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Que gay sou eu? 

Corpos e seus sujeitos em praias gays do Rio de Janeiro 

 

Alexandre Gaspari1 

 

 

Resumo 

Este artigo trata das relações entre homossexuais masculinos no Rio de 
Janeiro, tendo como campo de observação três praias gays da cidade. A 
partir do mapeamento de padrões corporais e comportamentais nesses 
ambientes, verificam-se marcas simbólicas que separam homossexuais em 
grupos identitários distintos e mesmo excludentes. 
 

 

Palavras-chave: Identidade, Homossexualidade, Corporalidade, 
Subjetividade, Territorialidade
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Who gay I am? 

Bodies and his subjects in gay beaches of Rio de Janeiro 

 

 

Abstract 

This article covers relationships between gay men in Rio de Janeiro, with the 
field observation in three gay beaches of the city. From the mapping of 
physical and behavioral patterns in these environments, it´s possible to 
observate marks that separate gay identity groups in different and even 
mutually exclusive. 
 

 

Key Words: Identitty, Homosexuality, Corporeality, Subjectivity, Territoriality



 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

“Você não é ‘bichinha’, né?”  

A pergunta foi feita em tom afirmativo por um interlocutor do sexo 

masculino, socialmente heterossexual, de cerca de 45 anos, a um 

homossexual do sexo masculino. Para ele, o fato de o homossexual não ter 

comportamento considerado “afeminado” – com características de voz e 

postura tidas como femininas – lhe engrandecia. Apesar de ser homossexual 

(grifo meu), age como “homem”, considerando “homem” uma pessoa do sexo 

masculino com comportamento de um heterossexual do sexo masculino. Como 

explica Butler  

 

As normas regulatórias do “sexo” trabalham de uma forma 
performativa para constituir a materialidade dos corpos e, mais 
especificamente, para materializar o sexo do corpo, para materializar 
a diferença sexual a serviço da consolidação do imperativo 
heterossexual (BUTLER, 2007, p.154). 

 

“Se eu não soubesse, nunca iria dizer que você é gay.”  

Tal comentário foi dirigido por uma pessoa do sexo feminino, 

socialmente heterossexual, em torno de 40 anos de idade, a esse mesmo 

homossexual do sexo masculino, que tem parceiro estável, mas que, segundo 

o “imperativo heterossexual” citado por Butler, detém comportamento social de 

um heterossexual do sexo masculino. Uma “confusão de gêneros” para a 

observadora: um homossexual do sexo masculino com “comportamento” de 

heterossexual do sexo masculino. Diz Butler que “a materialização de um dado 

sexo diz respeito, centralmente, à regulação de práticas identificatórias, de 

forma que a abjeção do sexo será persistentemente negada”. Aqui a 

homossexualidade, a “abjeção do sexo”, não é identificada pela observadora 

diante do comportamento heteronormativo do homossexual. 

“Esses ‘tipinhos’ denigrem (sic) a nossa imagem. Não me considero 

igual a eles”. Esta fala é de um homossexual do sexo masculino, com idade em 

torno de 50 anos, que mantém relação estável (mas sem registro oficial de 

união civil ou casamento) há cerca de nove anos com outra pessoa do sexo 
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masculino, que tem em torno de 40 anos. O comentário se referiu a homens 

homossexuais “afeminados”.  

De acordo com o site “Rio for Partiers”, em um seção chamada “Gay-

ducação” que oferece um glossário aos interessados em se inserir na “cena 

gay” do Rio de Janeiro, “esses tipinhos” podem ser definidos como “bicha 

pintosa”: “também conhecida como quá-quá, uma bicha afeminada, tipicamente 

tenta se vestir na moda, e frequentemente usa biquíni na praia de uma maneira 

que faria a maioria das meninas parecerem modestas (grifo meu)” (RIO FOR 

PARTIES, s.d.).  

Assim, em sua autoavaliação, o autor do comentário sobre “esses 

tipinhos”, cujo corpo não se assemelha ao que convencionalmente se chama 

“boa forma”, como cita Goldenberg e Ramos (2002), encaixa-se num padrão de 

“homem”. Seu comportamento, então, é socialmente “aceitável”, embora seja 

homossexual. Já a “bicha pintosa”, em sua percepção, “denigre” a imagem do 

homossexual e é responsável pelo preconceito dos heterossexuais com o 

“grupo homossexual”, tomando implicitamente este grupo como aquele que 

segue padrões heterossexuais de masculinidade, o que, por sua fala, seria o 

“padrão ideal” de comportamento gay. Conforme Zago: 

 

A masculinidade gay hegemônica será cúmplice da masculinidade 
heterossexual porque faz desta a sua norma, ao mesmo tempo em 
que produz masculinidades gays marginalizadas e subordinadas. O 
modelo paradigmático que está em disputa dá a possibilidade de 
habitar a norma em seu conforto, usando seus lucros culturais e 
políticos, garantidos pela sincronicidade heteronormativa (ZAGO, 
2010, pp. 389-390) 

 

Compreender a diferenciação da homossexualidade nos discursos dos 

heterossexuais citados acima passa pela formação de uma “identidade 

heterossexual”, em contraposição à “identidade homossexual”, ainda que o 

comportamento heteronormativodo homossexual, conforme Butler, cause certa 

confusão e dúvida quanto à sua real sexualidade. Contudo, segundo Hall: 

 

As identidades são construídas por meio da diferença e não fora 
delas. [...] Toda identidade tem, à sua “margem”, um excesso, algo a 
mais. A unidade, a homogeneidade interna, que o termo “identidade” 
assume como fundacional não é uma forma natural, mas uma forma 
construída de fechamento (HALL, 2000, p. 110). 
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Assim, se a construção das identidades se dá por meio da diferença, é 

possível então analisar a crítica do homossexual “masculino” em relação às 

“bichas pintosas”, ainda que seja instigante que o “grupo homossexual”, 

enquanto “outsider” em relação aos heterossexuais, desenvolva mecanismos 

de identificação capazes de criar abjeção entre seus “integrantes” enquanto 

“grupo”. No entanto, Mott lembra que: 

 

Do mesmo modo que no continuum heterossexual há uma enorme 
variedade de tipos – indo do machão estuprador e estripador, ao 
marido que lava pratos, da prostituta da boca-do-lixo à Virgem Maria 
– assim também, o continuum homossexual apresenta igual 
diversidade. Como vocês, também temos nossos santos, nossos 
demônios (MOTT, 1987, p. 5). 

 

Essa diversidade motivou a pesquisa da qual trata este artigo. O estudo, 

em fase inicial, tem como foco as relações entre homossexuais do sexo 

masculino em três praias gays da cidade do Rio de Janeiro: a “Bolsa”, em 

Copacabana, e a “Farme”, em Ipanema, na Zona Sul da cidade; e a “Reserva”, 

na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Entende-se por “praia gay” um 

trecho de praia conhecido como área “amigável” aos homossexuais – espécies 

de “enclaves” situados em praias “heterossexuais”, identificados 

simbolicamente por bandeiras com as cores do arco-íris, símbolo global do 

movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), porém sem 

fronteiras geográficas precisamente definidas. Em tais locais é possível 

observar relações de afeto entre pessoas do mesmo sexo sem que isso, 

aparentemente, cause espanto ou seja considerado reprovável. 

A escolha da praia como campo em uma cidade como o Rio não é em 

vão. Conforme Farias 

 

A chegada a uma praia carioca é sempre a concretização de uma 
experiência já vivida e construída no nível simbólico, uma espécie de 
reiteração de um ritual conhecido e reconhecido nacional e 
internacionalmente. Parece que você já viu algo semelhante em 
algum lugar, já sentiu, aprendeu, ouviu falar. Enfim, sabe o que fazer 
e, mais importante, o que sentir. [...] A cidade do Rio de Janeiro [...] 
ostenta suas praias como um estandarte de sua própria “maneira de 
ser”, de seu “caráter” particular no universo das cidades brasileiras e 
mesmo mundiais (FARIAS, 2002, p. 263) 
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Há ainda “um aspecto essencial ao charme da praia: é o locus por 

excelência da exibição corporal” (FARIAS, 2002, p. 264).  

Nas primeiras investidas em campo e em análises de bibliografias 

anteriores sobre o tema foi possível observar padrões corporais e de 

subjetividade nas três praias gays citadas acima. São verificáveis marcas 

corpóreas comuns na Bolsa, na Farme e na Reserva, mas também 

diferenciações físicas flagrantes entre seus frequentadores, que criam 

subgrupos nesses ambientes. Há de se considerar ainda que tais divisões 

podem ser acentuadas por aspectos socioeconômicos. 

Tomando como exemplo nosso interlocutor homossexual que se 

contrapõe às “bichinhas”, pode-se observar que seu comportamento é 

“masculino”, mas seu corpo não tem “boa forma”. Isso o incluiria em alguns 

subgrupos observáveis nas praias gays do Rio, mas o excluiria de outros, na 

mesma praia ou nas outras. Em contrapartida, é possível verificar 

homossexuais com corpos “em boa forma”, mas cujo comportamento se 

assemelharia mais à “bicha pintosa”, que, porém, não usam “biquínis” e sim 

sungões de praia e até bermudas – roupas tipicamente associadas a um 

padrão masculino heterossexual. 

Para atingir seus objetivos, a metodologia que está sendo empregada no 

desenvolvimento deste trabalho prevê a formação de embasamento teórico 

bibliográfico inicial, com foco, sobretudo, em categorias como identidade, 

sexualidade, corporalidade e territorialidade, bem como a busca por 

referenciais históricos que tratem do surgimento “oficial” das praias gays do Rio 

de Janeiro escolhidas para esta pesquisa.  

Simultaneamente a isso e durante praticamente todo o tempo destinado 

ao trabalho, estão sendo feitas pesquisas de campo, a fim de recolher dados e 

observações. Afinal, “existem vários fenómenos de grande importância que não 

podem ser recolhidos através de questionários ou da análise de documentos, 

mas que têm de ser observados em pleno funcionamento. Chamemo-lhes os 

imponderabilia da vida real” (MALINOVSKI, 1997, p.31). 

Uma das ferramentas usadas no trabalho etnográfico é a história oral, 

entendendo esta como um 
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Termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito de 
fatos não registrados por outro tipo de documentação, ou cuja 
documentação se quer completar. Colhida por meio de entrevistas de 
variada forma, ela registra a experiência de um só indivíduo ou de 
diversos indivíduos de uma mesma coletividade. (QUEIROZ, 2008, p. 
42) 

 

Poderá ser considerada também a obtenção de histórias de vida, 

definidas como “o relato de um narrador sobre sua existência através do 

tempo” (QUEIROZ, 2008, p. 43).  

Obviamente, não se pode deixar de lado a “observação participativa” 

proposta por Malinowski. “É ainda aconselhável que, de vez em quando, o 

Etnógrafo ponha de lado a máquina fotográfica, o bloco de notas e o lápis e 

intervenha no que está a se passar” (MALINOVSKI, 1997, pp. 33-34) 

 

2- PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES EM CAMPO 

 

2.1 - Copacabana 

 

A primeira ida a campo “oficial” foi feita na “Bolsa”, em Copacabana. Em 

uma tarde ensolarada de um sábado de maio de 2013, portanto, no outono, 

com temperatura de 32º Celsius, havia a expectativa de que o trecho da praia 

ocupado pelo público gay pudesse estar cheio. 

Antes de apresentar esses dados iniciais, porém, é preciso lembrar 

como surgiu a praia gay em Copacabana. E talvez a curiosidade maior: por que 

este trecho recebeu o nome “Bolsa”. 

Ao analisar o homoerotismo no Rio de Janeiro desde o século XVII até o 

século XX, Figari lembra que “desde antigamente, a socialização homoerótica, 

mais ou menos privada e sempre clandestina, funcionava em reuniões, festas e 

representações montadas para grupos de amigos (2007, p. 378)”.  

 

A partir da década de 1950, podemos visualizar uma série de grupos 
atuantes em vários bairros do Rio de Janeiro. Havia grupos de praia 
que se reuniam geralmente na “Bolsa de Valores” (Praia de 
Copacabana, em frente ao Copacabana Palace) ou na Praia do 
Flamengo, ou grupos de jornal que se reuniam em torno da 
publicação e distribuição de um jornalzinho caseiro. Obedeciam 
também a distinções, como a localização (grupos de subúrbio, da 
zona sul, ou de Niterói) ou a procedência de seus membros. (FIGARI, 
2007, p. 378) 
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Assim, as primeiras marcas de territorialização do trecho da praia em 

frente ao hotel Copacabana Palace como um ponto de encontro de gays se 

deu nos anos 1950. Na época, este era o “point principal”, segundo Figari, para 

reunião dos grupos de praia, considerados pelo autor como um dos “espaços 

transicionais, entre o público/privado e o moral/devasso (p. 394)”. 

Figari também explica o porquê do termo “Bolsa de Valores”: “Era 

denominada ‘Bolsa de Valores’ pois constituía o ponto privilegiado para ver e 

ser visto, de algum modo “cotar-se” no “mercado” dos corpos varonis que se 

exibiam nessa parte da praia de Copacabana (p. 550, nota de rodapé 11)”. 

O site “Praias do Rio de Janeiro” corrobora a descrição dada por Figari, 

embora acrescentando alguns detalhes diferentes sobre a “Bolsa”. 

 

Esse espaço existe desde meados da década de 50 e é local de 
encontros e, quem sabe, namoro, frequentado principalmente por 
gays, travestis e transexuais (grifo do site). Conhecido como a 
Bolsa de Valores, ou simplesmente a Bolsa. O lugar foi apelidado 
assim, desde os anos 50, pois, na época, era local dos encontros e 
flertes dos gays, travestis e michês (grifo do site). Estes mostravam 
seus corpos para os turistas hospedados no tradicionalíssimo e 
elegante Copacabana Palace (PRAIAS do Rio de Janeiro, s.d.). 

 

No entanto, sessenta anos depois, a “Bolsa”, pelo menos à primeira 

vista, não lembra mais um lugar para “ver” e “ser visto”. Sua frequência 

“habitual”, fora do período de verão, conforme esta primeira ida “oficial” a 

campo e a tantas outras idas de minha parte com fins recreativos, parece ser 

prioritariamente formada por gays mais “velhos” (50 anos ou mais), cuja 

aparência corporal não se assemelha à “boa forma”, e travestis. 

As fronteiras físicas da “Bolsa”, bem como de qualquer outra praia gay, 

não são fixas. Entretanto, tanto aqui como no trecho da rua Farme de Amoedo, 

em Ipanema, e na praia da Reserva, na Barra da Tijuca, o ponto de partida 

para sua identificação como praia gay é o mesmo: a bandeira do arco-íris, 

símbolo do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT), 

que se tornou marca simbólica da “comunidade gay”. Contudo, saber até onde 

vão os limites dessa “praia gay” é impreciso, quando não impossível. 

Neste dia, ao chegar à praia de Copacabana, por volta das 13h30, em 

um local a menos de 100 metros da Barraca da Fau – onde flamejavam duas 
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bandeiras do arco-íris, determinando ser ali um “point” gay –, perguntei a um 

barraqueiro onde ficava a “praia gay”. Talvez pensando menos em conquistar 

um cliente e mais em determinar uma “fronteira”, ele respondeu que a praia gay 

ficava “ali, onde tá (sic) aquela bandeira do arco-íris” 

De fato, a Barraca da Fau parece ser a “fronteira esquerda” (quando se 

está olhando para o mar) da “Bolsa”. Aliás, o lugar tem o nome oficial de 

“Espaço Fau”, em contraste com os vizinhos, que usam o termo “Barraca de 

fulano”, “Barraca do sicrano”, etc. Como epígrafe do Espaço Fau, há a frase 

“Fazendo diferença”. 

Ao inquirir outros barraqueiros próximos, foi possível constatar que a 

“fronteira direita” era a “Barraca do Hulk”. Grosso modo, isso tornava possível 

“mensurar” a “Bolsa”: um trecho de praia de cerca de 250 metros de extensão, 

com cinco barracas que oferecem bebidas, guarda-sóis e cadeiras de praia. 

Nessa área, porém, também são colocadas cadeiras de praia e 

espreguiçadeiras destinadas aos hóspedes do Copacabana Palace, o que cria 

certa “descontinuidade geográfica” na “Bolsa”. 

Nessa primeira ida a campo, pouco se percebia de marcadamente “gay” 

além das bandeiras do arco-íris. Na “área de influência” da Barraca da Fau, por 

exemplo, havia grupos de homens, mulheres e crianças cuja “aparência” se 

assemelhava bastante a “famílias heterossexuais”. Havia um ou outro homem 

“mais novo” (aparentando até 30 anos) sozinho ou em dupla, alguns com 

corpos “sarados” e tatuados, que poderiam ser gays, mas cujo gestual e 

postura se mostravam masculinos conforme padrões “heteronormativos”.  

A exceção na área da Fau era a de um grupo de quatro travestis. Essa 

constatação, porém, não ocorreu por indagação sobre serem (ou não) travestis. 

Tal conclusão se deveu às marcas físicas do grupo – cabelos longos, seios 

proeminentes, tom de voz próximo do “masculino”. Uma delas exibia os seios 

sem pudores – prática entre travestis já observada em outras ocasiões em que 

estive naquele trecho da praia. 

Nas outras barracas da “Bolsa” estavam concentrados os gays “mais 

velhos” – embora nesse sábado fossem poucos, no máximo, 40 pessoas. 

Nesse dia havia claramente dois grupos de amigos – um com dez, outro com 

seis homens – com idades aparentes de 50 anos ou mais. Um ou outro homem 

com idade semelhante se sentava sozinho. Havia ainda alguns poucos casais 
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formados por homens e mulheres, bem como pouquíssimas mulheres, 

sozinhas, em dupla ou em pequenos grupos. E um casal gay, formado por um 

homem com idade aparente entre 40-50 anos e corpo sem “boa forma” e outro, 

com cerca de 30 anos e corpo “sarado”. 

Meses antes, em uma ida à praia, foi possível verificar que duas 

barracas exibiam uma outra bandeira, além das costumeiras bandeiras de 

times de futebol, do Brasil e até de outros países. A flâmula era idêntica à 

bandeira do arco-íris do movimento LGBT, mas com cores diferentes: de cima 

para baixo, marrom escuro, marrom claro, amarelo-ovo, creme, branco, cinza 

claro e preto. No canto esquerdo superior, a sombra de uma pata de um urso.  

Tal bandeira simboliza uma das “identidades” observáveis na categoria 

gay: os “ursos”.  

O termo “urso” é a metáfora de um homem gay muitas vezes grande 
ou gordo e sempre peludo. Entretanto, na autodefinição que os gays 
fazem no Brasil, o termo urso está ressignificado como uma forma de 
vida na qual cada um pode e tem que ser como quer e se sente bem 
em sê-lo (FIGARI, 2007, p. 464) 

 

É necessário aprofundar a pesquisa para saber se o símbolo na “Bolsa” 

surgiu antes ou após a frequência desse subgrupo na praia. Contudo, pelas 

observações visuais, ficou nítido que os homens que frequentam esse trecho 

se assemelham à descrição física inicial dos “ursos”. Embora em alguns casos 

estejam acompanhados de homens mais “novos”, “magros”, pouco peludos e 

mesmo sem pelos. 

Seguindo, conforme Figari, a “ressignificação” do termo “urso”, os 

homens que visualmente se enquadram nesse subgrupo não demonstram 

preocupação aparente com o fato de não se encaixarem no padrão estético 

masculino vigente. Assim, além de excesso de peso, barrigas proeminentes, 

músculos quase nada definidos e bastante pelos nas pernas, braços, peito e 

até nas costas – em diversos casos, os pelos são brancos –, os “ursos” trajam 

sungas de praia do tipo “sungão”, modelo disseminado pelos homens 

“sarados”. Suas sungas, porém, não costumam ter estampas, sendo em geral 

lisas, e de uma única cor. 

No dia dessa ida ao campo as bandeiras do movimento “urso” não 

estavam flamejando. Perguntei a Roberto (nome fictício), funcionário de uma 

das barracas, por que a bandeira não estava ali. Ele contou que a bandeira, 
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que havia sido dada por um cliente, rasgou. O cliente, então, ficou de trazer 

uma nova, mas até aquele dia ainda não a havia trazido. Entretanto, o dono da 

barraca, Wagner (nome fictício), revelou outro motivo – econômico – pelo qual 

não mais hasteava a flâmula: 

 

“Não coloco mais. Eles (os “ursos”) quebram as cadeiras todas. Os 

caras têm mais de 130 quilos!” 

 

Roberto é conhecido por diversos gays que frequentam aquela área da 

“Bolsa”. Assim como conhece vários deles pelo nome. É comum brincadeiras 

entre ele e os clientes, sejam piadas de cunho sexual ou de duplo sentido, 

sejam apenas comentários gerais. 

Comentei com Roberto minha surpresa com a baixa frequência da 

“Bolsa” naquele dia. Ele comentou que estava ficando comum a praia ficar 

daquele jeito. Foi quando ele contou que sua namorada trabalha em Ipanema, 

em uma barraca na “Farme”: 

“É lá que está bombando. As ‘bichas’ estão todas indo pra lá”, disse ele. 

Wagner confirma: “nem os michês, os garotos de programa, estão vindo mais 

para cá. Agora tá todo mundo indo pra ‘Farme’”. 

 

Gontijo (2004), ao citar praias gays do Rio de Janeiro, definiu o que 

chamou de “modelo Copacabana”, heterogêneo e diversificado. Contudo, 

quase dez anos depois, é possível observar um deslocamento, citado por 

Roberto e Wagner, desse público diversificado para a “Farme”, em Ipanema, 

como se verá a seguir. 

Ainda questionei Wagner sobre o fato de a “Bolsa” ser considerada um 

“point” para gays mais velhos. Ele, então, comentou:  

 

“As bichas tão morrendo. Só no ano passado perdi dez clientes que 

morreram. E este ano já morreu um. Isso aqui tá acabando”.  

[Você sabe a causa das mortes?] 

“Ah, alguns morreram de infarto, ou de alguma outra doença”  
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Antes dessa troca de ideias com Roberto e Wagner, observei um dos 

grupos de gays que estavam nessa área. Eram seis homens, sendo dois 

aparentemente sozinhos e dois com seus namorados/companheiros. Sentados 

em suas cadeiras de praia, alguns protegidos por guarda-sóis, todos tomando 

cerveja, eles formavam um grupo mais ou menos homogêneo. Quatro deles 

aparentavam ter 50 anos ou mais, enquanto os outros dois aparentavam ter 

entre 30 e 40 anos. À exceção de um deles, os outros eram peludos e não 

demonstravam preocupação maior com “boa forma”. 

Não estabeleci contato direto com nenhum deles, embora tenha 

reconhecido dois ou três de outras vezes em que estive na “Bolsa” – o que 

indica que devem ser frequentadores comuns do local. Entretanto, pude ouvir 

diversas conversas entre eles. Os assuntos eram os mais variados. Desde o 

dia a dia, passando por temas televisivos, até a discussão sobre 

relacionamentos afetivos. “A bicha diz que quer achar um amor e não sai da 

boate”, pude escutar de um deles. 

 

2.2 - Ipanema 

A ida à praia da “Farme”, local de frequência gay na praia de Ipanema 

em frente à rua Farme de Amoedo, ocorreu no dia seguinte à ida na “Bolsa” (5 

de maio). O dia também estava ensolarado, porém menos quente. 

A chegada à “Farme”, no início da tarde, na verdade começou a 1,1 

quilômetro de distância, em um trecho da praia em frente à rua Aníbal de 

Mendonça. Tudo porque uma reportagem de Ramiro Costa (s./d.) no site “Time 

Out”, apontava que uma “nova praia gay” estava surgindo no Rio: o 

“Coqueirão”, também em Ipanema.  

 

"A Farme saiu de moda". A frase é de um advogado ao se referir ao 
trecho da Praia de Ipanema, próximo da animada rua Farme de 
Amoedo, tradicional reduto gay. O jovem de 23 anos dispara: "Na 
Farme, agora só tem garoto de programa e turista estrangeiro. O 
resto migrou para o Posto 9 e mais para Aníbal de Mendonça". 
Pois é. Há muito tempo a famosa Farme de Amoedo já não reina 
mais absoluta na cotação do público gay no Rio de Janeiro. A 
explicação é simples: fugir da confusão deste ponto, que ficou muito 
popular com o passar dos anos, principalmente no verão (COSTA, 
s.d., s.p.). 
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Assim, esse novo trecho de praia, segundo a matéria, estaria reunindo 

os gays mais “bonitos” e “refinados” – e também economicamente mais 

“abastados” – que frequentavam a “Farme”, mas que, pelo aumento de uma 

frequência mais “popular” naquela, “migraram” para um outro trecho de praia. 

Afinal, “uma prática inicialmente nobre pode ser abandonada pelos nobres – e 

isso ocorre com frequência – tão logo seja adotada por uma fração crescente 

da burguesia e da pequena-burguesia, e logo das classes populares” 

(BOURDIEU, 2008, p. 17). 

No entanto, nesse dia, no trecho em frente à rua Aníbal de Mendonça, 

como indica a reportagem, que é muito próximo ao canal do Jardim de Alah, 

que separa os bairros de Ipanema e Leblon, nas quatro barracas instaladas 

nessa área não havia nenhum símbolo que remetesse ao movimento gay – 

melhor dizendo, não havia qualquer bandeira do arco-íris. Havia grupos de 

homens reunidos, mas também casais, grupos de homens e mulheres, 

crianças, etc. O padrão corporal era bem diferente do encontrado na “Bolsa” no 

dia anterior. Ali se via homens e mulheres com corpos musculosos, com claros 

sinais de atividade física constante. Entre os homens, boa parte deles não 

apresentava pelos no peito. Poucos ainda tinham pelos nas pernas e nos 

braços. Quase todos usavam sungões. Mas não havia nenhuma demonstração 

de afeto além do que a “heteronormatividade” permite. 

Mesmo sem o “símbolo”, resolvi perguntar a um barraqueiro onde ficava 

a praia gay. Imediatamente ele apontou para o lado da “Farme” e respondeu:  

 

“A praia gay é lá embaixo, lá onde tem bandeira do arco-íris”.  

 

Questionei-o sobre eu ter lido que ali, agora, estava sendo formada uma 

praia gay:  

 

“Não, aqui não, é lá na Farme”. 

[Mas aqui não é o Coqueirão?] 

“Não, o Coqueirão é pra (sic) lá também”.  

 

Dias após essa ida a campo, após ler com mais calma a mesma matéria 

de Costa, pude verificar que o “Coqueirão” fica em um trecho entre as ruas 
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Maria Quitéria e Joana Angélica, a cerca de 500 metros da rua Farme de 

Amoedo.  

Somente assim pude associar o “Coqueirão” à minha pesquisa de 

campo feita naquele domingo. Como resolvi caminhar pela praia até a rua 

Farme de Amoedo, foi possível notar, na altura da rua Vinícius de Moraes – um 

quarteirão anterior à Farme – a presença maciça de homens “bonitos” e 

“sarados”, usando sungões, com corpos com poucos ou nenhum pelo visível e 

tatuagens. Havia demonstrações explícitas de carinho e afeto entre alguns. 

Contudo, nas barracas próximas não havia qualquer bandeira do arco-íris ou 

outro possível símbolo identitário gay. Assim como toda a praia, aquele trecho 

estava cheio, e era clara a presença de “barbies”.  

Tanto Figari (2007) como Gontijo (2004) usam o termo “barbie” para 

identificar um padrão corporal que se tornou espécie de “marca registrada” da 

“Farme”. “No universo gay brasileiro, ‘barbie’ é ressignificada para a beleza 

masculina, mas conservando sua rigidez, sua normatividade corporal e um 

determinado cânone estético” (FIGARI, 2007, p. 460). Gontijo (2004), ao falar 

de um “modelo Ipanema”, também cita tal padrão corporal como uma 

característica de homogeneização verificável na “Farme”.  

Contudo, tanto em idas anteriores como nesta narrada neste artigo, foi 

possível observar que esse padrão “barbie” já não impera com tanta 

homogeneidade na “Farme”, como apontou Gontijo. No lugar do bordão “tudo o 

que você sempre quis ser” – utilizado pela publicidade brasileira nos anos 80 e 

90 para vender a boneca americana Barbie e que passou a significar o desejo 

de ter um corpo viril e masculino na cena gay –, parece imperar o “tudo o que 

você sempre quis ter”. Assim, a praia das “barbies” passou a atrair variados 

subgrupos gays, de diversos padrões corporais e comportamentais, 

interessados em se deliciar, ao menos visualmente, com os homens de corpos 

“em boa forma”. 

Na “Farme” há seis barracas exibindo bandeiras do arco-íris. Uma delas, 

em sua faixa de identificação, exibe o dizer bíblico “Tudo posso naquele que 

me fortalece”. Há outras barracas próximas que mesmo não exibindo a 

bandeira do arco-íris tem frequência notadamente de homens gays. Assim, é 

possível mensurar por alto que o trecho da “Farme” se estende por cerca de 

200 metros. Ou seja, equivaleria, em termos de território, à “Bolsa”. Contudo, é 
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importante lembrar que a faixa de areia em Copacabana onde está a “Bolsa” é 

mais larga que a “Farme” – senão o dobro de largura, pelo menos um terço 

maior. Dessa forma, a concentração de pessoas na “Farme” é mais perceptível, 

não somente pela possível quantidade maior de frequentadores, mas também 

pela limitação geográfica. 

Visualmente era clara uma diversidade maior de tipos físicos naquele 

trecho da praia do que na época em que a “Farme” surgiu na mídia como 

reduto de gays “bonitos, finos, sarados”. Havia homens dos mais variados 

portes e idades. Homens com idade aparente de 20 anos com corpos sarados 

e sem pelos, ao mesmo tempo em que havia homens de idade semelhante 

sem corpos sarados ou preocupação em ter mais ou menos pelos. Tipos físicos 

próximos ao que se convencionou chamar “ursos” também estavam naquele 

ambiente, bem como casais de homens que não seguem o padrão estético da 

“boa forma”. Havia mulheres, algumas claramente lésbicas, outras parecendo 

heterossexuais. E, claro, homens e mulheres juntos, em grupos. A grande 

maioria dos homens trajava sungões, alguns com estampas, outros lisos. 

Nesse dia pude observar dois homens, com idades aparentes em torno 

de 50 anos e corpos “comuns”, ou seja, sem ser “sarados”. Enquanto 

conversavam, observavam outros homens que estavam em um grupo a certa 

distância. E constantemente consultavam Nem, um dos barraqueiros da 

“Farme”, para saber se este conhecia ou não um ou outro homem pelo qual 

pareciam ter interesse. O barraqueiro, enfim, também poderia servir de 

“cupido”. 

Por volta das 16h30, o sol se foi, deixando toda a praia de Ipanema na 

sombra – é necessário lembrar que no verão o sol em Ipanema se põe após as 

19h. Aos poucos, a praia foi esvaziando. O que permitiu a observação de outro 

fato: dois homens “sarados”, um negro e outro branco, trocando carícias e 

beijos à beira mar. Em outras idas à “Farme” anteriores a este dia aqui narrado, 

tal fato já havia sido verificado. O que cria para esta pesquisa uma outra 

possibilidade de análise: por ser aquela praia um reduto de turistas sobretudo 

estrangeiros e brancos, verifica-se sem grande dificuldade o estabelecimento 

de relações homossexuais inter-raciais.  

Assim, além do corpo desejado entre o “ser” e o “ter”, a experiência 

subjetiva na “Farme” parece sugerir a personificação de um “mito” 
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historicamente criado: o negro hipersexualizado, capaz de satisfazer os 

desejos sexuais mais “profundos”. 

 

2.3 - Reserva 

 

A primeira ida a campo à terceira praia gay selecionada para a pesquisa, 

a da Reserva, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deu-se no fim de junho, 

portanto, no início do inverno. Apesar disso, o dia estava quente, com 

termômetros de rua marcando em torno de 30 graus Celsius. 

A Reserva, ao contrário da “Bolsa” e da “Farme”, não é exclusivamente 

gay em toda a sua extensão. Segundo o site “Viaje Aqui”, ela é um “extenso 

trecho de praia que se estende entre os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio 

dos Bandeirantes”, no qual não há nem prédios, nem transporte público 

disponível com frequência. Não há menção, nem neste nem em outros sites 

consultados, sobre a extensão dessa praia. Contudo, em uma livre consulta ao 

site “Google Maps”, considerando a última construção na praia da Barra da 

Tijuca e a primeira na praia do Recreio dos Bandeirantes, é possível se ter uma 

ideia de que a Reserva tem cerca de dez quilômetros de extensão. 

O site “Boa Diversão” explica que o nome “Reserva” se dá por dois 

motivos: “pode ser chamada assim por pertencer a uma Reserva Florestal, ou 

pelo fato de ser bem privada, devido à falta de transportes públicos que levem 

ao local”. De fato, a faixa de areia quase não é visível para quem está na 

Avenida Lúcio Costa, que margeia a praia. 

Identificar o trecho gay da Reserva só é possível graças a uma bandeira 

do arco-íris que costuma ficar exposta em um grande terreno murado, que 

serve de estacionamento, do outro lado da Avenida Lúcio Costa, localizado 

mais ou menos na metade do que seria toda a praia da Reserva. Contudo, 

neste dia, a bandeira não estava lá. Havia uma flâmula azul e outra, branca, 

com um escudo com três leões. 

Perguntei ao responsável pelo estacionamento o porquê da ausência da 

bandeira do arco-íris. A resposta foi inusitada:  

 

“Me roubaram. Sempre levam essa bandeira”.  

[Por que alguém iria querer roubar essa bandeira?] 
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“Os turistas vêm e levam”.  

 

Ou seja, a bandeira é um suvenir. 

Não era só a bandeira do arco-íris que não tinha aparecido neste dia. Os 

frequentadores também não. Às 14 h havia pouco mais de 30 pessoas naquele 

trecho e uma única barraca de bebidas, sem qualquer identificação de nome ou 

símbolo do arco-íris. E com uma oferta improvisada de produtos. 

Pela frequência baixa, não foi possível identificar padrões nesta ida a 

campo. Embora era perceptível a presença de casais de homens gays, em 

termos corporais havia diversidade: “boa forma” e não “boa forma”, com pelos 

ou não, alguns tatuados, outros não. O uso de sungões era comum. E as faixas 

etárias também variavam. 

Tanto nesta quanto em outras idas à “Reserva” foi possível identificar o 

que o site “Boa Diversão” aponta como uma das características da região: a 

privacidade e certo grau de “invisibilidade” que o local dá a seus 

frequentadores. Talvez por isso neste dia específico de ida a campo, com a 

praia bastante vazia, foi possível ver um homem tomando banho nu no mar. 

Outro, a certa distância, fazia movimentos manuais por dentro de sua sunga 

que pareciam indicar que se masturbava. E ainda um homem, acompanhado 

de uma mulher, com corpo em “boa forma” e sem pelos aparentes, que trajava 

um biquíni fio dental de cor laranja. 

Devido ao quórum reduzido, o trabalho de campo na “Reserva” se 

encerrou duas horas depois, pouco depois das 16h. 

 

3 – CONCLUSÕES 

 

A pesquisa referente a este artigo se encontra em estágio inicial. 

Portanto, ainda serão necessárias diversas idas a campo, em variados dias da 

semana, horários e também em estações climáticas diferentes, para aprofundar 

os dados e garantir uma análise mais apurada de sua proposta. 

Somente assim será possível verificar as “reais” subjetividades e 

intersubjetividades presentes nesses espaços. A pesquisa deve ir além do que 

o pesquisador a princípio vê. Por isso será fundamental o uso de história oral 

para saber como os “corpos” e seus “sujeitos” se veem. Como eles se 
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diferenciam uns dos outros. Como se relacionam com os outros “sujeitos”. E 

como a partir dessas relações criam as múltiplas identidades gays, que se 

aproximam e se afastam, se incluem e excluem.  

Contudo, essas primeiras observações com caráter científico, somadas 

a tantas outras feitas fora do âmbito desta pesquisa, pela simples ida com certa 

frequência às praias gays do Rio de Janeiro, indicam algumas hipóteses 

possíveis. 

Voltando à Mott (1987), assim como ocorre entre os heterossexuais, os 

homossexuais criam entre si seus “anjos” e “demônios”. Assim, a visão de uma 

classe unificada que costuma ser tecida na mídia em geral – sobretudo por 

ocasião das paradas gays – esconde na verdade um campo de lutas 

permanentes.  

A reunião de homossexuais em torno de causas comuns nos campos 

político e de direitos humanos tem por trás de si uma fragmentação em 

microcampos, cada qual estabelecendo suas marcas simbólicas que vão além 

da bandeira do arco-íris. A homossexualidade como exercício da 

individualidade ganha, assim, um aspecto relacional que se sobrepõe à relação 

sexual. E a partir dessas relações extrassexuais surge uma clivagem que cria 

diversos habitus, na concepção de Bourdieu (2008)  

Sabe-se que há vários tipos de homossexualidades, ou que há formas 

variadas de exercer a homossexualidade. Contudo, com o aumento da 

visibilidade da minoria homossexual numa sociedade heteronormativa, a 

relação eu-outro, estabelecida em um nível macrossocial entre homossexuais e 

heterossexuais, vai se cristalizando também dentro do “grupo gay”. E o que é 

perceptível é que os padrões heteronormativos, muitas vezes criticados “do 

lado de fora”, tornam-se referência para determinar pertencimento e 

representatividade “do lado de dentro”: assim os desacreditáveis, aqueles que 

creem que sua condição distintiva não é reconhecida de imediato, conforme 

Goffman (1980), estigmatizam os desacreditados, cuja característica distintiva, 

a homossexualidade, é evidente. 
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Universidade Federal do Piauí 
RESUMO 

Este trabalho apresenta a trajetória de Edi como dispositivo para discutir as 
noções reiteradas acerca das performances de gênero (BUTLER, 2002, 2003) 
e de outras corporalidades para além da dicotomia macho-fêmea (BENTO, 
2004; DUARTE, 2004, e JUNQUEIRA, 2009), e mesmo, a partir da emergência 
de uma pluralidade de culturas transgêneras (PRECIADO, 2011). Por meio de 
um relato impressionista, Edi traz à tona memórias de constrangimento e de 
opressão a partir das classificações legitimadas no seu círculo familiar, e do 
estabelecimento dos critérios do certo e errado, do normal e anormal. A 
interlocutora relata o processo de ser “diferente” em um ambiente em que as 
categorias de gênero e seus lugares na cultura já estão definidos. Ascendendo 
a “novas” classificações, Edi demonstra que é possível adquirir dignidade e 
respeito vivendo uma sexualidade considerada desviante. 
Palavras-chave: Lesbianidade. Corpo. Performance. 
 

1. Desviando de quê? 

 
Ao discutir os limites das categorias empregadas na confecção deste texto 

veio à tona o debate sobre a pertinência do termo “desviante”. Embaladas 

pelas discussões dos textos que compõem a obra Desvio e Divergência (1979), 

organizada pelo inesquecível Gilberto Velho, percebemos que a delimitação do 

que se considera divergente ou desviante tem mais a ver com uma 

publicização da intimidade – muitas vezes relacionada à sexualidade – do que 

com a (des) obediência às normas reiteradas.  

A intenção primeira deste trabalho é levantar o debate sobre as tensões 

decorrentes da “descoberta” da homossexualidade em parentes próximos, e, a 

partir das consequências dessa evidência, construir novas formas de 

convivência. Parte-se, nessa investigação, da história de vida de Edi, uma 

mulher de 30 anos, que se identifica, desde os primeiros anos de sua infância 

com o gênero masculino. Conforme discutiremos adiante, a vivência de uma 

relação homossexual pode vir a ser um marco na vida de algumas pessoas, 

significando o início da realização de fantasias e vivência plena da sexualidade, 

mas, não implicando, necessariamente, na aceitação de uma “identidade” 

homossexual.  

Os clássicos trabalhos de Eve Sedwick, A Antropologia do Armário (2007) e 

História da Sexualidade: a vontade de saber (1988) de Michel Foucault trazem 

à tona, cada um sob sua ótica, a dificuldade enfrentada, seja no cotidiano, seja 

em termos mais institucionais e científicos, de normalizar a ideia de 
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homossexualidade. Porém, não é apenas o termo desviante que causa 

inquietação ao ser relacionado à sexualidade. A própria noção de que estudar 

gênero tem a ver com determinadas categorias ainda consideradas minorias, 

faz pensar se, afinal, os estudiosos não estão apenas se repetindo.  Portanto, 

quando se fala em “desvio”, esse termo faz sentido para quem?  

Ao afirmar que “não há mais uma base natural ("mulher", "gay" etc.) que 

possa legitimar a ação política" (PRECIADO, 2001, p.11), Preciado questiona 

os argumentos naturalistas que até então justificaram a oposição entre homens 

e mulheres, heterossexuais e homossexuais, mas, sobretudo, a formação dos 

movimentos e das teorias queer que se basearam na "diferença sexual" ou na 

diferenciação entre os homossexuais. 

É compreensível que essas categorias ainda acarretem discussões 

acirradas entre teóricos e participantes de movimentos políticos, mas, seria 

indicado continuar escrever sobre homossexuais e transexuais a partir da 

perspectiva do “desvio”, considerando suas práticas como desviantes? Porém, 

em contrapartida, seria “antropológico” deixar de falar em desvio em uma 

sociedade ainda estratificada, em que sujeitos afirmam haver tantas diferenças 

entre “eles” e os “outros”, sabendo ser a Antropologia uma ciência aplicada ao 

estudo das diferenças?  

Vale de Almeida afirma que é um desafio dialogar com interlocutores que 

não necessitam das divisões analíticas reiteradas pelo jargão dos estudos de 

gênero: 

 

É o problema do antropólogo e é um problema dos informantes. 
Primeiro, porque os informantes não têm, obviamente, o conceito de 
separação entre feminilidade e masculinidade e homens e mulheres, 
para eles a visão é essencialista, o modelo do senso comum é 
essencialista. (VALE DE ALMEIDA, 1998, p. 206, grifo nosso.) 

 

O que procuramos debater são as gradações suportadas sobre esse 

modelo essencialista. E, nesse sentido, nos parece importante nos reportar à 

trajetória de Edi para debater um conjunto de categorias como sexo, gênero, 

corpo e sexualidade, fundamentais quando se discutem experiências de 

transgêneros. Os estudos relacionados a este tema tentam superar os limites 

do dimorfismo sexual como prática natural ou, ainda, desconstruir a 

correspondência “naturalizada” entre corpo, sexo e gênero. O transgênero, 
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assim como o transexual e o homossexual, ainda estão situados no imaginário 

popular em um cenário de ambiguidades entre corpo e desejo sexual.  

Conforme Bento (2004) defende a respeito do transgênero, não se pode 

compreender tais questões a partir de categorias restritivas como “diferença 

sexual”.  

Nesse sentido, evoca-se Preciado (2011), quando esta afirma que o 

discurso sobre os sexos, assim como as práticas sexuais, são controladas 

pelas tecnologias da normalização das identidades sexuais. Para Preciado, 

termos como "anormais" e "desviantes" são efeitos dos discursos sobre o sexo. 

Assim, associa a heterossexualidade com questões sociais, econômicas e 

políticas, pois, na sua perspectiva, o pensamento straight assegura "uma 

territorialização precisa da boca, da vagina e do ânus" (PRECIADO, 2011, 

p.12), fronteiras estas ultrapassadas pelos transgêneros, e, sobretudo, pelos 

transexuais. 

 Duarte (2004) também resgata as intensas negociações a respeito do 

processo de “normalização” de determinadas práticas sexuais, considerando 

que um intenso debate já foi travado socialmente em torno de questões como o 

adultério, a masturbação, a pornografia, a prostituição, a sodomia e o 

homoerotismo, estabelecendo, em seu percurso a “criminalização” certas 

práticas – até então aceitas – como a violência sexual e a pedofilia. Russo 

(2004) – numa perspectiva aberta por Michel Foucault -, critica a crescente 

multiplicação de classes específicas dos chamados “transtornos sexuais”.  

Todos estes questionamentos despontam em um questionamento 

autocrítico: estamos mesmo desconstruindo algo ou reiterando categorias já 

ultrapassadas?  

 

2. O corpo só é discutível através do gênero? 

 

Edi é uma das múltiplas possibilidades que se convencionou chamar de 

queer. Chamá-la de queer significa dar centralidade à sua trajetória, fazendo 

com que sumam os desvios.  

Dar essa centralidade tem sido mais do que um esforço antropológico de 

“desfazer” as amarras que causam as discriminações. Nos últimos tempos, 

quando se travam debates explícitos sobre a necessidade de normalização das 
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práticas sexuais, resultando no apagamento daquilo que se chamava de 

sexualidade desviante, tem se tornado necessário refletir criticamente acerca 

dos discursos produzidos. Nesse sentido, termos como “desviante” e 

“divergente” permanecem, de modo geral na literatura, como uma referência 

incômoda a heterossexualidade como regime de normalização das práticas 

sexuais e às tensões decorrentes das escolhas divergentes. 

Edi se apresenta como alguém situada nessa rachadura: sem uma 

“identidade” fixa, se apresenta deslizando entre performances e desejos, 

sobrepondo-se às estratificações típicas de categorias como corpo, sexo, 

gênero. “Esse processo de desterritorialização do corpo”, diz Preciado (2011, 

p.14), “obriga a resistir aos processos do tornar-se normal” (grifo nosso).  

Edi é uma mulher de 30 anos, alta, cabelos anelados e fartos, corpo altivo, 

andar marcado pelo gingado das pernas e uma imobilidade dos ombros, meio 

arqueados. Edi nasceu em Brasília, mas viveu grande parte de sua vida no 

Norte do país. No interior de Belém, morou na praia de Ajuruteua5, aprendeu a 

pescar e a viver do artesanato. Não teve tempo para entregar-se ao desamparo 

e à dúvida, à vergonha ou medo. Nascida mulher, aprendeu a sobreviver às 

duras intempéries, a agir como os homens que conhecia. Não apenas o seu 

corpo foi interpretado como o de um homem, mas tudo o que nele estava 

associado a ajudaram a ser definido como tal: a forma de andar, de falar, o 

distanciamento das maneiras de ser feminino. As inscrições em seu corpo 

estavam também reforçadas em seu vestuário: invariáveis calças jeans, 

acompanhadas de camisetas ou batas. Os chinelões ou tênis, quando não 

estava a andar descalça. Pés grandes, acostumadas ao chão quente ficaram 

mais grossos e resistentes.  

Edi é fruto de um relacionamento que acabou quando ela tinha três anos. 

Seu pai permaneceu em Brasília, enquanto sua mãe a deixou com uma meia-

irmã em São Luís: 

 

Em São Luís eu era feliz, tinha o melhor de tudo, uma tia que me 
amava como mãe, regalias, os melhores colégios. E dentro da minha 
casa, todo mundo me aceitava do jeito que eu era. Diziam que eu 
parecia o Lobão quando vinha da praia, cabeluda e com os olhos 
vermelhos por causa do sal da praia. Minha tia falava de minha 

                                                           
5
 Distante 36 quilômetros da cidade de Bragança, Pará.  
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postura, mas para me corrigir porque achavam que eu era um pouco 
corcunda.  
 
 

 Se para a família ela era uma menina que precisava de correções, para 
os outros, especialmente os colegas de escola, Edi era quase um menino:  

 
 
Os meninos não mexiam comigo, a gente era todo mundo igual. Era a 
única que fazia judô, e na saída, me encontrava com as meninas da 
ginástica olímpica. Isso era tradicional: os meninos faziam judô. Eram 
as meninas da minha sala que estavam lá e me perguntavam: por 
que você faz judô, por que não fez dança olímpica? Nem eu sabia 
dizer. Mas eu gostava. Era preferível dar porrada do que ficar 
dançando, aprendi a me defender. Eu achava que era muito diferente 
das meninas.  

  
 

Edi situava-se em ambiguidade sexual incômoda, rejeitando as 

convenções sexuais que estabelecem o dimorfismo sexual como regra. Ela não 

estava disposta a se submeter às convenções, muito menos a se disfarçar, a 

deixar que seu corpo e seus órgãos determinassem como deveria se comportar 

socialmente.   

Em um contexto social marcado pela institucionalização da 

heterossexualidade, Edi encontrou formas de lidar com as tensões binárias 

decorrentes do essencialismo biológico. Desde os cinco anos de idade,  Edi 

reconhece-se como alguém em desacordo com seu corpo. A genitália 

masculina faz-lhe falta e ela alimenta secretamente o desejo de se tornar 

homem. Ainda criança, coloca bolas de plástico dentro da calcinha e afirma que 

aquele arranjo é seu “pinto”. A fantasia, porém, não a impede de perceber as 

consequências do seu rompimento de paradigmas: 

Sempre fazia isso escondido. Usava meu quimono de judô dizendo 
que era um terno. As outras crianças sempre tiravam sarro de mim, 
dizendo que eu era ‘mari-macho’. Viviam cantando aquela música 
‘Maria Sapatão’. Isso foi até a quarta-série. Não tive raiva, aprendi a 
ignorar. Todo mundo me achava feia. Não suportava vestido, saia. Eu 
chorava até tirarem de mim, não tinha nada a ver comigo. Eu me 
vestia feminina, mas dentro do padrão: calça Jeans, bermuda e 
camiseta.  

 

Sexualidade é resultado de arranjos sociais, constituídos em 

determinados contextos, sendo, portanto, transformada continuamente, 

reinterpretada e resignificada. Edi passou uma infância sobressaltada por uma 

pluralidade de perguntas sem respostas. Vários fatos ocorreram, 
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seguidamente, evidenciando a complexidade das diferenciações atribuídas a 

ela: 

Quando foram organizar a quadrilha junina, disseram para ‘formar 
par’, menino e menina. Fui a última a ser escolhida. Fiquei com um 
menino que ninguém queria ficar perto porque ele era deficiente 
devido a paralisia infantil, usava uma faixa morta de suja no braço, 
tinha uns dentões, muito feio: não era muito limpinho, o nariz escorria, 
ele comia com a mão que estava sempre melada. O professor disse: 
sobrou você e ele, formem par. Eu fiquei desesperada, parecia cena 
de terror. Era a dança do boiadeiro, calça jeans, camiseta 
quadriculada. Minha família contratou fotógrafo e tudo e, no dia, ele 
não foi. Fiquei lá, vestida de boiadeiro, até sentindo falta do menino. 
Tinha ensaiado tanto... 
 

 Além de vivenciar as tensões decorrentes de sua performance cada vez 

mais masculina, Edi ainda foi também confrontada, sistematicamente, por não 

atender a determinadas exigências estéticas. “Os meninos me olhavam na cara 

e diziam que eu era muito feia, que parecia um homem”, recorda. Mas, para 

superar aquilo que parecia o seu maior campo de prova (a ausência de 

beleza), ela passou a usar estratégias para se relacionar afetiva e 

sexualmente. Desde a adolescência, aprendeu a comportar-se como um rapaz 

amável e protetor. “É como eu ganho minhas gatas. É com meu jeito gentil e 

cavalheiro e meu violão”, diz.  

Edi aprendeu a tocar violão ainda na infância, dos oito para os nove anos 

de idade. O aprendizado foi com seu avô, músico autodidata, amante de 

música erudita, e com seu tio, que era instrumentista e compositor. Mais tarde, 

quando estava em Belém, profissionalizou-se, tocou na noite. 

Graças a deus que eu toco, porque senão tava era lascada. Eu não 
estou dentro dos padrões de beleza da sociedade: sou alta demais, 
tenho o pé grande, nariguda, não sou malhada. Mas nunca foi 
impeditivo para os relacionamentos, porque as pessoas me acham 
gente boa. E na maioria das vezes, eu andava com mulheres bonitas, 
as pessoas se aproximavam por causa delas, enfim, muitas coisas...  
 

  

Em muitos momentos, a fala de Edi é significativa a respeito da noção 

de que a materialidade do corpo é indissociável da performance de gênero:  

Eu gostaria, algumas vezes, de ser homem. Fica mais fácil se 
relacionar com as mulheres que eu queria, menos preconceito, e é 
melhor para fazer xixi também. Mas nunca quis mudar meu corpo 
cirurgicamente. Aprendi a gostar de meu corpo, a me aceitar como 
mulher, mas se ainda pedissem para escolher, escolheria ser homem. 
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Para Bento (2004), o gênero só existe na prática e na experiência. Sua 

realização se dá “mediante reiterações cujos conteúdos são interpretados 

sobre o masculino e o feminino, em um jogo muitas vezes contraditório e 

escorregadio, estabelecido com as normas de gênero” (BENTO, 2004, p.144). 

Talvez isso explique porque Edi, além de se vestir e se portar idealisticamente 

como homem, tenha desejado também encenar uma forma de relacionamento 

heterossexual com suas pretendentes. E, em certo momento da sua vida, fingir 

ser o “outro” desejado, o homem amigo e fiel:  

 

Comecei a dar aula de violão e conheci a Gi, uma menina muito gata, 
que já tinha uns 20 anos, eu tinha 16 e ia fazer 17. Eu ligava para ela 
fingindo ser outra pessoa, um homem. Eu engrossava a voz. 
Perguntava sobre o que ela tinha comigo, tirava as dúvidas da minha 
relação com ela fingindo ser homem. Tornei-me o melhor amigo dela. 
Um dia, ela começou a se apaixonar por esse ‘amigo’ e ficou dividida. 
Ai, quando eu revelei que ele era eu também, ela não quis mais falar 
comigo. Quando a família dela descobriu, fiquei proibida de ir na casa 
dela, e ela foi embora. 
 
 

 Nas reflexões de Edi, percebe-se a construção de determinadas 

estratégias para a materialização de um ethos masculino, uma persona cujo 

significado está relacionado à performance de gênero. Porém, mais 

especificamente em relação às suas práticas sexuais, Edi não apenas 

ultrapassa, mas subverte os limites impostos pelas cadeias de significados 

construídos em torno do dimorfismo.  

Quando estou transando, imagino que estou penetrando a mulher, 
fazendo amor, de fato, como homem. Se agarrar minha bunda, 
demonstrar que estou dando prazer, fico com mais tesão ainda. Eu 
sinto como se estivesse ejaculando. Sinto completamente. Eu sempre 
vou para cima, faço amor igual a um homem, não escancho as 
pernas, alguém abre as pernas para mim. Mas, com essa atual 
mulher, já me abri mais. Por ela ter um jeito masculino, achei que ficar 
um pouco mais feminina supriria as necessidades dela. Eu acho que 
ela gosta, mas me surpreendi, porque vi que ela gosta de meu lado 
boy, que isso fazia ela mais mulher, fazia ela diferente e ela gostava. 

 

São respostas difusas a um questionamento de Butler: “há algum modo de 

vincular a questão da materialidade do corpo com a performatividade do 

gênero?” (BUTLER, 2002, p.17)6. De fato, a diferenciação dos corpos, assim 

como os papéis atribuídos a estes nas questões de gênero, resultam de 

discursos que se fazem social e historicamente sobre tais categorias.  

                                                           
6
 Traduzido do espanhol pelas autoras. 
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3. Todos os caminhos levam ao desejo 

 

As primeiras experiências sexuais de Edi começaram aos sete anos, na 

escola, com meninas.  

Era uma menina que brincava comigo. A gente brincava de casinha. 
Sempre eu queria ser o marido. Eu sempre beijava as meninas 
porque era o marido na brincadeira. Selinho: botava a mão e beijava 
a boca, essas coisas. Mas um dia, ela chegou com uma revista lá que 
tinha cenas de sexo e a gente foi para detrás de uma porta da 
garagem para nos beijarmos de verdade. Ai eu já tinha nove anos. Ai 
gente foi fazer uma cena lá, para ver se era legal, que era uma cena 
de sexo oral. Fomos fazer com medo, aquela coisa de criança. 
Quando eu estava na escola infantil, Jardim I ou II, a gente sentava 
naquelas cadeirinhas de quatro, lembro que a gente brincava de ficar 
mostrando a “xerequinha” uma para a outra. A gente usava saia, 
puxava a calcinha para o lado, escondido, por debaixo da mesa. A 
gente ria muito. Nessa época, eu fui a um quartinho de brinquedos, 
junto à despensa, nessa escola, que na hora do recreio a gente corria 
para dentro. Uma vez eu e uma menina nos agarramos lá, mas foi um 
abraço apertado, como o de namorados, mas a gente não sabia 
namorar. Fomos pegas pela coordenadora, que mandou a gente sair 
de lá.  

 
 

Edi conta que chegou a namorar meninos. Aos dezesseis anos se 

relacionou com uma moça e foi então que compreendeu que gostava mesmo 

de garotas. O meio em que se encontrava era radical em relação aos padrões 

de masculinidade e feminilidade: 

 
Em Teresina, beijei um menino quando era adolescente e fiquei de 
castigo, me botaram de castigo para escrever um caderno inteiro que 
‘mulher atirada é piranha’. Em Belém, tive uns namoradinhos. Era tão 
difícil um rapaz se interessar por mim, que acabava dando 
oportunidade, mas não era o que eu queria. Eram meninos bonitos 
até.  
 

 Fica a interrogação se os padrões muito definidos de masculinidade e 

feminilidade e a valorização da heterossexualidade não seriam também uma 

questão de geração, pois em toda a trajetória de Edi consta o relacionamento 

com muitas jovens que escondiam dos pais e familiares mais velhos o 

relacionamento com ela, mas não necessariamente se definiam como lésbicas: 

 
 
Conheci a Jan. Ela ficava comigo e mantinha relações com homens, 
dizendo que era para dar satisfações a família, só que nisso levava 
altos chifres. Ela engravidou estando comigo e também a peguei na 
cama com um cara. Terminamos. Depois dela conheci a Van. A 
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primeira relação dela foi comigo. A família dela descobriu e expulsou 
ela de casa; ela foi morar comigo e minha mãe. Terminamos porque 
ela veio sozinha para Belém, encontrou um cara, se apaixonou e 
quando cheguei não tinha mais nada para mim. Eles casaram. Ai eu 
me apaixonei por Si, uma amiga da mamãe, uma mulher de 32 anos. 
Foi a primeira vez dela com mulher, mas ela mantinha casos com 
homens o tempo todo.  

 

Edi, em seu depoimento, deixa entrever os paradoxos da situação que 

vivencia. Atua como um homem sem pênis, mas destituído de qualquer status 

que a situação normatizada poderia lhe trazer. Suas relações com as mulheres, 

especialmente as bissexuais, revela um desejo de atuar dentro de uma 

perspectiva heterossexual. Nesse sentido, a sua performatividade no campo 

sexual não esbarra no regime de regulação dos corpos: Edi não apenas 

namora mulheres solteiras, mas, em determinado momento, torna-se o amante 

de uma mulher casada, sobre as vistas de todos: 

A Lu era casada, tinha um marido bom, mas a relação fria. Eu 
namorava com ela no meio da família. Eu andava de mãos dadas 
com ela na rua, ao lado do marido, segurando a mão do filho dele. As 
pessoas falavam, e ele não acreditava. Ela achava que mostrando, 
poderia esconder mais. O marido nunca soube nem questionou. O 
filho me tinha como pai. Eu acho legal, porque elas nunca ficaram 
com outras mulheres e querem justamente comigo; sempre dizem 
que acham melhor ficar comigo e acabam voltando para os homens, 
não entendo essa porra. Eu entendo como se os homens que elas 
tiveram antes não tivessem capacidade de dar orgasmos a elas, daí 
elas aprendem isso comigo, porque faço isso com elas, e quando 
elas voltam para os homens, a relação deles fica melhor. 

 
Edi idealiza sua performance sexual: acredita que atua melhor do que 

um homem biologicamente constituído. Na sua percepção, as mulheres são 

tratadas de maneira especial, como elas realmente gostariam. A satisfação 

sexual é outro trunfo que Edi diz garantir. Sobre isso, Edi subverte a 

inteligibilidade do corpo masculino e ironiza sobre a incapacidade dos homens 

que essas mulheres possuem de lhes dar um orgasmo. Tal situação evoca 

Butler (2002, p.139). A autora reflete que o falo continua a operar de maneira 

privilegiada entre as culturas sexuais contemporâneas. Ao se apropriar de um 

“falo simbólico”, Edi resignifica a prática sexual sem a presença do falo, 

embora, de forma subjacente, reintere o desejo ardente de o possuir. 

 

4. Gênero, desejo e negociação 
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Para Preciado, o gênero é antes de tudo uma categoria de reivindicação 

política e “o nome de um conjunto de dispositivos de uma sexopolítica que 

serão o objeto de uma reapropriação pelas minorias sexuais” (PRECIADO, 

2011, p.13). Como então discutir o gênero daqueles sujeitos que não se 

empenham em alcançar direitos e, mesmo conscientes e sua posição no todo 

social, ainda almejam apenas ter uma vida feliz e satisfeita. E, mais importante 

ainda, como tratar dessa categoria quando esses sujeitos não se entendem 

como minorias? A própria autora pede que não se associe as multidões queer 

a “um poço de transgressões” (PRECIADO, 2001, p.14).  

Os momentos traumáticos, em sua trajetória, foram muitos. Talvez o maior 

deles tenha sido sua mudança de São Luís para Teresina, quando ela tinha 13 

anos. A mudança ocorreu devido a um desentendimento sério entre sua mãe e 

a tia que a criava. Em Teresina, Edi sentiu-se desambientada e desconfortável, 

especialmente porque estava na puberdade e os desejos homoeróticos 

começavam a aparecer.  

Ai foi um choque, foi justamente nessa fase eu estava começando a 
aflorar a vontade de ficar com uma mulher. Eu mudei de lugar, deixei 
meus amigos, todo mundo. Fui entrar numa família onde não parecia 
ser muito bem-vinda, mas fiquei meio revoltada. Fui expulsa do 
colégio por mau comportamento, não queria mais morar aqui, ficar 
aqui.  

 
Nesse momento de sua vida, os relacionamentos com mulheres ficaram 

mais evidentes. Se antes ela tinha que ser aceita por ser diferente pelo modo 

de vestir e agir, no outro passou a ser motivo de vergonha:  

Fizeram uma reunião familiar lá em casa. Minha avó disse que eu 
estava jogando o nome da família na lama. Ligou para minha mãe, 
que me ‘esculhambou’ também, e eu fiquei super mal, o único que me 
acolheu foi meu tio. Nessa confusão com a menina, que descobriram 
meu diário, onde eu contava que sentia atração por minha meia-irmã, 
mais velha. Eles me prenderam em casa, era o tempo todo vigiada. 
Passei a dormir na sala porque não podia mais dormir com a minha 
irmã. Minha tia deixou de falar comigo, minha avó ficou extremamente 
chateada; minha irmã ficou diferente; só meu tio me tratava bem; ai 
minha mãe foi me buscar.  

 

Somente aos 28 anos e depois de muitos conflitos familiares, Edi encontrou 

aquela que diz ser o amor de sua vida:  

Falei que não queria mais casar com ninguém, mas ai conheci uma 
figura que foge a todos os meus padrões. Acho que esse jeito 
masculino me completou mais, me fez mais feliz. Em todos os 
aspectos, sexuais, de convivência. Muitas vezes me sinto mulher 
dela, coisa que não me sinto com outras pessoas; outras vezes, o 
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maridão. Mas ainda assim eu a vejo mais delicada e feminina do que 
eu. Acredito que seja minha alma-gêmea. É com ela que quero viver 
feliz para sempre. 
 

 Edi atribui a seu status de casada e a ajuda que dá no sustento dos 

parentes de Teresina as mudanças que ocorreram na convivência familiar: 

Viram que eu tinha crescido, que já estava adulta e com 
responsabilidade, e que o fato de ser homossexual era o de menos. 
Ai, eu me senti aconchegada de novo na família e resolvi voltar, até 
porque minha mãe estava doente. Minha relação com minha família é 
boa. Sabem que sou casada, respeitam isso, adoram minha mulher. 
Acho que porque mostrei que era uma pessoa de bem. Viram que eu 
era trabalhadora, que era guerreira. Passei no vestibular, vou cursar. 
Pretendo me formar, ter uma vida acadêmica, estudar, ganhar grana, 
ter um filho e envelhecer com a minha mulher. Eu tenho vontade de 
ter um filho, deixar minha semente na terra. Quando você tem um 
filho, quer ficar com a pessoa a vida toda a seu lado. Não tinha 
achado ainda a pessoa certa, mas agora achei.  

 

Junqueira (2009) tem uma reflexão interessante sobre esse comportamento 

acentuadamente gentil e colaborativo de muitos homossexuais que sofrem, no 

decorrer da vida, processos de homofobia. Segundo o autor, assim como 

ocorre com outras “minorias”, certos homossexuais tendem a apresentar “algo 

a mais” para uma plateia mais hostil, a fim de “ser tratado/a como igual”. 

Almeida (2005), acrescenta que, sobretudo isso ocorre com lésbicas. Para ele, 

a adoção de práticas compensatórias deriva em grande parte da pressão e da 

violência a que estão submetidas no ambiente familiar (ALMEIDA, 2005, p. 

181, 215). Edi tenta desconstruir uma imagem de mulher sexualmente 

problemática substituindo-a por outra: de “gente boa”, “boa filha”, “arrimo de 

família”.  

Para Junqueira, “sem obrigatoriamente perceber a internalização dessas 

exigências”, certos homossexuais são instigados a assumir posturas de 

excelência, a fim de compensar “o defeito” atribuído à homossexualidade: o de 

“melhor amigo das meninas”, “a que dá cola para todo mundo”, “um exímio 

contador de piadas”, “a mais veloz nadadora”, “o goleiro mais ágil” etc. 

“Outros/as podem dedicar-se a satisfazer e a estar sempre à altura das 

expectativas dos demais, chegando até mesmo a se mostrarem dispostos/as a 

imitar condutas ou atitudes convencionalmente atribuídas a heterossexuais” 

(JUNQUEIRA, 2009, p.26-27).  
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Considerações finais 

 

Contar a trajetória de Edi nos faz debater os limites da diferença de gênero 

no tocante à sua maior ou menor aceitação em meio familiar, mas também nas 

suas relações amorosas, aproximando mais uma vez a performance de gênero 

e a prática sexual. Ela mostra que sua performance, considerada 

masculinizado por seus parentes, amigos e parceiras, é base para a dinâmica 

de suas relações e das expectativas amorosas que constrói e ajuda a construir. 

Essa noção de que as relações se fazem através do gênero é amplamente 

conhecida, mas nos cabe mais uma vez questioná-la, já que a própria 

narradora afirma a flexibilidade dessas vivências. Essa flexibilidade mais uma 

vez aponta para a complexidade da sexualidade e sua relação com o gênero, 

no momento em que a interlocutora visa a adquirir mais prazer e satisfação 

através da satisfação das parceiras. Quer dizer, o corpo está lá, um tanto 

definido, mas ainda assim desejoso do novo, portanto sempre um devir. 
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Travestilidades: Incursões sobre envelhecimento a partir das trajetórias 

de vida de travestis na cidade do Recife7 

 

Resumo  

Esta pesquisa tem como perspectiva contribuir para discussões dos processos 
de construção das travestilidades, assim como refletir sobre questões que 
problematizam a representação do corpo, do gênero e da sexualidade a partir 
dos discursos e significados atribuídos pelas travestis ao processo de 
envelhecimento.  
 

Palavras chaves: Travestilidades, trajetória de vida e processo de 
envelhecimento. 
                                                           
7
 Esta pesquisa faz parte do projeto Gênero, sexo e corpo travesti: abjeções e devires ligado ao 

LabESHU- Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana. Desenvolvido através da parceria 
das Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Universidade Federal de Juiz de Fora – 
UFJF e Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. O trabalho de campo foi realizado no 
período de agosto de 2011 até abril de 2013 na cidade do Recife. Foram entrevistadas quatro 
interlocutoras: Bia, Joelma, Christiane Falcão e Jéssyka Tylor.Suas experiências foram 
acessadas a partir de elementos trazidos em seus discursos e da análise de fotografias e 
material audiovisual produzido em cada momento com elas.  
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Abstract 

This research aims at contributing to the discussions of the processes of 
transvestitilities, and also at reflecting about the issues which problematize the 
representation of the body, the gender and the sexuality from the discourses 
and meanings attributed by the transvestites in relation to the process of aging. 

 
Key words: Travestilidades, trajectory of life and aging process. 
 

 

Reflexões sobre idade e travestilidades 

 
Assim como gênero o conceito velhice/envelhecimento também foi 

inscrito em discursos que ressaltaram o caráter natural dessas categorias. A 

natureza era fonte explicativa para uma suposta essência que se manifesta no 

corpo. Tanto questões referentes a gênero, como questões relacionadas ao 

envelhecimento passaram por sensíveis rupturas e estabeleceram outras 

vertentes dissociadas das justificativas naturalizantes. Nesse contexto de 

quebras de paradigmas, diferentes formas de viver e interpretar o processo de 

envelhecimento tornaram-se mais visíveis.  

Atualmente existem diversos estudos que apresentam a velhice 

como objeto de investigação, focando desde as novas definições de velhice, 

como meia-idade e terceira idade (DEBERT, 2000), até as formas de 

significação e práticas acionadas pelos indivíduos neste período da vida.  

A velhice na década de 1990, devido principalmente ao aumento 

demográfico, tornara-se um tema privilegiado. Percebido como um problema 

social que exigia atenção pública era um dos desafios que deveriam ser 

enfrentados pela sociedade (DEBERT, 2000). A autora Guita Debert chama 

atenção para um duplo movimento que acompanha sua transformação como 

preocupação social. Um destes movimentos está relacionado com a 

socialização da gestão da velhice, que antes era considerada pertencente à 

esfera privada e familiar e foi transformada em questão pública. É nesse 

momento que, através de diversos discursos, é instituída a categoria de idoso8. 

                                                           
8
 “Nesse movimento que marca as sociedades modernas, a partir da segunda metade do 

século XIX, a velhice é tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e 
ausência de papéis sociais. O avanço da idade como um processo contínuo de perdas e 
dependência- que daria uma identidade de condições aos idosos- é responsável por um 
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O outro movimento de socialização estaria presente em processos 

que Debert denominou de “reprivatização da velhice”, onde a velhice seria 

operacionalizada como responsabilidade individual, desaparecendo do campo 

das preocupações sociais. Nesta direção pode-se perceber que ao longo do 

tempo foram criados termos para definir o processo de envelhecimento, como 

meia-idade e terceira idade, com a intenção de gerir a velhice. 

As novas formas de gestão da velhice podem ser pensadas através 

das discussões referentes à concepção do próprio corpo. Guita Debert (2000) 

assinala que atualmente o modelo de envelhecimento é associado à ideia de 

vitalidade e juventude. Assim, a imagem inserida no cotidiano transforma-se 

em um espelho onde as pessoas querem se refletir, onde a “exigência” é 

possuir um corpo plasticamente modelado e constantemente jovem. Os 

indivíduos passam a exercer uma vigilância de seus próprios corpos, adequá-

los a um ideal de juventude, que agora é percebido como um valor a ser 

conquistado em qualquer idade dependendo da adoção de estilo de vida e 

formas de consumo adequadas (DEBERT, 2000). Assim, o envelhecimento 

amplia seus significados e deixa de representar só uma fase biológica para ser 

compreendido como um evento constituído socialmente.  

O processo de envelhecimento é uma experiência complexa que não 

se limita a uma condição biológica, perpassa por uma construção social que 

recebe diversas configurações ligadas à visão de mundo de grupos que 

compartilham práticas, crenças e valores e estão relacionadas às relações de 

poder, a sexualidade e a posição de gênero. Assim, pensar o envelhecimento 

travesti é tentar perceber peculiaridades que tangenciam sua vivência 

perpassando a sua construção corporal. 

Nessa perspectiva, Julio Simões (2004) chama atenção para o 

“paradigma do curso da vida”, esclarecendo que este não representa uma 

substituição às formas de pensar o processo da vida, mas se apresenta como 

uma alternativa de reflexão crítica frente à abordagem que privilegia fases 

sucessivas, lineares e progressivas da experiência de vida9. Segundo Simões,  

                                                                                                                                                                          

conjunto de imagens negativas associadas à velhice, mas foi também um elemento 
fundamental para a legitimação de direitos sociais, como a universalização da aposentadoria” 
(DEBERT, 2000, p.147). 
9
 Como procedimento de investigação quatro elementos foram elencados como importantes 

para a definição do curso da vida: “a situação no tempo e no lugar, que remete  à 
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O paradigma do curso da vida se coloca como tendência alternativa 
voltada para o reconhecimento de que qualquer ponto da trajetória de 
vida precisa ser analisado de uma perspectiva dinâmica, como 
conseqüência de experiências passadas e expectativas futuras, e de 
uma integração entre os motivos pessoais e os limites do contexto 
social e cultural correspondente (SIMÕES, 2004, p.423).  

 
Segundo este paradigma as etapas de desenvolvimento humano 

vivenciado pelo indivíduo cede espaço para as inter-relações entre trajetória 

pessoal e a estruturação histórica e cultural dessa experiência (SIMÕES, 

2004). Trata-se de pensar os desejos, os desafios e interesses. No caso dessa 

pesquisa, da experiência travesti dentro do contexto de sua vida social 

presente. 

Dessa forma, esta pesquisa volta-se para contextualizar as 

experiências de quatro travestis e acessar através de seus discursos 

significados atribuídos por elas a travestilidade e ao processo de 

envelhecimento. Compreendendo através do “paradigma do curso da vida” 

questões sobre corpo e outras categorias como gênero e sexualidade.  

 

Peculiaridades do processo de envelhecimento e experiência travesti 
 

Investigar a temática do processo de envelhecimento no universo 

travesti apresenta algumas dificuldades, uma delas se refere a encontrar 

trabalhos que abordem essa temática de maneira significativa. Ainda se mostra 

um campo pouco explorado, sobretudo, nos estudos antropológicos. Como 

ressalta Mônica Siqueira,  

 
Em relação à temática travesti, os estudos giram em torno de suas 
práticas, transformações corporais, questões pertinentes ao processo 
de construção de uma identidade travesti além das redes de relações 
sociais, tendo como pano de fundo o universo da prostituição. A 
questão do envelhecimento está, praticamente, ausente desses 
trabalhos, aparecendo, às vezes, nas falas das travestis ou 
desencadeada por algum acontecimento. De qualquer forma, o tema 
não é privilegiado. (SIQUEIRA, 2004, p.13) 

                                                                                                                                                                          

contextualização na história, na estrutura social e cultural; o entrelaçamento da vidas, que 
assinala a relevância das interações entre as pessoas que compartilham experiências 
semelhantes; a agência humana, que ressalta o modo como a movimentação dos indivíduos 
em busca da realização de suas metas pessoais influencia a configuração e direção dos seus 
percursos de vida; e a sincronização da vida, o modo como os eventos cronológicos da vida 
pessoal se combinam simultaneamente com eventos característicos do grupo de referência e 
que são peculiares ao momento histórico vivenciado” (SIMÔES apud GIELE & ELDER, 2004, 
p.423). 
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Nas pesquisas quando a noção de envelhecimento aparece vem 

sublinhada pelas dificuldades de sua definição. Entretanto apesar de 

destacarem as dificuldades, terminam se orientando a partir de um critério 

etário e limitações biológicas. Para Simões (2004) o processo de vida 

geralmente aparece relacionado com a ideia de desenvolvimento e declínio. O 

autor pontua três representações associadas a essa concepção. 

 
A idéia do ciclo de vida traduz uma concepção de fases de 
crescimento, maturação, reprodução, declínio e morte que se 
reproduzem sucessivamente através das gerações. A idéia da vida 
como progressão contínua linear é bastante característica da 
psicologia do desenvolvimento e traduz uma concepção de progresso 
constante, rumo a um objetivo estabelecido (...) Já a idéia romântica 
da queda traduz a concepção que valoriza a infância e a juventude 
como pontos altos da vida, ficando as demais etapas marcadas pela 
busca frustrada de recuperação desses valores (SIMÕES, 2004, 
p.422). 

 
Diante disso, cabe repensar uma nova atitude frente ao 

envelhecimento, onde a idade não seja determinante, tampouco a ideia de 

desenvolvimento e declínio seja norteadora das reflexões em torno desse 

assunto. O desafio está em perceber outras possibilidades de interpretar o 

corpo e o envelhecimento (SIMÕES, 2004).  

Na experiência travesti pode-se observar que os marcadores de 

idade passeiam no interior das grades etárias. Os processos de periodização 

da vida não se estabelecem em fases gradativas e posições marcadas. As 

idades não são incorporadas em seu repertório como algo fixo e linear. Elas 

são experienciadas com fluidez alterada conforme as circunstâncias. 

Na pesquisa de campo pude constatar, nas falas das travestis, como 

era recorrente escaparem das demarcações presente nas grades de idades. 

Por exemplo, quando estava no hall do Hotel Canários, no bairro de Boa 

Viagem, ao mesmo tempo em que registrava o III Encontro Estadual de 

Travestis e Transexuais de Pernambuco colhendo depoimentos das 

participantes, tentava fazer incursões sobre o meu tema inserindo perguntas 

relacionadas ao processo de envelhecimento. A cada registro feito procurava 

saber a idade delas. Passado o evento pude reencontrar algumas das 

participantes em outros espaços e quando me informaram novamente suas 

idades estas a tinham sofrido alterações. Teve caso que a variação chegava 
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até 10 anos de diferença de um encontro para outro em um curto espaço de 

tempo. 

Em outra situação estava registrando o programa No Divã com a 

Diva10, quando uma das travestis que tinha entrado em contato anteriormente 

subiu ao palco para realizar uma performance. Ao terminar sua apresentação 

ela começou a falar sobre sua carreira artística no mundo do espetáculo e fez 

referência a sua idade. Naquele instante presenciava mais uma vez a 

“mobilidade” atuando e deslocando a idade. Era uma especificidade que se 

apresentava aos meus olhos e ouvidos e precisava ser observada com 

atenção.  

Assim, com o tempo comecei a perceber que dependendo das 

circunstâncias, suas idades eram reelaboradas sofrendo variações diversas. 

Uma mesma pessoa podia possuir, em um curto espaço de tempo, três 

versões para sua idade. Assim, as marcas do tempo vivido tornam-se variáveis, 

circunstanciais e seu estabelecimento está associado a uma questão cultural, 

que envolve disputas, acordos, conflitos, alianças (VEIGA-NETO, 2000). 

O contexto demarcava particularmente a relação das travestis com a 

idade. Em conversas informais as idades eram maiores se comparadas às 

reveladas em entrevistas ou em suas apresentações no palco. O que se podia 

perceber é que tanto nas entrevistas vídeogravadas como nos palcos o que se 

destacava era a ressonância que a “revelação” de certa idade poderia atingir. 

Nesses dois espaços havia uma maior visibilidade em que parecer “mais velha” 

interferia na imagem que naquele momento, por motivo às vezes de 

competição com outra travesti, elas queriam exibir. 

Uma imagem que se reinventa no tempo e no espaço. Que 

constantemente é editada a partir de materiais diversos. Na experiência travesti 

o corpo constitui um conjunto de símbolos e práticas que operacionalizam 

diferenças inseridas no universo trans e que configuram a própria travesti. Os 

mecanismos e artifícios que auxiliam na construção da aparência são: 

consumo de hormônios, injeções de silicone, aplicações de próteses, 

                                                           
10

 Programa nos moldes de auditório com apresentações artísticas, convidados para serem 
entrevistados e concurso de melhor performance. A ideia era transformar esse projeto em um 
programa de TV direcionado para o público LGBT, porém a iniciativa não teve prosseguimento 
e durou apenas sete edições.Foi produzido pela agência Hienna produções em parceria com o 
Club 111(sauna localizada no bairro da Boa Vista, Recife-PE). 
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vestimentas, sapatos de salto alto, maquiagem, bolsa, gestos, atitude entre 

outras intervenções corporais vivenciadas de diversas formas, contribuindo de 

maneira distinta para a feitura da experiência travesti. Sobre o processo de 

construção corporal Jéssyka Tylor relatou, 

 
É meio estranho quando você quer assumir um lado de uma coisa e 
tem outras coisas é meio complicado. Veja só, eu queria assumir o 
lado feminino, mas não tinha peito. Naquela época para se colocar 
uma prótese era muito caro. Então, eu tive que partir para o outro 
lado, os medicamentos, injetáveis, os comprimidos, essas coisas 
todas. [...] Aí foi crescendo, os seios já foram aparecendo, os pêlos 
foram diminuindo a pele já vai ficando melhor, tudo isso (Jéssyka 
Tylor, entrevista realizada em 25 de março de 2013). 

 
A travesti vivencia um processo constante de transformação corporal 

para se assemelhar ao “feminino”, o que traz à tona vários elementos para 

discutir sobre a (des) naturalização das posições de gênero (PELÚCIO, 2004; 

BUTLER, 2010). À medida que o tempo passa é atribuído significados 

diferentes a esse corpo. Por exemplo, Bia que na entrevista tinha ressaltado a 

possibilidade de performatizar o “masculino” quando estivesse mais velha. Se 

eu chegar a 60 anos, eu não quero chegar a 60 anos me vestindo, pronto já 

mudei em algumas coisas, umas roupas. Eu não uso muito roupa depravada, 

eu já diminui. Depois percebe uma contradição na própria fala Por que eu  falei 

ainda agora que tenha vontade de colocar uma prótese.e se retifica dizendo. 

Eu posso mais tarde também usar mesmo eu tando com 60, 50 anos usar meu 

cabelinho e ser uma cidadã, uma transformista depois que botar o seio você 

virou travesti, já é um travesti, não tem como mudar mais aquilo ali. Outro 

exemplo é Joelma que relaciona velhice com decadência física. Envolta com a 

imagem de seu corpo no futuro ela  desabafa: Misericórdia!Eu não quero ficar 

velha não!Aiii, a minha vaidade é muito grande. Eu digo assim cinquenta anos 

eu já quero morrer que eu quero morrer esticadinha 

Neste sentido, torna-se pontual a partir do “paradigma do curso da 

vida”, estimular reflexões sobre as diferentes formas de percepção do próprio 

corpo, identificar como no percurso da vida esse corpo construído é vivenciado 

pelas travestis e perceber como o tempo vivido é significado pela experiência 

travesti. Ao lidar com as travestilidades há de se perceber que “o corpo da 

travesti é, sobretudo, uma linguagem” (BENEDETTI, 2005, p.55). “As 

transformações do corpo ao longo da vida ganham significados distintos nos 
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diferentes contextos sociais” (BARROS, 2006, p.121) e são compartilhadas 

com outros indivíduos. Isto é, na experiência travesti marcadores de gênero e 

marcadores da imagem referente à periodização da vida, se entrecruzam e 

atuam através dos diversos recursos no corpo e ampliam o número de 

informações presente nele. 

Foram vários os momentos em campo em que as travestis 

afirmavam se sentirem “velhas” na faixa etária por volta dos trinta anos. Em 

suas falas há um não enquadramento a definição a partir de marcos etários 

esperados, no discurso cronológico, da passagem entre as etapas da vida. A 

passagem para outra “etapa” de suas vidas estaria engendrada através de uma 

leitura que fazem de seus corpos associada a performance em seus trabalhos. 

Assim, seja na concorrência estabelecida no espaço da prostituição, ou em 

exibições nas casas noturnas de espetáculos, o corpo transfigura-se em um 

campo de disputas, que interfere e aponta para uma forma de interpretar a 

periodização da vida diferente da visão biológica ou cronológica. 

É importante observar também como o discurso de cuidar de si, 

pertencente ao movimento que Debert (2000) denominou de “reprivatização” da 

velhice, reaparece inserida na fala de Christiane Falcão quando esta ressalta 

que, Depois dos trinta se a travesti não é bem cuidada ela já começa a virá 

coroa”. Segundo a autora, o discurso em torno deste conceito colabora para o 

desaparecimento da velhice como preocupação social, transformando o 

processo de envelhecimento uma responsabilidade individual e não do Estado. 

Assim o indivíduo é encorajado a exercer uma vigilância constante sobre seu 

corpo. 

A concepção autopreservacionista do corpo que encoraja os 
indivíduos a adotarem estratégias instrumentais para combater a 
deterioração e a decadência (aplaudida pela burocracia estatal, que 
procura reduzir os custos com a saúde educando o público para 
evitar a negligência corporal) e agrega a essa concepção a noção de 
que o corpo é um veículo do prazer e da auto-expressão 
(FEATHERSTONE apud DEBERT, 1997). 

 
Tomando como base a responsabilidade individual e a ausência do 

Estado, o conceito de “reprivatização” pode ser relocado, ou melhor, ampliado 

a outras e etapas do curso da vida das travestis. Dito de outra maneira, pode-

se observar que a “reprivatização” não se restringe a velhice, ela invade outras 

etapas da experiência travesti, onde uma parafernália de receitas envolvendo 
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técnicas e medicamentos para construção e/ou manutenção corporal são 

apreendidas e engendradas sem nenhuma participação do Estado.  

Joelma ao falar sobre seu processo de “transformação” pontuou a 

insegurança que a acompanhou durante um longo período relacionada à 

decisão de tomar hormônios. As pessoas falaram horrores dos hormônios. 

Apreensiva foi ao posto de saúde pedir orientação. Sua intenção era encontrar 

um especialista que acompanhasse seu processo. Ao chegar ao posto a 

médica responsável foi logo descartando a utilização do hormônio enfatizando 

as contra indicações provocada pelo seu uso. Decepcionada Joelma começou 

a ingerir hormônios por conta própria. Comecei a tomar sozinha porque ela não 

me indicou um especialista. Eu queria realmente fazer tudo certinho, mas 

infelizmente na saúde a gente não tem essa abertura. A fala de Joelma 

evidencia uma situação recorrente que compõe a trajetória de vida de várias 

travestis e transexuais. Assim, circunscritas no espaço da abjeção assumem a 

responsabilidade de sua construção corporal. Porém, é importante lembrar que 

esse “empreendimento” requer recursos financeiros geralmente conseguidos 

através da inserção no mundo da prostituição. 

Travestis mais “experientes” tornam-se figuras importantes, 

contribuindo para o ritual onde o corpo adquire novos símbolos e significados. 

Elas atuam como pedagogas da plasticidade corporal das “novatas” orientando 

para uma “melhor” performance do “feminino”. A pedagogia aplicada envolve 

um aprendizado diverso e constante referente à manipulação de técnicas, à 

utilização de artifícios como maquiagem, vestuário, penteado, ao exercício 

gestual e ao uso do corpo. 

Um tipo de disciplina e hedonismo se combinam, desde o momento 

que começam seu processo de “montagem”11, para construírem plasticamente 

seu corpo e assumirem unicamente a responsabilidade por sua aparência. 

 
Porque sempre eles [“homens”] procuram a aparência. Eles nunca 
procuram o interior. Porque a travesti é sempre o objeto de desejo. 
Se você vai entrar numa rede social, se você coloca que é mulher 

                                                           
11

 Segundo Juliana Frota da Justa Coelho, “‘se montar’ é uma expressão comumente utilizada pelas 

travestis quando fazem referencia ao processo de construção da corporeidade almejada. Entre as 

intervenções realizadas, é possível destacar a injeção de hormônios e a aplicação de silicone industrial – 

geralmente injetado nos seios, bochechas, nádegas e coxas através de seringas veterinárias. O corpo, 

dessa forma, começa a delinear contornos atribuídos ao feminino e uma intensa e constante luta para 

ocultar caracteres considerados masculino, como o tom de voz mais grosso, e pêlos que nascem em locais 

onde não”deveriam” (rosto, por exemplo) torna-se parte do cotidiano” (2009, p.16). 
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todo mundo conversa com você normal. Se você coloca que é travesti 
a primeira coisa que lhe pergunta: Se você faz programa? Qual é o 
tamanho do teu pênis? Eles nunca conversam com você como 
pessoas normais, como coisas cotidianas. É sempre ligada ao sexo 
ou a prostituição. (Christiane Falcão, entrevista realizada em 21 de 
março de 2013) 

 
Existe um contexto, aparentemente marcado pelo hedonismo 

complacente e pela obsessão com atributos físicos capazes de suscitar atração 

e desejo, em que tudo parece girar em torno de um mercado sexual 

hierarquizado por critérios de juventude e beleza (SIMÕES, 2004, p.418). 

Neste contexto o corpo, não mais considerado uma realidade biologizante, 

torna-se um lócus aberto a novas interpretações e experiências. 

A noção de que o corpo é um veículo do prazer e da auto-expressão 

pode ser ilustrada por Jéssyka Tylor, uma de minhas entrevistadas, quando 

esta ressalta entusiasmada: Às vezes eu tô na rua o pessoal olha e às vezes 

eles imaginam assim: Nossa essa coroa, nessa idade com o peito tão 

pequenininho tão durinho! Ao assinalar os olhares e comentários que provoca 

Jéssyka se auto-reconhece como “coroa” com uma corporalidade desejável, 

“apesar da idade”. O autor Julio Simões (2004), ao estudar homossexualidade 

masculina e envelhecimento, destaca que o termo “coroa” parece ser 

deslocado das visões “negativas” associadas a solidão, isolamento, decadência 

corporal, a perda de atratividade física, para ser relocado em representações 

“positivas” do processo envelhecimento. Assim, o termo “coroa” parece apontar 

para “as possibilidades de reinterpretar e reconstruir o corpo e o 

envelhecimento, considerados não mais apenas como realidades 

biologicamente determinadas, mas abertas a interpretações divergentes e em 

constante mudança” (SIMÕES, 2004, p.421) 

“Afirmar, contudo, que as categorias de idade são construções 

culturais e que mudam historicamente não significa dizer que elas não tenham 

efetividade” (DEBERT, 1998.p.11). No discurso da sociedade Ocidental os 

recortes etários servem de marcos para a constituição de direitos e deveres, 

tais como, “a fixação da maioridade civil, do início da vida escolar, da entrada 

no mercado de trabalho” (Ibid). Tais recortes dependendo do contexto podem 

ser redefinidos.  

Entretanto, é preciso salientar que tanto na experiência travesti 

quanto na transexual, o enquadramento a específicos recortes etários não 
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produz os mesmos efeitos se comparado a outras vivências. Tanto as 

travestilidades quanto a transexualidade são situadas no campo da abjeção, 

portanto não são consideradas vivências inteligíveis e legitimadas por meio, da 

norma. Suas vidas são constituídas fora da institucionalidade. Dessa forma, se 

na nossa sociedade os marcos etários são fundamentais para a organização 

do sistema de ensino, da política e na organização dos mercados de trabalho 

(DEBERT, 1998), determinando, por exemplo, início da vida escolar e da 

entrada no mercado de trabalho, no que diz respeito às travestis e transexuais 

essa organização sofre um desarranjo e não atingem efetivamente suas 

experiências. Para ilustrar essa afirmação recorro ao relato de Jéssyka Tylor 

sobre a “saga” de uma “amiga” à procura de trabalho, 

 
Um exemplo maravilhoso vem da minha amiga, que eu assisti um 
vídeo, da Marilac que eu assisti um vídeo dela, ela rasgando a 
carteira profissional porque ela disse que deixou vários currículos, 
distribuiu em lojas, e que graças a deus ligaram para ele e disseram: 
olha o seu currículo foi aceito e o emprego é seu e você pode vir aqui, 
você vai fazer sois dias de teste, mas não tem problema por que você 
tem todas as indicações que a gente ta procurando. Ela ficou 
contentíssima maravilhosamente foi! Chegou na loja aí ela deu os 
documentos a menina olhou pra ela e disse: olha desculpe mas, a 
gente não vai poder dar o emprego a você  porque a sua foto não 
bate com o que está no currículo. Aqui tem uma pessoa e na foto tem 
outra. Então, ela disse só porque eu sou travesti você não vai me dar 
o emprego? . (Jéssyka Tylor, entrevista realizada em 21 de março de 
2013) 
 

O ato da amiga de Jéssyka ao rasgar a carteira profissional 

representa a constatação dessas vidas fora de uma suposta institucionalidade 

devido à falta de inteligibilidade. O que inviabilizou sua contratação não foi ter 

uma “idade” ou qualificação inadequada foi não possuir um corpo inteligível. 

Assim, corpos que não mantêm relações de coerência e continuidade entre 

sexo, gênero, prática sexual e desejo, são confinados a alguns espaços e 

profissões. Como reclama Joelma fazendo uma análise sobre como a 

sociedade limita o mercado de trabalho das travestis: Ela[sociedade] limita isso, 

principalmente no trabalho, eu particularmente trabalho pra mim e as que não 

trabalham pra elas, e as que não são cabeleireiras, e as querem ser 

recepcionista, e as que querem ter qualquer outra profissão e ela é limitada a 

isso. (Joelma, entrevista realizada dia 25 de março de 2013). 

Dessa forma, há corpos que tem o consentimento social, isto é, 

corpos que importam/pesam (BUTLER, 2010), que ganham materialidade e 
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conseguem obter uma legitimidade social tornando-se gêneros inteligíveis12. 

Essa inteligibilidade dos gêneros estaria relacionada com uma sucessão 

coerente e coesa entre sexo, gênero, práticas sexuais e desejo, ou seja, a 

presença de um pênis ou vagina determinaria uma vivência específica de 

gênero e de sexualidade. Essa suposta coerência sexo/gênero/desejo ratifica a 

ideia de existência de um tipo de naturalidade presente na matriz 

heterossexual. 

Para Butler (op.cit.), as normas regulatórias do sexo atuam por meio 

da performatividade com o intuito de construir a materialidade dos corpos e 

validar as diferenças sexuais. Assim, é por meio da materialização do corpo 

que os indivíduos tornam-se homens ou mulheres, porém essa construção não 

é fixa e nem totalmente completa, sendo necessária a reiteração das normas 

sobre o corpo através de discursos que visam à conformação do ideal 

heteronormativo. Portanto, a partir da exclusão imposta pela matriz 

heterossexual são produzidos corpos que não se enquadram ao binarismo 

homem/ mulher e na coerência sexo/gênero/desejo, sendo denominados pela 

autora como abjetos. 

Segundo os marcos regentes13 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, a educação é um direito fundamental14 que entre outras 

atribuições, na “adolescência”, auxilia na escolha e qualificação da profissão 

futura. Porém, a escola se constitui como um ambiente inóspito para qualquer 

orientação sexual destoante da heteronorma15. Guacira Louro (2010) chama 

atenção para como a família, escola, igreja, mídia, lei, enquanto instâncias de 

vigilâncias reiteram a heteronormatividade como prática hegemônica. A 

                                                           
12

 Butler (2012) esclarece que “Gêneros inteligíveis são aqueles, em certo sentido, instituem e mantêm 

relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” ( p. 38). 
13

 Conforme o ECA  “Art. 2- Considera-se criança, para efeito dessa Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (p.24). 
14

 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA foi criado em 1990, pela Lei n 8.069 tornado-
se referência quando se fala de direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Sobre o direito à 
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, ler-se “Art. 53- A criança e adolescente tem direito à 
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: I- igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola”. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
15

 Segundo a pesquisa “Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar” realizada pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – INEP (2009) em uma amostra nacional de 18,5 
mil alunos, pais e mães, diretores, professores e funcionários de escolas, foram revelados que 
87,3% dos entrevistados têm preconceito com relação à orientação sexual.  Dados como estes 
ilustram os motivos que levam tão poucas travestis a acessarem e principalmente se manterem 
nas escolas brasileiras. 
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despeito da relação entre o espaço escolar e sexualidade a autora enfatiza 

que, 

Aqueles e aquelas que se atrevem a expressar, de forma mais 
evidente, sua sexualidade são alvo imediato de redobrada vigilância, 
ficam “marcados” como figuras que se desviam do esperado, por 
adotarem atitudes ou comportamentos que não são condizentes com 
espaço escolar. [...] As coisas se complicam mais para aqueles e 
aquelas que se percebem com interesses e desejos distintos da 
norma heterossexual. A estes restam poucas alternativas: o silencio, 
a dissimulação ou a segregação. (LOURO, 2010, p.26, 27) 

 
Neste sentido, Marília Amaral (2012) evidencia que há uma 

naturalização dentro do espaço escolar como uma forma de punição aos 

desviados das normas seja através de xingamentos, ofensas morais, 

agressões físicas e apelidos. Todavia, as adversidades dentro do ambiente 

escolar ampliam-se na experiência transexual ou travesti. Basta a essas 

pessoas evidenciarem sua orientação sexual através do vestuário, 

reivindicarem o respeito ao nome social e/ou requererem uso do banheiro que 

consideram mais adequados para suas vivências, tornam-se alvo de transfobia.  

Quando estive com Joelma, em abril de 2012 no “Encontro Estadual 

de Travestis e Transexuais”, registrei pela primeira vez seu relato sobre como a 

escola tinha interferindo em sua travestilidade. Seu gestual, sua voz, suas 

atitudes desviavam da condição hegemônica esperada. O deslocamento dessa 

condição gerou atitudes de discriminação que, segundo ela, prejudicou o 

“desenvolvimento” de sua aprendizagem. Sentadas do lado de fora do hotel 

onde estava acontecendo o Encontro, Joelma relatou. 

 
Tinha uma dificuldade grande ler, de aprender. Daí, minha mãe 
conseguiu uma psicóloga pra mim e aí eu fui descobrindo que eu 
tinha esta dificuldade devido a preconceito que eu tinha no colégio 
dos meus amigos, da minha diferença [...] De tanto preconceito, de 
tanta descarga negativa que isso me atrapalhava viver. Eu não queria 
ir para o colégio e muitas vezes eu não sabia o porquê que eu não 
queria ir (Joelma, entrevista realizada no dia 27 de abril de 2012). 
 

Envolta com a reiteração de identidades e práticas hegemônicas 

articulada no espaço escolar, Joelma através do 

contato/discriminação/estigmatização de seus colegas percebia seu 

deslocamento frente à “pedagogia da sexualidade” ensinada. A negação de 

sua experiência nesse espaço tanto gerou a necessidade de escapar da escola 

na perspectiva de não continuar sendo negada como produziu a vontade de 

compreender o porquê dessa negação.  
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Segundo Peres, “a intensidade da discriminação e da intolerância 

nas quais são expostas as travestis nas escolas que desejam estudar levam na 

maioria das vezes a reações de agressividade e revolta, ocasionando o 

abandono dos estudos e consequentemente à marginalização” (2005, p.57). 

Conforme a ECA, toda criança e adolescente tem direito à educação, visando o 

pleno desenvolvimento de sua pessoa e qualificação para o trabalho. Como 

também tem assegurada igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. Entretanto, os “marcos etários”, fundamentais para “organização 

social” (DEBERT, 1998), se perdem nas especificidades vivenciada por 

travestis/transexuais. Assim, geralmente a permanência na escola torna-se 

efêmera e inviável marcada por discriminação e violências de toda ordem, pela 

qual esse segmento é acometido em sua trajetória de vida. 

Nesse período de transformações e hostilizações, não só na escola 

como também em casa, as travestis “iniciantes”16 geralmente entram no 

mercado de trabalho tendo como referência a prostituição. Por mais que outras 

profissões, como cabeleireira e maquiadora, estejam no quadro de funções 

experienciadas por travestis e transexuais, ainda é a prostituição que se 

sobressai.  

Se não tive meios para a travesti sair da prostituição ela sempre vai 
está ali dentro. Não tem para onde ela sair! [...] Por isso eu digo, se 
não começar a providenciar cursos, recursos para o travesti saia da 
prostituição e comece a entrar “dentro” da sociedade, dentro deste 
mundo que a ente não tem acesso, sempre vai ter prostituição e elas 
sempre vão está ali dentro (Jéssyka Tylor, entrevista realizada em 21 
de março de 2013) 
 

A prostituição acaba se configurando no principal espaço onde as 

travestis são aceitas. Como pontua Benedetti (2005), “os territórios de 

prostituição constituem um importantíssimo espaço de socialização, 

aprendizado e troca entre travestis. Mesmo aquelas que exercem a 

prostituição, esporadicamente frequentam esses lugares” (p.115). É o espaço 

onde o desvio de heteronormatividade e a transgressão das normas de gênero 

encontram espaço e aceitação (BENEDETTI, 2005; DUQUE, 2009; AMARAL; 

2012). 

                                                           
16

 Na pesquisa que Marília Amaral (2012) realizou os termos novatas, iniciantes, ninfetas e 
novinhas são nomeações especificas entre travestis para se referirem as que estão iniciando e 
ainda não se autodenominavam travestis mas em processo de tornar-se independentemente 
de suas idades. 
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Questões como a baixa escolaridade, a maior abertura do mercado 

de trabalho e o atendimento médico condizente as especificidades de travesti e 

transexuais, tem sido debatida e consideradas as principais reivindicações 

dentro dos espaços de discussão do movimento17. Concordo com Amaral 

(2012) sobre a importância das lutas políticas da militância de travestis e 

transexuais, que têm trazido à frente de suas discussões a necessidade de 

projetos de combate à violência e à discriminação dentro dos espaços 

escolares, como também favorecido através de ações pontuais outras formas 

de sustento além da prostituição. Porém, é importante ressaltar que os efeitos 

dessas reivindicações ainda são reduzidos. Torna-se evidente durante toda 

trajetória de vida de travestis e transexuais a falta da elaboração de políticas 

públicas mais contundentes e especificas. 

Cabe destacar o quanto a experiência travesti é marcada em todas 

as etapas da vida por uma vulnerabilidade especifica ligada a vivência de uma 

sexualidade desviante. O envelhecimento pra mim eu acho que seria uma 

conquista de realmente ter vivido e ter alcançado a glória de realmente 

envelhecer [...]Só o fato da travesti chegar a uma certa idade já é uma glória. 

Porque tem muitas que não chegam18. Com efeito, essa vulnerabilidade implica 

na existência das travestis. São poucas as que chegam aos sessenta anos de 

idade. Há um descaso e banalização da violência a estes corpos invisíveis 

perante a lei e o judiciário (AMARAL, 2012). Dessa forma, como Jéssyka disse 

na citação acima, o processo de envelhecimento acaba sendo percebido como 

uma conquista.  

Diante do que foi exposto, cabe refletir sobre como os recortes de 

idade são manipulados gerando um espaço de luta que definem práticas 

legítimas associadas a cada etapa da vida. Se as etapas da vida determinam 

uma série de comportamentos padrões esperados para cada segmento 

especifico da população (ANTUNES, 2010, p.35), a intenção neste texto foi 

ressaltar os hiatos, as possibilidades de reinterpretar o corpo e reelaborar 

normas de periodização da vida. Neste sentido, tanto o gênero como o 

                                                           
17

 Tive oportunidade de participar de três momentos na cidade do Recife, onde escola, 
mercado de trabalho e saúde foram pautas recorrentes de suas reivindicações. O primeiro 
momento foi no XVIII Encontro Nacional de Travestis e Transexuais – ENTLAIDS, o segundo 
foi o III Encontro Estadual de Travestis e Transexuais de Pernambuco e o último foi no 
Orçamento Participativo LGBT de Pernambuco. 
18

 Entrevista, realizada com Jéssyka Tylor em 21 de março de 2013.  
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processo de envelhecimento, que são entrecortados pelo discurso 

naturalizador, aparecem na experiência travesti enfatizados por uma 

performance corporal, elaborando improvisações e invenções que singularizam 

a própria experiência. 
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“MEU CORPO É LIVRE”: O MOVIMENTO MARCHA 

DAS VADIAS COMO PRÁTICA DE RESISTÊNCIA & 

(RE)AFIRMAÇÃO SOCIAL 

 

Resumo: O presente estudo trabalha com a noção de corpo como construto sociocultural e 

lingüístico, produto e efeito de relações de saber-poder. Tem por objetivo analisar as inflexões 

discursivas que estão em torno dos ideais de feminilidade, considerando o movimento de 

reivindicação política presente nos movimentos feministas, tendo como enfoque o Movimento 

Marcha das Vadias. 

  

Palavras Chave: Corpo, discurso, movimentos feministas, Marcha das Vadias.  

 

Abstract: This study works with the notion of the body as a sociocultural and linguistic 

construct, product and effect relationships of power-knowledge. Aims to analyze the discursive 

inflections that are around the ideals of femininity, considering the move to reexamine this policy 

in feminist movements, with the approach of the SlutWalk. 
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Meu corpo não é meu corpo, é ilusão 
de outro ser. Meu corpo, não meu 
agente, meu envelope selado, ou meu 
revólver de assustar, tornou-se meu 
carcereiro, me sabe mais que me sei. 
Meu corpo ordena que eu saia em 
busca do que não quero, e me nega, 
ao se afirmar como senhor do meu Eu 
convertido em cão servil [...]. 
(Drummond, 1984, p. 7-8).   

 

1. INTRODUÇÃO   

 

As diversas formas de discriminação e violência contra a mulher são produtos de 

relações de poder historicamente desiguais. Nesse processo, o corpo enquanto via 

privilegiada de diferenciação e determinação sexual, tornou-se o principal instrumento de 

controle e repressão do gênero masculino sobre o feminino, tanto na dimensão simbólica, 

quanto material.  

Os discursos sociais historicamente construídos em torno do corpo feminino 

remetem quase sempre a um controle moral proibitivo – que ao ser “desrespeitado” pela 

mulher, tornou-se justificativa para ocorrência dos mais diversos tipos de violência. Frente 

a isto, os ideais e movimentos sociais feministas que surgem de forma organizada a partir 

do século XX (Pinto, 2010), utilizaram o corpo como principal instrumento de reivindicação 

política e manifestação de liberdade, denunciando a base da violência contra a mulher que 

se encontra no processo histórico de opressão simbólica e na desigualdade de direitos.  

A própria anatomia é utilizada para impor nas mulheres uma condição de 

“inferioridade” biológica diante dos homens, o que ratifica a construção de um discurso 

baseado nas observações médicas que, dessa maneira, procuram estabelecer os lugares 

sociais de gênero. Diante dessa realidade no início do século XXI, após um longo processo 

de construção teórico-filosófica e luta feminista, surgem movimentos de mobilização 

mundial com objetivo de combater o sexismo e todo o tipo de opressão e violência contra a 

mulher.  

Em 2011 na Ucrânia surge um movimento de repercussão mundial: a SlutWalk – 

Marcha das Vadias, em resposta à seguinte declaração de um agente da polícia 

canadense: “Se a mulher não se vestir como uma vadia, reduz-se o risco de ela sofrer um 

estupro”.  Por este motivo, o movimento foi batizado de SlutWalk –  Marcha das Vadias, 
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tendo como ideal principal o direito à liberdade do  corpo feminino, utilizando este corpo de 

diferentes formas, como instrumento de reivindicação política.  

A Marcha das Vadias é um movimento que vai às ruas para questionar o papel 

dado a tantas mulheres. A palavra vadia tantas vezes usada para ofender e machucar, hoje 

passa por uma nova significação, estratégia essa usada pelo movimento e nomeia a massa 

relutante que busca o respeito e a liberdade. Se o rótulo de vadia concede à mulher a 

liberdade de ser, vestir e pensar de acordo com as suas vontades, denominar-se “vadia” é 

afirmar o modo de existência reivindicados pelas participantes do movimento. 

Em face dessa nova mobilização social de reivindicação dos direitos da mulher, 

buscamos nesse texto realizar uma discussão teórico-crítica a respeito da utilização do 

corpo enquanto território do político no processo de reivindicação dos movimentos 

feministas, tendo como enfoque o movimento Marcha das Vadias. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DOS MOVIMENTOS FEMINISTAS  

 

 

Ao longo da história da humanidade e, principalmente, da história do ocidente, tem-se 

notícias de mobilizações sociais feministas, o que indica a imposição da figura masculina sobre 

o gênero feminino em diferentes culturas e momentos históricos. O movimento feminista 

diferencia-se ao produzir sua própria reflexão crítica e sua própria teoria.  As bases filosóficas 

derivam-se da própria militância, organizada na segunda metade do século XX, composto 

principalmente mulheres de classe média, com formação acadêmica nas áreas das 

Humanidades, da Crítica Literária e da Psicanálise.   

A consolidação do capitalismo e a nascente industrialização provocaram um conjunto 

de alterações de ordem econômica, social e política que também causaram repercussões na 

vida das mulheres. No entanto, elas continuaram excluídas dos direitos  civis e políticos. A 

primeira onda do feminismo no ocidente ocorreu no início da Revolução Industrial inglesa, 

reflexo dos ideais de igualdade, em que as mulheres reivindicaram seus direitos enquanto 

classe, principalmente o direito ao voto, por isso eram conhecidas como sufragistas (PINTO, 

2003). 

 A reivindicação pelo direito ao sufrágio mobilizou as mulheres por sete décadas em 

diferentes países e regiões do mundo. De início, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns 

países da Europa, as sufragistas se dividiam devido suas estratégias: um setor priorizava a luta 

pela mudança em nível de Constituição Federal, o que exigia o apoio parlamentar. Podemos 

refletir que o direito ao voto é o início do reconhecimento da cidadania feminina, um direito que 

possibilita direitos. Com a garantia dos direitos políticos a mulher poderia ter voz e voto e, 

assim, reivindicar seus direitos.   

Especialmente na segunda onda do feminismo as mulheres  iniciaram a luta contra 

uma tradição na qual o corpo e a subjetividade eram desvalorizados em detrimento de outros 
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processos. A década de 1960 estabelece um marco histórico das lutas de classe e das 

transformações sociais e culturais no mundo ocidental, podemos destacar o movimento hippie, 

o maio de 68 e suas consequências; o surgimento da pílula anticoncepcional, e a massificação 

dos ideias feministas de Betty Friedan, que inauguram um novo paradigma nas reivindicações 

feministas: as relações desiguais de poder entre homens e mulheres (PINTO, 2010).   

Porém, a realidade social e política do Brasil na década de 1960 e 1970 se diferenciou 

das ondas e movimentos libertários que aconteceram da Europa e Norte da América. Nesta 

época, o país iniciava seu movimento de repressão política severa com as imposições do AI. 

05 – Ato Institucional nº 05. Com isso, o movimento feminista foi visto como uma perigosa 

mobilização para o novo regime e, consequentemente, reprimido de forma violenta.  

Para o feminismo nos países da América Latina, a década de 1980 significou um 

período de grandes contradições, pois, com o processo de “redemocratização” dos países, os 

governos latinoamericanos iniciam uma ampliação dos espaços de participação política e 

promovem uma resignificação do conceito de sociedade civil, e que lhe abstrai o caráter de 

arena de luta de interesses antagônicos entre as classes sociais (MONTAÑO, 2002).  

Simone Beauvoir (1980) estabelece uma das máximas do feminismo: “não se nasce 

mulher, torna-se mulher”.  A autora tentou sensibilizar o mundo para o fato de que ser mulher 

ou homem não é definido pela natureza. Logo, a sexualidade é produzida cultural e 

socialmente, não descartando a presença da dimensão  biológica. O gênero torna-se uma 

construção singular, fugindo de determinações exclusivamente biológicas, e as relações de 

poder tentam naturalizar os papeis e o lugar social de cada gênero, baseando e reduzindo 

essas diferenciações a dimensão orgânica, numa rede discursiva produzida e reproduzida para 

manter as relações de poder.    

Os movimentos feministas têm desempenhado um papel central na revalorização do 

corpo como temática válida e relevante na teoria social. De fato, todo o questionamento 

feminista parte da premissa de que o corpo é parte fundamental das dinâmicas sociais, das 

desigualdades e das estruturas de poder.  

 

 

3. REPRESSÃO & CONTROLE: CARTOGRAFIAS DO CORPO FEMININO  

 

 

A dualidade cartesiana mente/corpo não é uma simples posição filosófica que se 

derrota com argumentos bem articulados. O cartesianismo configura-se numa metafísica 

prática que, ao permear instituições, moda, cultura popular, medicina e ciência, dá forma a uma 

certa dominação da mulher e limita as formas com as quais se pode questionar essa 

desigualdade exatamente por delegar ao corpo uma posição fora do social. O que impede que 

formas sociais, como o gênero, que dependem do corpo, sejam percebidas dessa forma.   

Foucault (1981) aponta que a partir da Idade Média o corpo tornou-se um instrumento 

de controle. Antes apresentado como um controle marcial, ligado aos movimentos, gestos e 
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estética de soldados, tornou-se um controle social, inaugurando o controle disciplinar restritivo 

e limitador do corpo através do discurso moral-cristão. A sociedade de controle institui um 

saber, sobre o que se pode ou não fazer, nos próprios sujeitos. O disciplinamento agora 

internalizado é aplicado entre as pessoas, que se tornam agentes disciplinadores, com 

evidenciado por Donzelot (2001).  No início do século XX, com as modificações sociais, o 

controle restritivo passaria a ser um controle “liberal”, realizado através do detalhe, o corpo 

começa a ser docilizado sutilmente.  

Instaura-se a partir daí uma falsa sensação de liberdade e autonomia corporais, 

podemos dizer que há uma inversão discursiva da panóplia, ela passa a existir internamente 

em cada indivíduo, o disciplinamento absorvido pelos sujeitos, passa a ser efetuado por cada 

um através da vigilância, não sendo mais preciso violentar o corpo materialmente, ou deixar 

marcas visíveis, a violência passa a ser semântica, invisível, porém, com efeitos subjetivos 

profundos. Os corpos dóceis das mulheres submetem-se à interesses, desejos e necessidades 

dos homens e do sistema de  organização social por eles consolidado. O corpo passou a ser 

entendido e perspectivado como um lugar em que as relações de poder se podiam inscrever 

num sistema mais amplo de dominação. À mulher, enquanto papel social, foi imposta a 

responsabilidade sobre a manutenção do "lar", relacionamento e educação moral dos filhos: 

"Se o homem preferir ao exterior, as luzes do cabaré, se as crianças preferirem a rua, seu 

espetáculo e suas promiscuidades, será culpa da esposa e da mãe" (DONZELOT, 2001, P. 

46).  

Um exemplo disso é a ideologia da mulher-corpo própria da segunda metade do século 

XX. De acordo com Naomi Wolf, ao conquistar importância política e espaços na esfera 

pública, os corpos femininos voltam a ser matizados, classificados e naturalmente destinados. 

Recai novamente sobre uma entidade visível e natural (o corpo), a carga de ideologias sutis, 

repetidas e representadas à exaustão (WOLF, 1992). De acordo com a autora, a onda de 

imperativos “naturais” foi estipulada às mulheres quando elas passaram a fazer parte da esfera 

pública e - teoricamente - não haveria nada que as impedisse de tomar o lugar que quisessem 

nas sociedades.  

Segundo Goelliner (2010), o corpo reconhecido enquanto construção social, não só é 

mutável e variável de acordo com o tempo e com a valorização cultural, mas também se faz 

com tudo aquilo que está ao seu redor, seus significados socioculturais. O corpo é composto 

pelos adornos nele colocados, pelas imagens por eles produzidas, pelos silêncios que por ele 

falam,  pela educação dos gestos por ele exibidos e pelos sentidos nele incorporado. O corpo 

também é aquilo que se diz, o que é produzido pela linguagem. O que tem o poder não só de 

nomear, mas de classificar  e definir normalidades e anormalidades e consequentemente, 

também tem o poder de definir o que é ou não permitido a esse corpo. 

Para Susan Bordo (1997) nos quadros de histeria, agorafobia e anorexia, o corpo da 

mulher pode ser visto como uma superfície na qual as construções convencionais da 

feminidade são expostas rigidamente ao exame, através de suas inscrições em forma extrema 

ou hiperliteral. Obviamente, também são escritas em linguagens de horrível sofrimento. É como 
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se esses corpos nos falassem da patologia e da violência escondidas ali na esquina, 

espreitando no horizonte da "feminidade" normal. Não é de espantar, então, que um motivo 

constante na literatura feminista sobre desordem feminina seja o da patologia como protesto — 

inconsciente, incipiente e contraproducente, sem recorrer à linguagem, à voz ou à política — 

mas ainda assim protesto. 

 

 

4. MARCHA DAS VADIAS 

 

 

A Marcha das Vadias, originalmente Slut Walk, articula por meio de redes sociais um 

evento mundial que luta contra as desigualdades e, principalmente, do abuso sexual da mulher. 

Iniciada em 3 de abril de 2011, na cidade de Toronto, Canadá, como resposta coletiva a um 

policial que afirmou que mulheres que se vestem como vadias são responsáveis pela própria 

vitimização em ataques sexuais, segundo Aronovich (2011). Hoje ela já atingiu mais de 10 

países.  

O termo “vadia” ou “vagabunda” – traduzida do inglês slut –, usado de forma pejorativa, 

ganhou repercussão mundial em vários dos principais jornais e em redes sociais, e, em 

decorrência disso, movimentos feministas decidiram organizar protestos em vários países, 

revidando contra opiniões machistas e preconceituosas, como a do policial, que infelizmente, 

não é uma opinião isolada, mas reflete grande parte do pensamento das sociedades patriarcais 

no mundo inteiro. A utilização da palavra "vadia" para nomeação e representação do 

movimento foi alvo de críticas da mídia e inclusive de muitas mulheres, algumas justificativas 

foram apresentadas, por exemplo, argumentos de que o termo não representava a todas as 

mulheres, devido ao peso moral da palavra. 

O objetivo da marcha é de, justamente, adotar o conceito de “vadia” para se opor ao 

estereótipo de culpa que recai sobre mulheres agredidas em função da exposição do seu corpo 

ou da sua sexualidade, defendendo o direito de respeito. Dessa forma, a conceituação 

tradicional e negativa de vadia é desconstruída, mostrando não passar de uma estratégia 

moralmente controladora que impera sobre os corpos, as vidas e as escolhas de cada mulher, 

causando maior dualidade entre homens e mulheres. Ser vadia é ir contra os valores 

patriarcais e heteronormativos da sociedade, ter controle sobre o próprio corpo, fazer  escolhas 

sem culpa ou medo de represarias morais, assumir uma postura ativa frente ao ser mulher, 

reivindicar direitos. 

Uma das características mais marcantes do movimento é que o mesmo é em sua 

maioria formado por jovens, estudantes universitárias e possui sua divulgação principalmente 

pelas redes sociais. Ainda é caracterizado pelo vestuário usado pelas participantes, roupas 

íntimas e curtas, ou mesmo pela não uso de algumas peças, enquanto meio de demonstrar o 

domínio da mulher sobre o seu corpo, além de evidenciá-lo enquanto instrumento político.  

 No Brasil, a primeira edição realizada da Marcha aconteceu em São Paulo, dia 4 de 
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junho de 2011 e contou com 300 participantes, segundo estimativa da Polícia Militar, das cerca 

de seis mil que confirmaram presença por meio de uma rede social. Em Brasília mais de 800 

participantes estiveram presentes, de um total não conhecido de pessoas predispostas a 

participar. 

Segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e Privado, da Fundação 

Perseu Abramo/SESC, uma em cada cinco mulheres consideram já ter sofrido alguma vez 

“algum tipo de violência de parte de algum homem, conhecido ou desconhecido”. Diante de 20 

modalidades de violência citadas, no entanto, duas em cada cinco mulheres (40%) já sofreram 

alguma, ao menos uma vez na vida, sobretudo algum tipo de controle ou cerceamento (24%), 

alguma violência psíquica ou verbal (23%), ou alguma ameaça ou violência física propriamente 

dita (24%). 

Posicionamentos como o do policial citado, que motivou a primeira mobilização da 

Marcha das vadias no Canadá, infelizmente são comuns. Reflete o que está mais presentes no 

discurso social em relação a violência contra a mulher. Discursos de culpabilização da vítima, 

onde a agressão é ‘‘justificada’’ pelas atitudes, postura e pelo comportamento da vítima, são 

frequentemente encontrados, o que acaba tirando o foco do verdadeiro acontecimento, a 

violência e o desrespeito contra a mulher, e a responsabilidade incontestável do agressor.   

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 

Tendo como fundamento metodológico a análise do discurso, buscamos realizar uma 

análise teórico-crítica de imagens e discursos de diferentes manifestações públicas do 

movimento Marcha das Vadias. Através de revisão bibliográfica em artigos, sites, blogs e 

revistas que trouxessem informações e imagens de diferentes manifestações públicas do 

Movimento.  

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Assim como nos acontecimentos históricos, o acontecimento discursivo é o resultado 

de uma opção do autor, que encadeia uma série de formações discursivas preexistentes, 

levando à criação de um novo acontecimento. Esse fenômeno pode ser evidenciado na 

mudança ocorrida em relação ao significado da palavra “vadia”, pronunciada pelo policial para 

se referir às mulheres que haviam sido violentadas. O conceito de “vadia” foi se modificando a 

partir da atualização dos discursos que se referiam, a cada vez, ao acontecimento histórico, e 

isso fez com que a Marcha das vadias pudesse ser considerada hoje um acontecimento 

discursivo. O "ser vadia" foi absorvido pelo movimento enquanto crítica aos estigmas sociais, 
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passando a afirmar não um lugar de marginalidade e não cumprimento de regras sociais, mas 

o lugar ativo de reivindicação de direitos. Considerar-se vadia é não aceitar o que é imposto 

pelas normatizações machistas, heteronormativas e patriarcais, lutar por direitos, respeito, 

segurança e autonomia. 

 

 

 

 

 

A imagem acima é de uma integrante do movimento, ocorrido em Santos-SP.  Ao 

analisarmos a frase escrita em seu corpo “eu não sou só carne”, uma das principais 

exclamativas denunciadas pelo movimento, podemos refletir que corpo é este que demanda 

veementemente ser algo além de carne? Quais as implicações sociais e subjetivas de um 

corpo visto como carne?   

Para o antropólogo Lebreton (2013), o corpo contemporâneo é interpretado como uma 

realidade exterior e autônoma – deixa de representar o sujeito tornando-se um acessório, 

eterno rascunho à disposição das mais variadas manipulações científicas, práticas culturais, e 

alterações estéticas. Ao assumir esse lugar de um objeto à parte, a materialidade corpórea – 

enquanto suporte identitário – escapa ao sujeito, suas fronteiras e limites tornam-se incertos. 

Neste contexto, o corpo-carne, principalmente o corpo feminino, fica em evidência no palco da 

mídia e da cena social, cria-se um espaço privilegiado de exibição de um corpo fragmentado e 

vazio. 

 Na Marcha das Vadias, o próprio corpo é objeto de reivindicação política. É nesse 

corpo marcado por estigmas e preconceitos, nesse corpo agredido e ao mesmo tempo 

culpabilizado pela agressão, que a reivindicações são inscritas. O corpo despido expõe toda a 

violência encoberta pelos tecidos do preconceito e machismo. Obriga que os olhos se voltem 

pra o que está encoberto, mas nunca deixou de existir. Na marcha, são as mulheres que 

escolhem que marcas carregar.  
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Na imagem acima, as manifestantes reivindicam pela autonomia e liberdade do próprio 

corpo. Liberdade de se vestir, de expor seu corpo, sua feminilidade, sua sexualidade de forma 

independente e sem correr riscos de segurança ou ser julgada moralmente por isso. O discurso 

da segurança pública de “Cuidado  para não ser estuprada” deu lugar ao grito das mulheres 

“Não estupre”. Tal protesto propõe uma reflexão sobre a imposição e controle do gênero 

masculino sobre o corpo da mulher. Evidenciando ainda a inquestionável culpabilização do 

agressor. 

Para Bourdieu (2012) as relações desiguais de gênero, inscrevem nas mulheres uma 

marca simbólica que as coloca em um lugar de insegurança corporal permanente, uma 

dependência simbólica. Logo, o controle simbólico exercido através do olhar dos outros produz 

nas mulheres a obrigação de experimentar constantemente a distância entre o corpo real – a 

que estão presas, e o corpo ideal, afirmado constantemente pela mídia como a única 

possibilidade de valorização e reconhecimento, mas que não representa aquilo que se percebe 

enquanto realidade da maioria das mulheres. O corpo ideal é plantado pela mídia enquanto 

única possibilidade de auto-realização, de estar encaixada e fazer parte dos padrões.  O cartaz 

acima parece reivindicar o direito da mulher de não sofrer qualquer tipo de represaria, 

descriminação, violência ou, seja simbólica ou física, "justificada" pelo seu tipo corporal, sua 

forma de se vestir ou se comportar. Uma reivindicação de autonomia, liberdade e respeito ao 

corpo feminino. 
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As vestimentas femininas refletem as relações de poder, tornando a mulher pequena, 

vulnerável, menor: 

 

Essa espécie de confinamento simbólico é praticamente assegurado por suas 

roupas (o que é algo mais evidente ainda em épocas mais antigas) e tem por 

efeito não só dissimular o corpo, chamá-lo continuamente à ordem (tendo a 

saia uma função semelhante à sotaina dos padres) sem precisar de nada para 

prescrever ou proibir explicitamente („minha mãe nunca me disse para não ficar 

de pernas abertas‟): ora com algo que limita de certo modo os movimentos, 

como os saltos altos ou a bolsa que ocupa permanentemente as mãos, e 

sobretudo a saia que impede ou desencoraja alguns tipos de atividades (a 

corrida, algumas formas de se sentar, etc); ora só as permitindo à custa de 

precauções constantes, como no caso das jovem que puxam seguidamente 

para baixo uma saia demasiado curta, ou se esforçam por cobrir com o 

antebraço uma blusa excessivamente decotada, ou têm que fazer verdadeiras 

acrobacias para apanhar no chão um objeto mantendo as pernas fechadas 

(BOURDIEU, 2002, p. 39-40). 

 

 

Estabelece-se, assim, de forma tão naturalizada que é praticamente imperceptível, a 

relação entre a roupa utilizada pela mulher e sua atitude moral. Onde a personalidade e caráter 

da mulher, são meramente resumidos as roupas que ela usa. 
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A legalização do aborto é uma das principais reivindicações da marcha. Podemos 

considerar a reivindicação sobre os direitos reprodutivos da mulher uma luta elementar no 

combate à opressão ao corpo feminino. Não podemos desconsiderar a força simbólica dessa 

interdição penal sobre o imaginário social e subjetivo de quem o pratica. Dentre os argumentos 

do movimento sobre essa assunto específico, está a caracterização do aborto enquanto um 

problema de saúde pública, devido ao número de mulheres que vem a óbito por conta de 

complicações de um procedimento feito em condições precárias e por "profissionais" 

completamente desqualificados. 

Ao peso da proibição legal acrescem-se os problemas morais, religiosos, subjetivos, de 

saúde e de gênero/classe/etnia relacionados à prática do aborto. Há igualmente que considerar 

os sentidos subjetivos produzidos pela interrupção de uma gravidez indesejada, o qual coloca 

em questão a realização da maternidade, tradicionalmente considerada como marca relevante 

da identidade histórico-cultural feminina brasileira.  

 Recentemente, uma discussão acerca dos direitos reprodutivos da 

mulher foi veiculada no congresso nacional e teve grandes repercussões nas 

discussões dos movimentos feministas. O "Estatuto do Nascituro" projeto de lei 

nº 478, de 2007, de autoria dos deputados Luiz Bassuma e Miguel Martini. 

Demonstra claramente a desvalorização da subjetividade  e invasão feita pelo 

estado ao corpo feminino. Dentre outras coisas, o estatuto concede ao 

nascituro direitos sobre sua existência em caso de estupro, obrigando a vítima 

a gerar a criança e prover todos os cuidados necessários durante a gravidez e 

ainda estipulando ao estuprador, quando identificado, a obrigação de 

pagamento de pensão alimentícia e outros gastos referentes a gestação. 

Simplificando brutalmente os papéis de maternidade e paternidade a condição 
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biológica e ainda colocando o agressor na função de cuidador do seu "ato de 

violência". Mais uma vez o poder estatal interpreta tragicamente os fatos, 

desconsiderando completamente os sentimentos da mulher frente a essa 

situação e os efeitos disso no próprio desenvolvimento do nascituro. 

 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Embora seja necessário reconhecer os limites políticos e sociais das manifestações 

para a modificação das estruturas sociais violentas em relação às mulheres, podemos 

compreender a multiplicação das marchas pelo país como um ato de resistência e início de um 

movimento de ruptura, na medida em que desvelam, denunciam e desnaturalizam as relações 

de poder desiguais.  

A marcha das vadias é apresentada como movimento político de transformação que 

visa modificações específicas nos padrões socioculturais atuais, objetivando uma convivência 

onde as subjetividades e posicionamentos possam ser respeitados. O que se põe em causa é 

a autonomia da mulher sobre suas ações, a liberdade e o direito de poder se comportar da 

forma que preferir, tendo autonomia sobre o próprio corpo, uma luta por justiça, igualdade e 

respeito. Mobilizações que questionam os papéis exercidos por homens e mulheres podem 

auxiliar no entendimento de como a sociedade contemporânea ainda encontra-se alicerçada 

em valores patriarcais e mantedores do exercício de uma cultura machista e, portanto, 

hierárquica e desigual. 
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Resumo:  
Neste texto, discutimos a participação política de vereadoras da região sul do 
Rio Grande do Sul a fim de entender algumas práticas que emergiram em suas 
narrativas. Para tanto, utilizamos o campo de investigação dos estudos de 
gênero em suas vertentes pós-estruturalista. Em suas narrativas evidenciamos 
que entre conflitos, disputas e negociações as vereadoras participam deste 
espaço político. 
Palavras- Chave: Vereadoras. Gênero. Política. Narrativas. 
 
Abstract: 
In this text, we discussed the political participation of the councilwomen in the 
southern region of the state of Rio Grande do Sul in order to understand some 
practices that emerged on their narratives. Therefore, we used the gender 
studies investigation field and its post-structuralist strands. In their narratives we 
evidenced that among conflicts, disputes and negotiations, the councilwomen 
take part in this public space. 
Keywords: Councilwomen. Genre. Politics. Narratives. 
 
INTRODUÇÃO 

Neste artigo temos como objetivo discutir a participação de mulheres na 

política partidária. Focaremos nosso olhar em mulheres vereadoras de alguns 

municípios da região sul do Rio Grande do Sul a fim de conhecer como elas 

atuam e se constituem ao adentrarem no cenário político partidário. 

Para essa pesquisa, foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas a partir da metodologia de investigação narrativa 

(CONNELLY E CLANDININ, 1995; LARROSA, 1996), com onze vereadoras 

que atuavam no mandato 2009-2012 nos municípios de São José do Norte, 

São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, Mostardas e Jaguarão.  

Nos últimos tempos, houve um aumento de mulheres nesses espaços 

políticos, entretanto, ainda é insuficiente se comparado a presença de homens 

na política e ao número de mulheres brasileiras. Nossas discussões se 

desenvolverão entorno de como essas vereadoras que estão inseridas nesse 

espaço atuam: Quais são suas dificuldades? Que práticas são instituídas? Qual 

a relação com os demais colegas vereadores? Como participam no interior dos 

partidos políticos? Essas discussões estarão fundamentadas a partir do campo 
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de investigação dos estudos de gênero em suas vertentes pós-estruturalista e 

alguns estudos da ciência política sobre participação política. 

Nesse contexto, dividimos o texto em alguns momentos: no primeiro 

momento apontaremos a emergência e contribuição do conceito de gênero 

para as relações entre homens e mulheres na sociedade. Em um segundo 

momento, apresentamos a trajetória da pesquisa com as mulheres vereadoras 

a partir da metodologia de investigação narrativa evidenciando como os dados 

empíricos foram produzidos e as escolhas traçadas nesta investigação. Em 

seguida, tecemos algumas análises a partir das narrativas das vereadoras ao 

longo das entrevistas desenvolvidas. Por fim, apresentamos algumas 

considerações. 

 

GÊNERO, MULHERES E POLÍTICA: TECENDO ENTENDIMENTOS E 

PROBLEMATIZAÇÕES 

 

Michel Foucault, filósofo e pensador francês, em suas obras 

problematiza, dentre outras questões, as condições de emergência de um 

acontecimento. Segundo o autor é necessário olhar para a história não como 

causa e efeito, mas para encontrar as condições de emergência (FOUCAULT, 

2004, p. 22). Nessa perspectiva, os acontecimentos não surgem ao acaso, são 

produzidos em momentos históricos em meio a relações de poder.  

Assim, ao focar nossos olhares na participação das mulheres na política 

partidária como um acontecimento, não podemos deixar de considerar as 

condições que foram produzidas ao longo de nossa história e cultura para que 

essa participação emergisse. Afinal, as mulheres há pouco tempo estão 

presentes nesse espaço, considerado socialmente como um espaço masculino. 

Nesse sentido, iniciaremos com um conceito que vêm contribuindo para 

as análises das questões relacionadas às mulheres e aos homens nas 

sociedades, suscitando discussões acerca dos direitos sociais, civis, 

econômicos e políticos, bem como das representações e dos processos 

culturais e históricos que estão implicamos na construção de nossas 

identidades sociais, o conceito de gênero. 

Como os diferentes conceitos existentes em nossa sociedade – raça, 

etnia, classe, entre outros –, o conceito de gênero emerge em meio a contextos 
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políticos, sociais, históricos e econômicos. Para pensar nas contribuições 

desse conceito, dialogamos com algumas autoras referências nos estudos de 

gênero como Judith Butler (2003), Guacira Louro (1997) e Joan Scott (1995). 

Nessa perspectiva, discorrer sobre conceito de gênero significa falar do 

movimento feminista, pois, esse conceito está diretamente ligado a história 

desse movimento que possibilitou algumas condições para que atualmente as 

mulheres participassem da política em diferentes esferas – Municipal, Estadual 

e Federal. 

Os movimentos feministas buscavam e buscam evidenciar a opressão 

das mulheres na sociedade e a procura pelos seus direitos. Segundo, Guacira 

Louro (1997), esse movimento ocorreu em meados do século XIX e pode ser 

dividido em duas ondas: a primeira onda refere-se ao chamado sufrágio – 

direito ao voto e a segunda onda aos investimentos na produção do 

conhecimento.  

No Brasil, as ações das feministas intensificaram segundo Silvana 

Souza (2010), em torno de 1918 com Berta Lutz e um grupo de colaboradoras. 

No entanto, foi a partir de 24 de fevereiro de 1932 que as mulheres conquistam 

o direito ao voto pelo decreto do então presidente Getúlio Vargas. Segundo 

Souza (2010), suas reinvindicações são concretizadas na constituição de 1934 

em que Berta Lutz foi membro da comissão que elaborou o anteprojeto. Desde 

então, as mulheres vêm conquistando lentamente espaços de atuação política. 

O conceito de gênero emerge em meio a produção do conhecimento 

acadêmico. É inicialmente usado pelas feministas anglo-saxãs como diferente 

de sexo, com a intenção de rejeitar o determinismo biológico. Este 

determinismo assegurava que homens e mulheres são biologicamente 

diferentes e que a relação entre ambos decorria dessa distinção. Neste sentido, 

o conceito procurava se referir ao modo como as características sexuais são 

compreendidas e representadas nas sociedades. Assim, o conceito vem 

mostrando a produção cultural dessas características.  

A feminista Judith Butler (2003) vem provocando a discussão desse 

conceito ao afirmar que tanto gênero como sexo são produções culturais, o que 

não desconsidera a materialidade biológica, mas enfatiza a necessidade de 

desconstruir essa dicotomia sexo/gênero em que o primeiro é considerado 

natural e o segundo cultural. 
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Em seus estudos Silvana Souza (2010), evidencia também a importância 

dos homens na historiografia dos estudos que contemplam as décadas de 30-

40, o que não desconsidera o protagonismo das mulheres e do movimento 

feminista. De acordo com a autora, “são eles que fazem e detém o poder de 

fazer, sobretudo no que tange à legislação social, assistencial, trabalhista”, 

nesse sentido, eles aparecem como principais agentes das mulheres na 

conquista desses direitos. Isso se torna importante porque homens e mulheres 

vivem em sociedade, não é possível uma história das mulheres sem os 

homens e da mesma forma uma história sem as mulheres. Joan Scott (1995) 

possibilita-nos pensar nessa polaridade nos estudos isolados sobre os homens 

e as mulheres, pois, um implica no estudo do outro. Entretanto, não podemos 

desconsiderar os silêncios da história com relação às mulheres, quantas 

mulheres cientistas conhecemos? Quantas lutaram em guerras? Quantas 

mulheres públicas identificamos? 

A história foi produzida sobre os olhares, visões, sombras e desejos dos 

homens (COLLING, 2004). Nesse sentido, um dos problemas encontrados por 

pesquisadores e pesquisadoras que estudam temas relacionados à mulher e a 

política, segundo Silvana Souza (2010), refere-se à dificuldade de encontrar 

fontes, pois é desigual a presença e participação das mulheres no cenário 

nacional. 

Apesar dessa disparidade, atualmente no âmbito da política partidária foi 

elaborada a lei de cotas (Lei n° 9.504/1997) para mulheres nas listas 

partidárias. Uma conquista que vêm possibilitando a participação das mulheres 

na política. Esta lei decreta aos partidos políticos a obrigação de estabelecer o 

mínimo de 30% e o máximo de 70% das candidaturas para homens e 

mulheres. No entanto, pesquisadores das ciências políticas vêm contestando a 

efetividade dessa lei e sua implementação. Podemos observar pelos dados 

abaixo do Supremo Tribunal Eleitoral referentes às eleições municipais de 2012 

a disparidade entre homens e mulheres em cargo de vereador/a no Brasil e no 

Rio Grande do Sul. 

 

Abrangência Cargo Sexo Qt 
Candidatos 

Eleito 

Brasil Vereador Masculino 285.173 49.641 
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Brasil Vereador Feminino 133.650 7.638 

Total Geral  418.823 57.279 

    
Fonte: (TRIBUNAL, 2013) 

Abrangência Cargo Sexo Qt 
Candidatos 

Eleito 

RS 
 

Vereador Masculino 17.216 4.209 

RS Vereador Feminino 8.443 695 
  

Fonte: (TRIBUNAL, 2013) 

 

Como podemos notar no Brasil 31,9% dos/as candidatos/as são 

mulheres, entretanto, apenas 13,3% dos eleitos são mulheres. Já no Rio 

Grande do Sul 32,9% dos/as candidatos/as são mulheres e 14,1% dos/as 

eleitos/as são mulheres. A disparidade é nítida entre homens e mulheres na 

politica referente aos/às eleitos/as tanto a nível nacional como estadual. O que 

podemos refletir: porque as mulheres alcançam o percentual das cotas nas 

candidaturas e não são eleitas? 

Atualmente, há um aumento na inserção das mulheres na ocupação de 

cargos públicos brasileiros – Governadoras, Deputadas, Senadoras e inclusive 

Presidenta22 –, possibilitando-nos refletir que a participação feminina na política 

partidária é muito recente, estando em processo de construção e 

desmistificação de perspectivas deterministas que impedem as mulheres de 

participar.  

Nesse sentido, apresentamos a seguir os caminhos que trilhamos para a 

produção dos dados desta pesquisa sobre a participação de mulheres na 

política partidária. 

 
 
 
TRAJETÓRIA DA PESQUISA  
 

Objetivando problematizar a participação das mulheres na política a 

partir de suas vozes, experiências e trajetórias políticas, utilizamos a 

investigação narrativa como metodologia nesta pesquisa para a produção e 

análises dos dados empíricos. Considerando seu estudo, conforme Connelly e 
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Clandinin (1995), como a forma como nós seres humanos experimentamos o 

mundo. 

A investigação narrativa é uma metodologia de caráter qualitativo 

frequentemente utilizada para a produção de dados empíricos em diferentes 

áreas como Educação, História, Psicologia, Teologia, Antropologia etc. De 

acordo com Connelly e Clandinin (1995), esta metodologia possui diversas 

estratégias para a produção dos dados como histórias de vida, diários de 

campo, entrevistas, entre outras. Assim, no âmbito desta pesquisa utilizamos 

as entrevistas individuais semiestruturadas para a produção e análise dos 

dados. 

As entrevistas foram desenvolvidas individualmente com onze 

vereadoras dos cinco municípios participantes: São José do Norte, São 

Lourenço do Sul, Mostardas, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar. Elas foram 

filmadas, transcritas e autorizadas pelas vereadoras a partir do termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme as questões éticas dessa 

investigação. Respeitando também essas questões que na transcrição da 

narrativa substituímos seus nomes por codinomes a fim de não identificá-las no 

processo de análise dos dados.  

As vereadoras participantes desta pesquisa atuavam no mandato 2009-

2012. Das 11 entrevistadas 6 estavam em seu primeiro mandato. 

Partidariamente elas se distribuem: Partido dos Trabalhadores - PT, Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, Partido Progressista - PP, Partido 

Socialista Brasileiro - PSB, Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. 

Possuem escolaridade de Ensino Médio a superior. Das onze (11) 

entrevistadas, seis (6) estão casadas, duas (2) são viúvas, uma (1) está em 

união estável, uma (1) está solteira e uma (1) é divorciada. Todas têm filhos/as. 

Identificaremos as vereadoras pelos seguintes codinomes: Sofia, Clarice, Eva, 

Tarsila, Berenice, Valentina, Júlia, Paola, Vanessa, Lígia e Larissa.  

Algumas questões nortearam a entrevista, contribuindo para a produção 

dos resultados presentes: Quantos mandatos no legislativo você já exerceu? 

Como a senhora percebe, atualmente, as relações entre homens e mulheres 

na política partidária? Como a senhora avalia a atuação das mulheres nos 

espaços políticos? Como a senhora avalia a política de cotas para mulheres? A 

política de cotas para mulheres é uma pratica do seu partido? Como se dá 
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esse processo nas práticas eleitorais? Qual o foco de atuação de seu (s) 

mandato (s)? 

Em se tratando da investigação narrativa o processo de análise se dá a 

partir de uma leitura cuidadosa das transcrições das entrevistas. Nessa leitura, 

a estratégia de análise, consiste em “olhar”, nas narrativas das vereadoras, o 

que emergiu no decorrer da entrevista, na qual estabelecemos temas centrais. 

De acordo com Larrosa (1996), as narrativas são a modalidade discursiva que 

estabelece a posição dos sujeitos em uma trama. Nelas os sujeitos constroem 

as suas histórias e experiências. A partir da análise das narrativas temos a 

possibilidade de conhecer como esse grupo de sujeitos, a partir de suas 

experiências e histórias vem se constituindo. 

 Nesse sentido, apresentamos as análises oriundas de um dos eixos que 

emergiu ao longo das narrativas – a participação política das vereadoras. 

 
ENTRE CONFLITOS, DISPUTAS E NEGOCIAÇÕES: A PARTICIPAÇÃO DAS 
VEREADORAS 

 
A mulher vem conquistando cada vez mais seu espaço 

 no cenário político brasileiro 
(TRIBUNAL, 2013) 

 
A frase acima demonstra uma das questões que atualmente perpassa a 

participação das mulheres na política partidária e representativa, os espaços 

que elas vêm ocupando ou ganhando em nossa sociedade. É considerando 

esse prisma que discutiremos a participação das mulheres na política, como 

elas participam/atuam ao ocupar esses espaços? 

Ao transitar pelas narrativas23 das vereadoras participantes da pesquisa 

não temos a pretensão de apresentar respostas sobre a participação das 

mulheres na política e, sim discutir como essas vereadoras ao superar os 

limites de inserção política em nosso país vêm participando da política e 

constituindo-se como mulheres e políticas.  

Na análise de suas narrativas identificamos alguns temas, tais como: 

práticas de ser e estar nesse espaço da política, práticas de atuação na 

política, práticas partidárias e práticas de implementação das cotas. Para 

problematizar essas questões utilizaremos as contribuições de algumas 

                                                           
23 As narrativas das vereadoras serão destacadas em itálico. 
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autoras que transitam por esses temas: Clara Araújo (2005), Almira Rodrigues 

(2004), Célia Pinto (2001). 

Como outros espaços sociais a política também produz e reproduz 

diferenças baseadas no gênero. Aprende-se a ser homem e mulher, a 

desenvolver suas atividades, a se vestir, a falar etc. Ao analisar as narrativas 

das vereadoras pudemos observar algumas práticas que instituem e reforçam 

questões relacionadas as identidades de gênero24. As narrativas que seguem 

podem ilustrar algumas:  

E os homens tem uma tendência de levar as coisas assim: ah isso é de 

mulher, isso aqui é para mulher fazer (Tarsila). 

A mulher sempre tem que ter cuidado com o que fala, tem que ter 

cuidado com o que veste, tem que ter várias coisas assim. E o homem parece 

que não tem isso (Júlia). 

Se um homem vai falar todo mundo para se uma mulher vai falar todo 

mundo fica conversando, o homem não da importância para o que ela esta 

dizendo. Então ela tem que falar mais alto ou tem que se impor (Valentina). 

As identidades de gênero perpassam tanto o âmbito privado quanto o 

público. Concepções de masculino e feminino são colocadas em xeque como 

podemos ver pelas narrativas das vereadoras. Tarsila ainda dá exemplos das 

diferenças estabelecidas quando é preciso arrumar uma sala para reuniões em 

que as mulheres são chamadas. Nesse sentido, há uma divisão do trabalho 

também nesse espaço, mesmo que silenciosamente as relações entre homens 

e mulheres na política são marcadas pelas diferenciações entre os gêneros, o 

que não é uma tarefa simples de desmistificar. Conforme Strey (1999), “apesar 

da herança recebida, no mundo capitalista as mulheres estão enfrentando o 

desafio de desestruturar a divisão sexual do trabalho tal como ela tem se 

apresentado tradicionalmente. No entanto essa é uma tarefa nem fácil, nem 

simples [...]”.  

Nesse contexto, percebemos que são instituídas práticas que 

estabelecem o lugar das mulheres e dos homens nesse espaço, o modo de se 

vestir, de falar e realizar atividades. Ao atentarmos para as mulheres públicas 

em nossas sociedades percebemos que há uma forma de ser “mulher-política”, 

                                                           
24

 Entendemos as identidades de gênero como produções sociais, históricas e culturais que 

constituem masculinidades e feminilidades. 
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por exemplo, basta atentarmos para a presidenta da Argentina e do Brasil. 

Assim, há um ideal de masculinidade e feminilidade em que nossa sociedade 

foi construída, esse ideal instituiu que determinadas profissões, afazeres, 

vestimentas, comportamentos são atribuídos aos homens e as mulheres em 

diferentes espaços sociais, inclusive o da política.  

Outra questão que perpassa a participação política das mulheres são as 

práticas de atuação, ou seja, as ações que elas desenvolvem nesse espaço. 

Muitos estudos vêm evidenciando as áreas de atuação das mulheres na 

política partidária e representativa concentradas nas áreas sociais de cuidado, 

ou seja, a saúde, a educação, a assistência social. E nessas áreas que as 

vereadoras vêm desenvolvendo suas atividades como podemos notar nas 

narrativas abaixo: 

É o foco do meu mandato, sempre foi a educação. Porque eu sou 

professora em qualquer momento, inclusive até a minha atuação aqui dentro da 

própria câmara, dentro da comissão nós temos a Comissão de Justiça e 

redação por onde passa todos os projetos que o executivo envia, eu considero 

um papel importante no sentido de estar até não orientando, mas esclarecendo 

aos colegas vereadores a importância de que aquele projeto seja aprovado, o 

que representa para o município senão tiver uma agilidade aqui dentro da 

câmara (Sofia). 

A saúde foi o foco chave do meu mandato porque foi um compromisso 

que eu assumi (Clarice). 

É o foco do meu mandato a saúde. Eu nunca deixei ninguém sem 

atendimento nem por falta de ficha nem por dinheiro, nem por falta de nada 

(Eva). 

O foco, o meu foco é como eu ti disse a gente, eu não me dedico só em 

fazer indicações, só em fazer requerimentos só fazer alguns projetos que não 

cause ônus ao município eu me dedico muito a área social (Ligia). 

O meu foco sempre foi assim trabalhar para a comunidade, trabalhar na 

fiscalização que é uma parte muito que o vereador fica nessa parte de fiscalizar 

o poder executivo. Então o meu foco é esse na comunidade e na fiscalização 

do poder executivo para que tudo ande bem para todos (Júlia). 

A gente se focou muito nessa parte da saúde, basicamente na parte da 

saúde (Berenice). 
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Nesses trechos das narrativas das vereadoras observamos a sua 

atuação focada em três grandes áreas: social, saúde e educação. Essa 

atuação esta relacionada com a ocupação das vereadoras antes de 

ingressarem na política, por exemplo, professoras, médicas, assistentes 

sociais, agentes de saúdes e até mesmo identificadas por elas como do lar. 

Notamos uma extensão das ocupações atribuídas às mulheres na sociedade 

sendo do espaço privado ao espaço público. Algumas vereadoras narram não 

envolverem-se em questões sobre infraestrutura, por exemplo, por não 

entender dessa questão como narra Larissa: 

As pessoas se focam muito nisso na estrutura, no buraco, na rua e eu 

não lidava porque eu não dialogo mesmo com essa parte. Não entendo do que 

é para fazer para uma rua para que ela melhore, em uma estrada para que ela 

tenha mais acesso. A minha pauta era outra, era focado na questão da 

educação, da universidade, do acesso a essa universidade, no papel da 

escola.  

Ao analisar as narrativas das vereadoras sobre a atuação na política 

notamos a especificidade dessas áreas o que nos provoca a pensar nas 

oportunidades de atuação que são oferecidas às mulheres nesse espaço 

político. A atuação delas ainda está centrada nas ações atribuídas as mulheres 

na sociedade como responsáveis pelo cuidado das pessoas assim como na 

indústria, por exemplo, em que as mulheres ocupam posições nos setores têxtil 

e farmacêuticos, confecção e alimentos (COSTA,1998). 

De acordo com Costa (1998, p. 78), 

Ao ocupar postos públicos, a atuação da mulher segue este mesmo 
padrão, isto é, gravita ao redor de atividades que, de certa forma, 
refletem também o mundo privado. Quando raramente alcançam os 
altos postos da hierarquia burocrática do aparelho estatal, são como 
secretárias de educação e bem-estar social. No Brasil, poucas foram 
as mulheres que conseguiram chegar aos altos escalões dos 
ministérios considerados de maior importância para a estrutura 
politico-administrativa, ou mesmo romper o bloqueio na área jurídica, 
ascendendo aos tribunais superiores. 

 

Ainda de acordo com a autora, o mesmo acontece na política “Essa é a 

principal característica da participação política da mulher, tanto nos 

movimentos sociais como nas instituições estatais.” (COSTA,1998, p.78).  

Nesse sentido, essa prática é uma especificidade da atuação da mulher na 
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sociedade em que ao ocupar um cargo fora do âmbito privado não deixa de 

representar e assumir as posições atribuídas a esse. 

Por esse viés, notamos que a dicotomia entre público e privado, na qual 

as identidades de gênero foram construídas permeia a atuação das mulheres 

em diferentes espaços sociais, inclusive na política partidária e representativa. 

Segundo Pinto (2001, p. 101), “O público se constituiu como um espaço 

masculino por excelência enquanto o privado – o espaço da casa – seria o 

espaço da mulher”.  As mulheres ainda são vistas a partir desse espaço. 

Outra questão implicada na atuação das mulheres na política no que 

tange o público e o privado é a conciliação com a vida familiar. Podemos 

perceber pela narrativa da vereadora:  

Eu até comento com meus colegas aqui como eu sou a única eu sempre 
digo vocês não podem marcar reuniões assim muito em cima da hora pra mim 
porque eu tenho dois filhos para resolver onde vão ficar, tenho uma casa 
porque não é, é diferente eu não posso voltar para a casa as dez da noite se 
eu não fui no supermercado e não garanti que as coisas estejam ali enfim se 
eu não coordenei o coreto da minha casa. O que é diferente para o homem que 
pode sair de manhã e voltar de noite que vai ter alguém, tem um pano de fundo 
lá que vai deixar toda a cena da sua vida andar e, até isso é uma percepção 
que eu faço para que grandes pessoas despontem outras estão por trás 
fazendo toda a base para que aquela pessoa possa se destacar (Larissa). 

 
Nessa narrativa da vereadora fica evidente a jornada de trabalho das 

vereadoras que é diferente dos vereadores. Elas precisam além do trabalho na 

política dispor do trabalho em casa. Segundo Costa (1998) “A dupla jornada 

está presente também na vida das mulheres, que exercem cargos públicos” 

(Grifo da autora). Nesse sentido, a atividade política torna-se em mais uma 

jornada, além das que já possuem.  

Um tema que vêm sendo discutido no que tange a participação das 

mulheres na política, refere-se aos partidos políticos e suas práticas. De acordo 

com as vereadoras a posição dos partidos políticos vem interferindo nos modos 

de participação das mulheres. Em decorrência das concepções de cunho 

determinista e sexista que foi construído e permeia o sistema político as 

mulheres em suas participações precisam lutar para se afirmar como sujeito 

nesse espaço. Na narrativa de Valentina sobre o cargo que ocupou como 

presidenta da câmara de vereadores de seu município podemos notar essas 

questões em que narra os conflitos que as mulheres precisam enfrentar para 
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poder participar diariamente nesse espaço, apesar de muitos dizerem que não 

existe, segundo a vereadora: essa luta para eu ser presidente foi com conflito, 

não foi pacifica, mas conseguimos foi uma vitória nossa. 

As vereadoras ao longo de seus mandatos vêm participando de alguns 

cargos nas câmaras de vereadores de seus municípios. O cargo de presidente 

foi ocupado por cinco das vereadoras participantes da pesquisa, outros cargos 

que elas ocuparam são: Secretaria de mesa, diretora de departamento de 

assistência social, secretaria de assistência social, secretaria de educação, 

líder do partido, diretora geral, secretaria de saúde, presidente da associação 

comercial, coordenadora de creche e lar do idoso. 

Ainda de acordo com as análises das narrativas das vereadoras 

notamos outra situação que dificulta e restringe a participação das mulheres na 

politica partidária, os partidos “fechados”. Segundo Berenice: Os partidos nas 

tomadas de decisões continuam fechando os homens. Poucos, tu vê que eu fui 

a primeira mulher presidente e isso já faz oito anos e até hoje não tinha 

nenhuma mulher presidente de partido, então tu notas que ainda existe esse 

conservadorismo, esse machismo dentro dos partidos. Eles não abrem para as 

mulheres. 

Em outra narrativa a vereadora Valentina narra sobre a construção de 

um grupo eleitoral que negocia possíveis coligações com outros partidos em 

que não teve nenhuma mulher e conclui: Eles não enxergam a mulher com 

potencial de decisão na política. 

Nesses excertos das narrativas notamos que os partidos continuam 

“fechados” ao gênero feminino. De acordo com Araújo (2005, p. 193), é 

necessário olhar os múltiplos fatores que constituem a participação das 

mulheres no interior dos partidos políticos, 

em outros termos, para compreendermos o que ocorre com a 
participação das mulheres nos partidos e nas rotas de ingresso aos 
cargos eletivos de representação política, faz-se necessário 
considerar, simultaneamente, sua dimensão histórica, ou seja, a 
exclusão das mulheres no advento da condição de cidadãs e da 
ordem política moderna; as manifestações culturais – atitudes e 
práticas preconceituosas ou explicitamente discriminatórias que 
envolvem as relações de gênero em geral e que se reproduzem, 
também, no interior dos partidos políticos –; as características sócio-
econômicas mais gerais dos países, assim como as dimensões 
institucionais do sistema político, incluindo-se as características do 
sistema partidário. 
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Outro tema que emerge nas narrativas das vereadoras referente a 

participação politica partidária é a implementação da lei de cotas, ou melhor, a 

insuficiência dessa lei. As vereadoras não desconsideram a importância da lei, 

pois ela proporciona efeitos e discussões sobre a participação das mulheres na 

politica. A partir da lei a participação política das mulheres ganhou mais 

visibilidade, segundo Pinto (2001p. 102), 

A existência da lei não mudou substancialmente a participação das 
mulheres, mas provocou movimentos no sentido de trazer as 
mulheres para dentro dos partidos e instrumentalizá-las para a vida 
política: são muitos os diretórios partidários em todo o Brasil que 
promovem cursos para mulheres candidatas a cargos eletivos. 

Nesse sentido, a lei vem proporcionando movimentos e desestabilizando 

os partidos políticos que precisam trazer as mulheres para o âmbito da política 

institucional. Além de os partidos precisarem buscar as mulheres para 

concorrer e filiar-se, estão fazendo movimentos de palestras, cursos, 

conferencias, livros que discutem a participação das mulheres. Podemos notar 

essas questões em algumas fotos disponibilizadas na internet com ações 

desenvolvidas pelas dos partidos: 

     
Entretanto, como nos contribui a vereadora Larissa apenas a lei de cotas 

não 

contribuiu para uma efetiva participação das mulheres na política partidária e 

representativa. A baixa participação das mulheres nesse espaço se dá por 

diferentes questões: históricas, culturais, econômicas e sociais. Conforme a 

vereadora: A politica afirmativa para a mulher hoje tem que garantir que ela não 
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fique em condições de desvantagem porque ela é mãe, porque é dona-de-

casa, porque é mãe solteira. O que eu vejo é que isso é um grande problema, 

ao mesmo tempo em que se abrem alguns espaços não se possibilita porque 

não são todas as mulheres que pode pagar outra mulher para trabalhar na sua 

casa, para cuidar de seus filhos então as politicas elas não estão diretamente... 

eu acho que elas para a mulher, o espaço para ela ocupar o estão de certo 

ponto abertos, mas estão faltando as condições para que elas consigam 

chegar (Larissa). 

  Nesse sentido, a participação das mulheres nesse espaço depende das 

condições que são estabelecidas na sociedade em geral. Apenas a lei, não é o 

suficiente para uma efetiva participação feminina. Por esse viés, muitas 

feministas vêm propondo e discutindo a necessidade de uma reforma política. 

A reforma política é outro tema que emerge nas narrativas, afinal, esse 

sistema hegemônico já não dá mais conta das especificidades de sujeitos em 

nossa sociedade. Atualmente diante das manifestações, especialmente no 

caso brasileiro, há uma mobilização para que haja uma reforma desse sistema 

no Congresso Nacional, entretanto, enfrentamos dificuldade para avançar. 

Segundo Rodrigues (2004), a questão da reforma política foi resgatada 

no governo de Luís Inácio Lula da Silva com o projeto de lei n. 2.679/03, porém 

enfrenta como a atual discussão dificuldades. A autora traz algumas questões 

em pauta com relação a reforma política como a regulamentação do 

financiamento de campanhas eleitorais e a adoção de lista fechadas de 

candidaturas. Outras questões são o voto facultativo versus voto obrigatório, 

monopólio da representação política, monopólio da representação política 

pelos homens. 

Dentre as ações para reforma partidária para uma maior participação 

das mulheres na política temos duas importantes conquistas que a autora 

destaca como a destinação de pelo menos 20% do tempo de propaganda 

partidária gratuita na mídia e a destinação de percentual equivalente a 6% do 

fundo partidário para formação e a participação política das mulheres. Por fim, 

a autora provoca-nos a refletir na importância de se pensar na tríade – 

organizações da sociedade civil; representação política no âmbito do Estado; e 

partidos políticos. É a partir da articulação e diálogos entre essas esferas que 
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podemos aprofundar os sentidos da democracia, sendo assim a discussão da 

reforma política precisa esta presente nessas três esferas. 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Ao longo deste estudo procuramos conhecer como as vereadoras 

participam e atuam em um espaço determinado socialmente como masculino 

da política partidária. Com isso, buscamos entender a constituição delas como 

mulheres e políticas na contemporaneidade.  

Transitar pelas narrativas das vereadoras proporcionou-nos um olhar 

para além de índices e estatísticas da participação das mulheres na política. 

Possibilitou-nos conhecer suas trajetórias, experiências e histórias. Ao 

participar desse espaço evidenciamos a partir de suas narrativas conflitos, 

disputas, negociações e conquistas. Apesar de recente a participação de 

mulheres na política notamos a partir de suas ações a importância de tê-las 

nesses espaços de decisão e criação de políticas públicas. 

Evidenciamos algumas práticas de atuação como a dupla jornada de 

trabalho e as ações políticas ligadas as areas da saúde, educação e 

assistência social; práticas de ser e estar na política como a forma de falar e 

vestir relacionadas a construção das identidades de gênero hegemônicas; 

práticas partidárias em que os partidos vêm mostrando-se “fechados” a 

participação das mulheres nas tomadas de decisão e;  práticas de 

implementação das cotas partidária em que ainda é insuficiente para a 

participação das mulheres na política. Ao longo das narrativas notamos que 

essas práticas vêm constituindo as vereadoras implicando no seu fazer político. 

Assim, notamos alguns indícios para se pensar em uma efetiva 

participação das mulheres nesses espaços como a articulação com a 

sociedade civil e a desmistificação de concepções de cunho determinista e 

sexista que permeia a política partidária e representativa. Além disso, a 

produção de condições sociais e econômicas para que as mulheres possam 

exercer a sua cidadania política nesses espaços que por muito tempo foram 

proibidas de frequentar e trabalhar. 
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CONEXÃO DO MASCULINO E FEMININO NAS DANÇAS 
CIGANAS 

 
                                       Fernanda Tavares de Souza 

Marcel Taddei Alves Pereira Pinto Berquó 

 

 

Este trabalho tem por objetivo discutir a importância da existência das danças 
ciganas como elemento cultural e pedagógico na comunidade de Sousa-PB. O 
município de Sousa localizado no Estado da Paraíba abriga o maior número de 
Ciganos no Nordeste do Brasil, cerca de 1.500 pessoas (Figueiredo, 2012). Foi 
realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, a aplicação de questionários 
e entrevistas semiestruturadas. Os resultados do trabalho estão apresentados 
por meio de relato e registro fotográfico. A dança cigana para os estudiosos ou 
praticantes das Danças Circulares é considerada como uma dessas danças. A 
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dança circular é uma metodologia desenvolvida pelo alemão Bernard Wosien 
que, a partir do resgate das danças que são realizadas em círculo por todo o 
planeta, vem sendo difundida ao longo dos anos desde 1976, ao utilizarem-se 
músicas regionais e folclóricas dos diversos povos do mundo, além de músicas 
clássicas. Praticadas em diversos países do mundo, considera os elementos 
contidos na mesma como uma prática terapêutica (trabalho com os chacras). 
Pretende-se com esta pesquisa iniciar o estudo sobre a relação das Danças 
Circulares, a Dança Cigana existente no Estado da Paraíba e a expansão 
pedagógica de ambas. E para uma melhor contextualização dos povos 
ciganos, dividiremos o trabalho em dois momentos: a história do povo cigano 
pelo mundo até sua chegada à Paraíba, a dança cigana e a conexão entre o 
masculino e feminino nessa manifestação cultural. 
 
Palavras-Chave: Danças Circulares, Pedagogia, Gênero, Danças Ciganas 

 

GYPSY DANCES AND THE CONNECTION BETWEEN 
MASCULINE AND FEMININE 

 
                                       Fernanda Tavares de Souza 

Marcel Taddei Alves Pereira Pinto Berquó 

 

This study aimed to discuss the importance of gypsy dances as a cultural and 
pedagogic element in the community of Sousa, PB. This municipality, in the 
state of Paraíba, is home of the greatest number of gypsies from northeast 
Brazil, with about 1,500 people (Figueiredo, 2012). We performed a literature 
review in this theme, applied questionnaires and did semi-structured interviews. 
The results are showed through texts and photographic records. To experts and 
practitioners of circle dances, gypsy dances in included amongst circle dances. 
These dances were developed as a method by Bernard Wosien, from Germany, 
gathering the circle dances from all over the world, and have been spread since 
1976 using folkloric music from several people and also classic music. Circle 
dancing is practiced in several countries of the world and considers some of its 
elements as a therapeutic practice (chakras). We intend, through this research, 
to start studying the relation between circle dances, gypsy dance from the state 
of Paraíba the pedagogic expansion of both. We divide the work in two different 
moments: the history of gypsies around the world and their arrival to Paraíba 
and gypsy dance and the connection between masculine and feminine. 
 
Keywords: Circle dances, Pedagogy, Gender, Gypsy dances 
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Desde a pré-história até o início da cristandade, no 
decorrer dos anos as pessoas tentam fazer com 
que suas vidas entrem em ressonância com a 
ordem cósmica anual, os ritmos do sol e da lua e 
com o girar dos planetas, através de cultos e 

festas. (GABRIELLE- MARIA WOSIEN, 
2000; p. 27). 

1. Origem dos Ciganos 

A reconstrução da história e da memória, esta o alicerce da História, dos 

denominados filhos da liberdade encontra obstáculo no mistério em que estão 

envolvidos. É muito difícil definir a origem de um povo cuja mentalidade carece 

do conceito de pátria e de uma história nacional, além da falta de documentos 

escritos devido a uma forte cultura baseada na oralidade, do qual a língua é um 

elemento de proteção, hermética.  

Muito se discute sobre sua verdadeira ascendência, entretanto, é 

consenso entre a maioria dos pesquisadores, que se trata de um conjunto de 

populações nômades e seminômades que têm, em comum, a origem indiana e 

que, sem explicação, uma diáspora se iniciou há 1500 anos, no Noroeste da 

Índia. Os pesquisadores especialistas em linguística chegaram a essa 

conclusão, constatando uma semelhança entre as línguas romani e uma 

variação do sânscrito (hindi) que é praticada no noroeste da Índia. Mas existem 

várias versões míticas e uma delas é relatada por Figueiredo, Coronel dos 

Calon de Sousa, em seu livro: 

Contam também que os Ciganos são descendentes de Abraão, dizem 
que Abraão foi o primeiro Cigano a acampar no deserto e várias 
outras histórias são comentadas, mas o que se sabe é que não 
sabemos mesmo de onde vieram esse povo. “Eu conheço muito a 
vida do Cigano, mas ainda não sei a sua verdadeira identidade” 
(FIGUEIREDO, 2012, p.29). 
 

Atualmente, essas populações constituem uma parte das minorias 

étnicas em inúmeros países do mundo, sendo divididos em diversos grupos: 

Calon, Rom, Sinti (Manoush), Romnichals. Existindo, ainda, várias subdivisões 

dentro de cada etnia, gerando diferenciações intergrupos, o que leva a uma 

imensa heterogeneidade cultural, social e econômica. 

Ao contrário do que grande parte da população pensa, devido a vários 

estereótipos criados por gerações a respeito dos ciganos, há ciganos em todos 
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os níveis econômicos e sociais, alguns deles inclusive possuem consideráveis 

fortunas. Mas independente de sua situação socioeconômica, eles sempre são 

discriminados. Apesar de todo o infortúnio do preconceito, se apresentam 

sempre felizes, dançando e cantando, sendo gentis e acolhedores, pois, 

embora a sociedade lhes imponha grilhões, seu espírito é sempre livre, em 

conexão com o movimento. 

 

2. Perseguições pelo mundo e chegada ao Brasil 

 

Apresentaremos um pequeno recorte da história do povo cigano na 

Europa e no Brasil, periodizando em alguns séculos e mostrando a intolerância 

sofrida por esse povo até a contemporaneidade. 

 

2.1. Do século XI ao século XV 

 

Há certa dificuldade em encontrar bibliografia que trate da história mais 

remota do povo cigano devido à carência de fontes que expliquem a saída 

deste grupo populacional do Noroeste da Índia em direção ao Ocidente e sua 

passagem pelo Irã, Armênia, Turquia e Egito até sua chegada ao continente 

europeu.  As primeiras fontes históricas (plausíveis) que relatam a presença 

dos Ciganos na Europa são do século XI, mais precisamente de 

Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. A partir do estreito de Bósforo 

vários grupos migraram em direção a Grécia, no século XIII, e então para o 

restante do continente, principalmente para Romênia e Hungria, aonde 

elementos da cultura local somar-se-iam a bagagem oriental, manifestando-se 

em vários elementos de sua tradição, como a dança. 

Chegando aos Bálcãs, relatos históricos descrevem os horrores sofridos 

por este povo e que serviram inclusive para a elaboração de obras literárias 

como Tiganíada25 e os livros de Bram Stoker, por exemplo. Nestas obras, os 

pesquisadores encontraram elementos para restaurar parte da história dos 

povos ciganos, ao mesmo tempo em que contribuíram para criar novas 

“lendas” sobre essas populações. Fatos descrevem que Vlad Dracul, nas 

                                                           
25

Tiganíada é considerado o primeiro poema escrito em romeno. 
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cruzadas contra os turcos, em setembro de 1445, capturou na Bulgária cerca 

de 112 mil pessoas “que pareciam egípcias”.  

 

Registros históricos evidenciam que até 1856, por mais de 
quatrocentos anos, os ciganos foram escravizados na Valáquia, na 
Moldávia e na Transilvânia, principados feudais que constituem a 
Romênia moderna. O processo de miscigenação explica porque os 
romenos, em geral, têm a pele mais escura que os seus vizinhos 
eslavos. (ESTANISLAU, 2001, p.53). grifo nosso 

 
No século XV, segundo Mello Moraes Filho, os ciganos chegaram à 

Península Ibérica (Espanha), precisamente em 11 de junho de 1449, 

proveniente dos Pirineus (fronteira com a França), banidos dos países por onde 

passavam ou fugindo dos horrores que lhes eram infligidos no leste. É neste 

período, na Península Ibérica, que a dança espanhola influencia bastante a 

cultura cigana, o que viria a refletir diretamente no imaginário social dos ‘gadjé’ 

e atuando sobre os sujeitos ciganos.  

 

2.2. Do século XVI ao século XVIII 

 

Essas populações posteriormente começaram a migrar para Portugal, 

aonde, muitos deles alimentaram as fogueiras da inquisição, no reinado de 

João II. No ano de 1526, ainda na Lusitânia, uma lei foi criada proibindo a 

entrada de ciganos no reino, e autorizando a expulsão dos que lá 

permaneciam. Apenas, por um breve momento, no século XVIII, no reinado de 

Carlos III da Espanha, tiveram um período de paz na península e foram 

utilizados pelo monarca em benefício das artes, entre elas a dança. (FILHO, 

1981, p. 25) 

Todavia, o medo em relação aos ciganos, sua mentalidade e tradições 

eram tanto que as perseguições sempre retornavam. Em Praga, por exemplo, 

no século XVIII, considerado o século das Luzes e da Razão, uma lei 

autorizava a perseguição e o enforcamento dos homens e, a mutilação de 

mulheres e crianças, sem qualquer tipo de julgamento. Esta abominação não 

acontecia numa localidade isolada, na verdade, era praticada em várias regiões 

da Europa. A intolerância com o que é “diferente” levou muitos deles a se 

refugiarem ou serem deportados para as Américas. A intransigência com o 

diferente não é uma marca exclusiva do “Velho Continente” é uma sina na 
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história da humanidade, independente de raça, tempo e espaço, um “corpo 

estranho” sempre é marginalizado em qualquer sociedade. 

 

2.3. Os ciganos no Brasil 

 

 Durante o período da colonização muitos foram degredados para o 

Brasil e Angola, pelos decretos de 1592, de 1677, de 1685, de 1718, entre 

outros e, ainda, proibidos do uso de sua língua. Entretanto, muitos deles já 

tinham atravessado o Atlântico antes da promulgação dos decretos citados, 

seja por migração voluntária (para não sofrer perseguições ou punições) ou por 

desterro. As fontes históricas abrem a possibilidade de que os primeiros 

degredados ciganos tenham chegado ao Brasil por volta de 1560 a 1570. 

Segundo a historiadora Elisa Maria Lopes da Costa: 

 

Talvez os primeiros ciganos degredados do Reino para a Colônia 
tenham sido enviados nas décadas de 1560 e 1570. João Giciano, 
“natural do Reino da Grécia”, com mulher e catorze filhos, foi acusado 
do roubo de dois burros, e por isso condenado ao açoite e às galés. 
Tinha 75 anos e era aleijado da mão esquerda, o que o impedia de 
servir como remador, pedindo por isso a comutação da sua sentença 
ao rei, que, em janeiro de 1562, comutou-lhe a pena em degredo para 
o Brasil. (COSTA, 2007). 
 

As fontes oficiais mais precisas que narram notícias referentes à 

presença dos ciganos no Brasil são informações que provêm das primeiras 

visitas do Santo Ofício na Colônia, entre os anos de 1591 e 1593 e entre os 

anos de 1594 e 1596. 

 

Outro motivo que deve ser destacado, em referência a vinda dos ciganos 

as terras brasileiras, dentro da prática de deportação, era a necessidade que 

tinha a Metrópole de povoar os territórios de além-mar, principalmente no 

Nordeste brasileiro, especificamente os sertões, onde havia a determinação, 

por parte da coroa portuguesa, em substituir os povos Indígenas das regiões 

do Cariri e Sertão que eram indômitos e, como não podiam obrigar os cidadãos 

lusitanos, infligiam esse fardo aos “socialmente indesejáveis”.  

Portanto, o Decreto de 1677 foi definitivo para a execução do plano da 

coroa portuguesa: 

Por isso, o decreto de 18 de janeiro de 1677 impôs a especificação 
do destino: para a Bahia ou para as capitanias de Maranhão, Paraíba, 
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Pernambuco e Rio de Janeiro, entre outras. Eram encaminhados ao 
respectivo governador e deveriam ser registrados ainda no dia em 
que chegavam, com anotação do tempo da pena a cumprir e da data 
em que esta findaria. Cumprida a pena, deveriam receber a certidão 
devida. (COSTA, 2007). 
 

 
Apesar da existência dos decretos citados, não foi possível suprir a 

necessidade de povoamento nas regiões pretendidas, pois, uma vez aqui, o 

deslocamento era possível para todo o território, afinal, faz parte de sua cultura 

estar em movimento. Mas a necessidade de povoamento era de interesse 

fundamental para a manutenção da Colônia, principalmente no interior do 

Nordeste, levando o governo da Metrópole, mais uma vez, a se empenhar na 

política de povoar o interior do Nordeste brasileiro, o que levou ao Decreto de 

1717, onde estavam incluídos os ciganos: “comutar o degredo da África para as 

capitanias do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande” (COSTA, 2007). 

Entretanto, visto que é próprio de sua cultura o nomadismo e a liberdade 

em relação à sociedade local, tornou-se o povo cigano, para a coroa, uma 

população de difícil domínio. O alvedrio para os ciganos não é apenas uma 

teoria, mas algo praticado e inerente a sua mentalidade, é como uma “dança”, 

como forma de expressão social estar sempre em movimento, livre, mas em 

conexão com os seus. Além disso, a expulsão inter-regional e interprovincial 

era algo comum no Brasil. O nomadismo, como demonstram as fontes 

históricas, era algo que perturbava as autoridades europeias e coloniais, que 

se aspiravam modernas e dominadoras e, ainda, na atualidade, é algo 

perturbador para os governantes e a sociedade que não os compreende, o 

medo do desconhecido. 

Tudo que é nômade precisa ser combatido e dominado. O 
nomadismo não mais responde aos interesses do estado moderno e 
este “se preocupa constantemente em suprimir o que considera a 
sobrevivência de um modo de vida arcaico. Fixar significa a 
possibilidade de dominar” (MAFFEZOLI, 2001, p. 24). 
 
 

2.4. A situação no século XIX 

 
No século XIX, nada mudou para essas populações. No Brasil, por 

exemplo, mesmo com a vinda de D. João VI e da família Real, que trouxe em 

sua corte alguns ciganos, artistas, continuaram sendo proibidos de entrar nas 

cidades, por conta de leis restritivas impostas. Contudo, esta prática e 
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institucionalização do preconceito e supressão de direitos, não eram típicas 

apenas da “Terra Brasilis”, como já evidenciamos, mas ocorriam em todo o 

mundo e, eles sempre estavam proibidos de trabalhar, vivendo a margem da 

sociedade em qualquer país e sempre deportados ou pressionados para o 

exterior.  

As migrações e deportações dos povos ciganos continuaram durante 

todo o século XIX, principalmente na Europa Oriental, após a abolição da 

servidão (escravidão), período este que é conhecido por muitos pesquisadores 

como: “A segunda onda migratória”. É justamente, neste período, que também 

identificamos no Brasil, um crescente número de ciganos vindos do Leste da 

Europa, principalmente da Romênia, Polônia e Ucrânia. 

A Segunda Onda Migratória de ciganos para o Ocidente ocorreu a 
partir de meados do Século XIX, após a abolição da escravidão 
cigana na atual Romênia (então Moldávia e Waláquia). No entanto, 
esta não pode ser considerada a única causa desta nova onda 
migratória, inclusive porque muitos ex-escravos ciganos 
continuaram trabalhando para seus antigos proprietários, em 
condições não muito diferentes das anteriores. (MOONEN, 2000). 
grifo nosso 
 

 
Ainda no final do século XIX, a escravidão era uma realidade na Europa, 

mas como os Ciganos são considerados indesejáveis e, uma vez que essa 

discussão não garante retorno político para as autoridades e muito menos são 

de interesse das sociedades, esses fatos ficam obscurecidos. 

 

2.5. O século XX  

 

Todos os estereótipos negativos lhes foram atribuídos durante os 

séculos, como crimes, principalmente os assassinatos. Estes preconceitos 

chegaram até a contemporaneidade, levando a perseguição. Em alguns países 

do Leste europeu, pós Segunda Grande Guerra, o partido comunista, em sua 

propaganda oficial, promovia políticas de respeito às minorias e assegurava,em 

teoria, uma completa igualdade política e social de direitos para todos, sem 

distinção de língua, religião ou nacionalidade, mas a prática sempre é diferente 

da teoria. A prova de que essas políticas nunca foram implantadas está 

nitidamente manifestada pela mentalidade das sociedades do Leste europeu 

que chegaram a elaborar a afirmação que dizia: “Todos os ciganos são 

bastardos; O melhor lugar para os ciganos é o cemitério”.  
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O holocausto sofrido por cerca de 500 mil ciganos26 nos campos de 

concentração nazistas é a maior prova desta intolerância e do pensamento 

acima citado. Para “sobreviver” psicologicamente aos horrores e distrair as 

crianças, a dança foi utilizada por eles como um mecanismo de defesa. 

 

O amor à música serviu-lhes por vezes de consolo no martírio. 
Famintos e cobertos de piolhos, eles se juntavam diante dos 
hediondos barracões de Auschwitz para tocar música, encorajando as 
crianças a dançar. (NOVITCH, 2007). 
 

Outro exemplo que demonstra até que ponto a humanidade pode chegar 

por conta da intolerância é o campo de extermínio Bełżec, na Polônia ocupada, 

criado para implementar a Operação Reinhard27 e que entrou em operação no 

ano de 1942 (Fig. 1). 

 

Fig. 1: Campo de extermínio de Belzec.      

Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Porajmos.jpg 

 

2.6. Ciganos na Paraíba  
 

 

Não se conhece uma data exata da chegada dos primeiros ciganos na 

Paraíba. Contudo, é muito provável que entre o final do século XVI e início do 

século XVII eles já estivessem por aqui. Os decretos existentes no período 

corroboram para esse pensamento, principalmente pelo fato destas leis 

direcionarem essas populações para localidades específicas, sobretudo para a 

                                                           
26

 Apenas a partir dos anos de 1970 essas atrocidades passaram a ser reveladas ao mundo 
pela historiografia.  O holocausto cigano é uma realidade. Um número que de acordo com 
fontes oficiais pode chegar a 500 mil ciganos mortos em campo de concentração nazistas. Mas 
extraoficialmente sabe-se que esses dados são inferiores às cifras reais, pois muitos foram 
mortos antes mesmo de serem matriculados. 
27

 Durante a operação cerca de 1.700.000 pessoas foram mortas, entre judeus e ciganos. A 
meta era exterminar sistematicamente todos eles da Polônia. 
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região do Sertão. Recentemente, sabe-se de uma grande migração oriunda do 

Sertão cearense e outra do Seridó potiguara.  

Como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a presença de ciganos 

na Paraíba é acompanhada de muitos preconceitos e, na maioria das vezes, 

perpetuada ou inflamada pelos meios de comunicação.  

 

A imprensa escrita certamente teve, e ainda tem, um importante 
papel na formação e manutenção dos estereótipos sobre os ciganos. 
De um modo geral podemos afirmar que a quase totalidade dos 
jornais trata dos ciganos nas páginas policiais, apresentando a 
imagem negativa do cigano ladrão, vigarista, etc. (MOONEN, 2013, 
p.123). 

 
 O sofrimento dos ciganos é inclusive o maior dentro das populações 

ditas minoritárias existentes na Europa e Brasil. No nosso país e, por 

consequência, na Paraíba isso ocorre, porque não existe qualquer tipo de 

política afirmativa que defenda esse povo e nem interesse ideológico das elites 

intelectual e política. Como afirma o pesquisador Frans Moonen: “Na Europa, 

em praticamente todos os países, os ciganos são a minoria mais discriminada, 

muito mais do que os judeus ou os negros”. 

O maior grupo de ciganos sedentarizados da América Latina está 

localizado no Município de Sousa-PB. Os ciganos estão circunscritos em 291 

municípios brasileiros, sendo 89 deles no Nordeste. Na Paraíba, de acordo 

com o censo do IBGE de 2010, existem grupos ciganos em doze municípios: 

Brejo do Cruz, Cajazeiras, Guarabira, Juazeirinho, Mamanguape, Marizópolis, 

Monte Horebe, Patos, Riacho de Santo Antônio, São João do Rio do Peixe, 

Sousa e Teixeira. Embora não conste no censo do IBGE, é de conhecimento 

que em Santa Luzia, no Monte de São Sebastião, existe uma comunidade 

cigana.  Nessas localidades as formas de discriminação são visíveis.  

Apesar disso, o povo cigano não desiste de ser feliz. E uma das formas 

que os ‘gypsy’ da Paraíba encontram para enfrentar os desafios que a 

coexistência em sociedade com os jurens28 lhe impõe, é a dança.  A maior 

prova disso está na memória coletiva dos ciganos Calon da cidade de Sousa 

que vem sendo utilizada para reconstruir sua história. 

 

                                                           
28Jurens: na língua Calon dos povos ciganos de Sousa-PB, significa aqueles que não são 

ciganos. 
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A memória, na qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, 
procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. 
Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a 
libertação e não para a servidão dos homens (LE GOFF, 2003, p. 
471). 
 

 Uma amostra de restauração da memória do povo cigano é relatada pelo 

casal Bernadone e Marcilânia29:  

Quando éramos nômades, na época de nossos pais, os ciganos mais 
velhos cantavam e dançavam, para distrair as crianças quando elas 
estavam com fome. Pegavam flores no caminho para seus filhos, 
dançavam e contavam histórias sobre os mais antigos, para que as 
crianças pudessem dormir (Comunicação oral). 
 

 Podemos observar como a dança, além de ser uma parte sagrada de 

sua cultura, aparece novamente com a mesma função de um mecanismo de 

defesa coletivo, para resistir aos desafios da vida, a intolerância e o 

preconceito. 

 A resistência do povo cigano, desde a antiguidade até sua fixação no 

Brasil, está em sua memória e, nesse aspecto, a dança reflete diretamente 

essa liberdade. É no eterno movimento da dança, que eles demonstram o 

orgulho que sentem em ser ciganos. Segundo Marcilânia:  

 

Quando danço é uma forma de agradecimento a Deus por ter nascido 
cigana. Deus deu asas aos pássaros, e a mim, deu a saia para voar 
através da dança (Comunicação oral). 
 

 

 A importância da dança para um cigano está na sua história, é inerente a 

sua natureza, e por isso, será adiante tratada. 

 

3. Metodologia 

 

Nessa pesquisa iniciamos um “diálogo” com o povo cigano de Sousa – 

PB, no rancho de Pedro Maia, para, a partir deste primeiro contato, discutir a 

importância da existência das danças ciganas como elemento cultural e 

pedagógico nessa comunidade. 

A proposta foi visibilizar a expressão artística das danças na 

comunidade. Para tanto, teve-se o objetivo de contextualizá-la como elemento 

                                                           
29

 Pedro Bernadone Lacerda Figueiredo (estudante de História) e Marcilânia Gomes Alcântara 
Figueiredo (Pedagoga) são Ciganos Calon do Município de Sousa-PB e, são casados dentro 
das tradições ciganas e são dançarinos.  
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cultural do povo cigano, bem como, refletir sobre a conexão do elemento 

masculino e feminino nas danças, presente em analogias diversificadas. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica, aplicados questionários e 

entrevistas semiestruturadas, bem como visitas a comunidade em atividades 

pedagógicas e comemorativas, como o casamento, e apresentação cultural 

(dança cigana), por ocasião da realização do II Seminário da Comunidade 

Cigana, em maio de 2013, na Universidade Federal da Paraíba, e coordenado 

pela Professora (Doutora) Janine Marta Coelho Rodrigues, do Centro de 

Educação da UFPB. 

Como o objetivo dessa pesquisa está associado ao universo da dança, 

dá-se início a uma descrição sucinta sobre as danças circulares. 

 

 

4. As danças, uma vertente da cultura cigana 

 

Serge Moscovici (2009) no artigo “Os ciganos entre perseguição e 

emancipação” faz um paralelo sobre a possibilidade da teoria das 

representações sociais contribuírem para o estudo das interações entre uma 

minoria discriminada e uma maioria discriminadora. Para o autor, a minoria que 

vive à mercê da maioria pode tornar-se o bode expiatório e se ver 

desqualificada para levar uma vida coletiva, inapta a existir plenamente. 

No caso do povo cigano é desnecessário discutir a evidência do 

preconceito e discriminação. Desta maneira considera-se importante ouvi-los 

sobre a sua própria história, por meio de depoimentos orais. Assim, realiza-se 

esta breve investigação sobra a prática das danças ciganas no Estado da 

Paraíba. 

 

4.1. As Danças Circulares 

 

A metodologia denominada Danças Circulares, teve inicio por volta do 

século XX, na Escócia, por meio dos estudos do coreógrafo e bailarino alemão 

Bernhard Wosien (1996). Seu trabalho é um resgate das danças folclóricas 

populares, e vem sendo disseminado por todo o planeta. Segundo Wosienesse 

aprendizado foi ampliado ao observar as danças circulares dentro da 
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religiosidade, uma vez que adquiriu no grupo de estudos sobre sufismo e 

meditação, as danças do rodopio de origem Eslava e Turca.  

As danças, no geral, ativam sentimentos. Quando se dança em circulo 

de mãos dadas, é gerada uma energia muito forte (Francês e Jefferies, 2004). 

Desta maneira, visualiza-se ao final desta pesquisa, contribuir para subsidiar a 

inserção no contexto educacional, da prática das danças ciganas como parte 

importante do trabalho da educação corporal e o intercâmbio cultural no Estado 

da Paraíba. 

Podem-se citar alguns benefícios das Danças Circulares como se vê no 

quadro abaixo (Fig.2). 

 

 

Fig.2. Benefícios das Danças Circulares. Fonte: 
http://www.dancascircularesrj.com.br/50.html 

 

As Danças Circulares são danças de diversas regiões do mundo, 

podendo ser celebrativas, curativas, meditativas etc. Segundo Wosien (1996):  

 

A dança de roda, como é transmitida até hoje no folclore, é uma 
riqueza cultural das mais antigas do ocidente. Até os primeiros 
séculos da era cristã estava inserida nas praticas religiosas e na vida 
em comunidade; à margem da história cultural e espiritual, ela se 
manteve viva até os tempos modernos. Esta tradição, em sua grande 
multiplicidade, permite, ainda hoje, uma oferta inesgotável para os 
esforços na vida religiosa e na prática pedagógica e terapêutica, de 
encontrar as bases de uma comunhão plena de sentido. (WOSIEN 
1996, p.8). 
 

http://www.dancascircularesrj.com.br/50.html
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 A disseminação dessas danças foi em 1976, quando Wosien levou, a 

pedido de Peter Caddy, uns dos fundadores da Comunidade Holística de 

Findhorn Fundation, situada no norte da Escócia, um repertório das danças dos 

povos, que passaram a ser um exemplo de meditação pela dança, difundido 

pela Europa e por todo o Ocidente.  

 Chegaram ao Brasil acerca de doze anos e hoje existem diversas rodas 

dançantes e muitos focalizadores dando continuidade a este trabalho, 

ampliando e inserindo novas danças num processo socioeducativo com base 

na metodologia de Wosien. 

 

4.2. As Danças Ciganas  

 

A dança simboliza a criação em movimento no tempo e no espaço, uma 

poesia que se manifesta através do corpo. É a revelação da cultura e do 

imaginário por meio do ritmo. Para Sachs Kurt:  

 

A dança é a mãe das artes. A música e a poesia existem no tempo; a 
pintura e a escultura no espaço. Porém a dança vive conjuntamente 
no tempo e no espaço. O criador e a criação, o artista e sua obra, 
nela são uma coisa única e idêntica. Os desenhos rítmicos do 
movimento, o sentido plástico do espaço, a representação animada 
de um mundo visto e imaginado, tudo isto é criado pelo homem com 
seu próprio corpo por meio da dança, antes de utilizar a substância, a 
pedra e a palavra para destiná-las à manifestação de suas 
experiências exteriores. (SACHS, 1938). 

 

Assim têm-se as diversas manifestações das danças representadas na 

cultura dos povos.  

 

Desde a pré-história até os inícios da cristandade, no decorrer do 
ano, as pessoas tentam fazer com que suas vidas entrem em 
ressonância com a ordem cósmica anual, os ritmos do sol e da lua e 
com o girar dos planetas, através de cultos e festas (GABRIELLE- 
MARIA WOSIEN, 2000; p. 27). 
 

Notadamente, encontra-se a história dos ciganos construída por não 

ciganos. Historicamente percebe-se que os ciganos raramente falam a respeito 

de si, seu dia-a-dia e suas percepções de mundo. Considerando que, além 

disso, a população cigana não se configura como uma nação ou povo 

homogêneo, inicia-se esta pesquisa sobre o povo cigano de Sousa-PB e sua 

relação com a Dança (Fig.3). 
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Fig.3. Meninas ciganas de Sousa dançando. Fonte: Kleide Teixeira, 2013. 

 

Frequentemente encontram-se as representações as temáticas do puro 

e do impuro (limpos/ sujos), definindo a presença da minoria cigana como uma 

anomalia no interior da população brasileira de origem europeia; os estigmas 

negativos sem distinção entre os naturais e os artificiais; a ontologização dos 

ciganos e as faces incoerentes do nomadismo:  

 

Uma face positiva – a dos ciganos praticando uma profissão, sendo 
as mais populares as de músico ou saltimbanco – e uma face 
negativa – a dos ciganos mendicantes ou delinquentes, levando uma 
vida precária e fora da lei. (MOSCOVICI, 2009, p.666). 
 
 

É comum a imagem negativa dos ciganos, onde a prática de 

adivinhação, leitura de sorte ou ‘buena ditcha’ são vistas pelas sociedades 

como atividades estrangeiras, excêntricas e sedutoras, uma vez que não são 

comuns nas culturas ocidentais. Por outro lado, parece que a Dança Cigana 

tem uma conotação positiva como prática, tanto interna como externa a 

comunidade cigana. 

Leonardo Boff, teólogo, na matéria “A falta que o respeito nos faz”, em 

relação à historicidade das minorias, diz que, seria longa a ladainha dos 

desrespeitos de nossa cultura, culminando nos campos de extermínio nazista 

de milhões de judeus, de ciganos e de outros considerados inferiores. Como foi 

referendada no relato histórico, a Dança mais uma vez ocupa um lugar de 
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destaque para os ciganos, inclusive como recurso para minimizar o sofrimento 

psicológico e fortalecer a resistência nos campos de concentração, durante a 

guerra.  

 

5. A conexão do masculino e do feminino nas danças 

 

As Danças encontradas por Wosien de natureza alegre e vibrante foram 

denominadas "solares". O autor coreografou, também, as Danças 

introspectivas, chamadas "lunares" (RAMOS, 2002). O que pode se interpretar 

como danças ligadas a energia masculina e a energia feminina. 

Uma maneira de explicitar a intercessão do masculino e feminino em 

algumas culturas pode advir do conhecimento dos Chacras. Estes estão 

ligados à ciência e prática da ioga. Segundo Judith, 2010, a mais antiga 

menção aos Chacras e a origem da ioga remontam aos Vedas 

(Conhecimentos), hinários que dizem respeito a mais antiga tradição escrita na 

Índia. 

Os Chacras são centros energéticos em forma de roda, que por meio de 

intercessões giratórias mantém o ciclo vital, compondo todo o universo. É um 

elemento estrutural fundamental da natureza que flui por todos os aspectos da 

existência (Judith, 2010). 

Ao escrever este trabalho, descobre-se, curiosamente o significado 

original da palavra Chacra, em função dos textos que compõem os Vedas. 

Estes textos foram criados com base numa cultura oral, ainda mais antiga, a 

dos arianos. Quando da invasão dos arianos à Índia, em carruagens, a palavra 

Chacra teria derivado das rodas dessas carruagens, sendo, portanto, roda, que 

para os ciganos tem grande significado. 

Para o povo cigano a Roda simboliza o movimento da vida, sendo o 

grande símbolo geométrico do Povo Cigano, o Círculo Raiado (representando a 

roda da carroça que gira pelas estradas da vida) provando a não linearidade do 

tempo e do espaço. 

A vida do cigano começava e terminava sobre as rodas dos carroções. 

Sendo sobre rodas que se constituíam o lar e a família, conviviam com as 

dores e os amores. Além disso, associam o movimento cíclico da roda ao giro 

do destino: o eterno nascer, crescer, morrer, renascer. 



98 

 

Outra atribuição à palavra Chacra é uma metáfora do sol, a grande roda 

que gira de um lado a outro do firmamento como a cintilante carruagem de um 

cakravartin, nome dado aos arianos condutores de carruagens. Kalacakra 

refere-se ainda ao eterno ciclo do tempo, representando ordem celestial e 

equilíbrio. 

Na qualidade de centros nucleares, formam a rede que coordena nosso 

complexo sistema mente/corpo. Recebendo, assimilando e transmitindo nossas 

energias vitais. Segundo o inglês Avalon (1919) que publicou o principal texto 

sobre chacras, existem sete chacras básicos, com base em textos tântricos. 

Para contemplar essa pesquisa limita-se a referência apenas ao terceiro 

chacra, pois o mesmo diz respeito ao elemento fogo. As danças ciganas tem 

forte relação com o elemento fogo e as características trabalhadas a partir 

desse chacra. 

Segundo Juditho terceiro chacra está relacionado aos atributos do 

poder, vontade, vitalidade e autoestima. Esse chacra localiza-se entre o 

umbigo e o plexo solar e é responsável por promover o estado de alegria, risos 

e raiva. É regido pelo pâncreas e as glândulas suprarrenais. Desta maneira 

esse chacra trabalha a energia do fogo. 

 

5.1.  A relação das danças e o gênero dos Calons de Sousa 

 

Descreve-se a seguir os resultados dos questionários e entrevistas 

realizadas durante a pesquisa, aplicados a homens e mulheres entre jovens e 

adultos, bem como algumas pontuações feitas a partir da observação de 

comportamentos no convívio com o grupo. 

Infere-se por meio da resposta da entrevista realizada com Marcilânia, 

que são muitas as danças que se desenvolvem em circulo no rancho em que 

reside, principalmente as danças eslavas. A população desse rancho é de 600 

pessoas aproximadamente, destas, 50 dançam, entre homens e mulheres de 

todas as idades, começando por volta dos dois anos. Segundo ela, no 

movimento da dança existe saudação aos quatro elementos (água, terra, fogo 

e ar). Com relação às danças de fogo, citou como exemplo a dança circular em 
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homenagem a Santa Sara Kali30, celebrada com pães e incenso, na qual quem 

acende a fogueira é o homem e esta se apaga naturalmente. 

Marcilânia afirma que: 

 

Quando dança é uma forma de agradecimento a Deus, por ter 
nascido cigana. (Comunicação oral)  
 

Sobre essa sensação espiritual ao dançar, Bernhard Wosien diz:  

 

(...) quando surgimos no espaço e nele nos movimentamos, temos 
que dar passos. A escola de dança é a escola do caminhar. O fluxo 
contínuo da corrente do tempo recebe através do contato do pé um 
compasso. Através dos passos determinamos uma medida de tempo 
e ao mesmo tempo uma medida no espaço. O passo torna 
mensurável, de acordo com a música, o ato da dança no espaço e no 
tempo, vivenciável e possível de ser repetido. O nosso pensamento 
aprende com o pé a acertar o passo, e assim construímos uma 
coluna entre o céu e a terra (WOSIEN, 1996). 
 

Percebe-se na fala de Bernadone que a dança é natural para o cigano, 

sendo mesmo necessária para a vivência do dia a dia e que dançar faz parte e 

é uma forma de celebração. 

Observa-se que na etnia Calon não existe uma dança exclusiva do 

homem. Existem danças que só as mulheres dançam e a maioria é realizada 

por casais. Existe uma dança específica no casamento que, durante a 

comemoração, a mulher não pode ser tocada: o casal não se toca, se 

comunica através do olhar. 

Destaca-se na dança cigana que os homens olham fixamente para as 

mulheres e não podem sorrir. As mulheres podem sorrir, isso funciona como 

uma forma de “sedução”. O casal se aproxima o máximo possível, mas não se 

toca, pode ter milhares de pessoas ao redor, mas o casal só tem olhos para si, 

fundem-se através do olhar e da energia gerada pela dança. 

Infere-se que apesar de eles próprios se colocarem como uma 

comunidade “machista” existe alguns posicionamentos que colocam a mulher 

numa posição de destaque, sendo a celebração do casamento uma delas. 

Quem celebra a cerimônia é a mulher mais velha da comunidade.  

                                                           
30

 Santa Sara Kali é a padroeira dos Ciganos. Seu nome em hebraico significa mulher de alta 
sociedade, (sara - Antigo Testamento), pode ser traduzido como princesa ou senhora. Kali em 
sânscrito (língua indiana) significa “negra”, mulher de tez escura.  
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Foram aplicados vinte questionários no Rancho Pedro Maia e a partir 

das respostas obtidas pode-se perceber que: 

A) As qualidades de alegria, paz, felicidade, liberdade, sensualidade, 

união, tranquilidade, harmonia e prazer foram expressas como 

respostas a pergunta o que você sente quando dança (Fig. 4). A 

sensação da alegria prevaleceu nas respostas. 

 
Fig. 4. Pergunta de nº12 do questionário. 
B) Para a maioria das pessoas que responderam ao questionário, o 

sentimento de união com os pares ao dançar é muito grande, como 

demonstra o gráfico abaixo (Fig.5). 

 
Fig. 5. Pergunta de nº2 do questionário. 
 

 

6. Considerações finais 

Na comunidade Calon de Sousa há o intercâmbio das danças ciganas e 

na visão deles, a dança também tem a função de desconstruir os estereótipos 

com relação ao seu povo, uma vez que, os jurens passam a ter outra visão e 
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admirá-los, principalmente, quando descobrem que a dança foi e continua 

sendo, um elemento da cultura deste povo, que lhe dá forças para suportar o 

preconceito e a intolerância, além de demonstrar, o orgulho que eles têm em 

ser ciganos e a liberdade representada através do movimento e do ritmo. 

Dentro da comunidade cigana, o respeito aos mais velhos é um princípio 

praticado. Observamos vários exemplos de estima dos mais novos pelos seus 

pais e os de mais idade e um exemplo disso, é a celebração do casamento 

feita por um membro mais velho da comunidade, no caso dos ciganos Calon, 

uma mulher anciã, o que quebra o paradigma de uma sociedade tida como 

machista.  

Para os ciganos, qualquer dança é uma celebração sagrada, os ciganos 

dançam quando estão tristes ou alegres, o movimento é algo inerente ao seu 

estilo de vida e a dança representa sua mentalidade livre, sendo a dança  uma 

das formas mais importantes da afirmação da cultura e identidade cigana. 

As danças de fogo são reconhecidamente praticadas pelo povo cigano 

e, além disso, observamos que os benefícios da dança parecem se adequar 

pedagogicamente a um intercâmbio sociocultural e serve como mecanismo de 

defesa coletivo, como demonstrado em sua memória e história. 
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8.1. Entrevista semi-estruturada 

1 – Quantas pessoas existem nesse rancho? 
2 – Dessas quantas pessoas dançam? 
3 – Dançam pessoas de todas as idades? 
4 – Vocês dançam apenas danças ciganas? 
5 – Vocês dançam em circulo?  
6 – As danças são sempre de pares? (masculino e feminino) 
7 – Como você vê a união do masculino e feminino nas danças? 
 
8.2. Questionário 

 
1 – Qual o papel da dança cigana? 
(  ) celebração  ( ) união (  ) cura (  ) experiência sagrada  (  ) outros 
2 – Quando você dança como você se sente? 
(  ) solitário  (  ) unido(a) ao seu par  (  ) como se fosse um só 
3 – A importância do homem na dança é: 
(  ) igual ao da mulher  (  ) diferente do da mulher 
4- A importância da mulher na dança é: 
(  ) igual ao do homem  (  ) diferente ao do homem 
5 – Existem danças que só as mulheres dançam ? 
(  ) sim  (  ) não 
6 – Por que ? 
7 - Existem danças que só os homens dançam ? 
(  ) sim  (  ) não 
8 – Por que ? 
 9 – Você gostaria de dançar uma dança que o seu sexo oposto dança ? 
(  ) sim  (  ) não 
10 – Por que ? 
11 – Você acredita que dançar: 
(  ) melhora a sua auto-estima  (  ) não há essa influência 
(  ) afirma a sua identidade cigana  (  ) não há essa influência 
12 – O que você sente quando dança ? 
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ABSTRACT: 

This paper aims to reflect on sociabilities that are inserted males that are related emotionally 
and sexually with other males through chat rooms on the Internet portal UOL in Assu / RN. The 
research corpus is formed from the ethnography in mediated environment (virtual) and real, 
watching the interactions experienced by the subjects of this access technology (and perhaps 
gender), using observation participant with fieldwork. 
 

Keywords: male homoaffective, mediated relationships, Internet, sexual practices, emotions. 
 

RESUMO: 

Este trabalho busca refletir acerca das sociabilidades em que se inserem homens que se 
relacionam emocional e sexualmente com outros homens por intermédio de salas de bate-papo 
do portal UOL na Internet, em Assu/RN. O corpus da pesquisa é formado a partir de etnografia 
realizada no ambiente mediado (virtual) e real, acompanhando as interações vividas por esses 
sujeitos dessa tecnologia de acesso (e talvez de gênero), utilizando-se de entrevistas e 
observação participante.  
Palavras-chave: homoafetividade masculina, relações mediadas, internet, práticas sexuais, 
emoções. 
 

 

Introdução  

 

Para entender melhor a relação sexual e afetiva entre o mesmo sexo possibilitada a partir da 

mediação de salas de bate-papo na Internet, lanço mão inicialmente do universo urbano 

descrito por Perlongher (2008), este mostra relações homossexuais dinamizadas na capital 

paulista. Praças, salas de cinema, bares e boates, ruas inteiras (centrais) se tornaram gueto e 

vivência de uma população homossexual, principalmente no que tange a prostituição 

masculina. Homens de quase toda a cidade vão ao encontro nesses locais centrais, tendo 

antes de se locomover, muitas vezes, de longas distâncias. 

Se, nessa época descrita por Perlongher, a dinâmica de gueto homossexual era 

tomada pela exposição e pela saída de seus bairros de origens aos centrais da cidade, hoje, 
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 Bacharel em Ciências Sociais pela UERN (2012).  

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4438529628551741>. 
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essa dinâmica pode ser mediada pela Internet que se tornou importante e acessível modo de 

apresentação de si mesmo para o outro – sexual e emocionalmente. O computador, os 

veículos de comunicação móveis têm papel crucial nessa nova dinâmica. O encontro às 

escuras (ou não) agora pode, e é, na maioria das vezes, precedido pela interação em salas de 

bate-papo na Internet – fundamentalmente no portal UOL que agrupa milhares de salas de 

bate-papo. Esse modo de se colocar para o sexo e para a afetividade irá trazer novas formas 

de produção de significados acerca de si próprio, do corpo, das próprias emoções e das 

práticas sexuais. Nesse contexto, o meio técnico se confere, portanto, importante veículo 

sociológico para um grupo marginalizado e excluído; possibilitando inclusive um anonimato que 

gera certa proteção à permanência fora de prerrogativas que a exposição da sexualidade 

dissidente poderia conferir ao indivíduo estigmatizado, dando uma maior margem de ação para 

o homem ou mulher homossexual em face ao preconceito que sofre (MACRAE, 2011). 

Este trabalho busca refletir acerca das sociabilidades em que se inserem homens que 

se relacionam emocional e sexualmente com outros homens por intermédio de salas de bate-

papo do portal UOL (Universo Online) na Internet. Para fins de recorte, observei relações 

apropriadas a partir das salas “Assu #1” e “Assu #2” referentes à cidade homônima potiguar. 

Numa intermitência de um mês e meio (sempre de quinta a domingo), três horas por dia (de 

22h às 1h) entrei com apelidos
32

 anônimos nas respectivas salas. Das conversas que mantive 

durante cada dia, armazenei no meu caderno de campo, para futura releitura três das mais 

extensas e significativas conversas. Isso compreendeu a primeira fase da pesquisa, a segunda 

fase disse respeito aos encontros face a face, que procuraram ser marcados no mínimo com 

uma pessoa conhecida a cada dia de acesso às salas. Estes homens, portanto, serão referidos 

aqui pelo seu apelido criado para a sala de bate-papo, uma vez que estes existem no ambiente 

mediado através desse nome que o individualiza
33

 – a sala não permite nomes iguais ao 

preencher a tela de acesso. 

O corpus da pesquisa, portanto, é formado a partir de etnografia realizada no ambiente 

mediado (virtual) e real, acompanhando as interações vividas por esses sujeitos dessa 

tecnologia de acesso, utilizando-se de conversas informais e observação participante (FOOTE-

WHYTE, 1990). Procuro aqui responder de forma introdutória a alguns questionamentos: quais 

emoções são acionadas, negociadas e requeridas entre esses homens? De que maneira 
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 Eu utilizei de forma alternada apelidos de nomes de pessoas e apelidos que denotassem 

preferências por certas práticas sexuais, seguindo o costume observado nas salas. Os apelidos 
variados que usei foram: “Carlo”, “Ferdinando”, “Otávio”, “Solteiro a fim”, “H 22cm”, “Gato” e 
“Homem”.  
33

 É interessante notar que a individualidade e a percepção dessa existência enquanto pessoa se faz 

presente já na escolha do apelido para entrar na sala de bate-papo, culminando no encontro face a face. 

Ambas as dimensões carregam uma evidência a respeito de cada um dosenvolvidos: eles existem ali e se 

colocam para o outro, enquanto indivíduos que estão desligados, aparentemente, de seus grupos (família, 

amigos pregressos etc.). Infelizmente, o presente texto é insuficiente para tratar essa questão e suas 

implicações importantes, mas gostaria de mostrar ao menos inicialmente que os homens que estudo aqui 

se projetam na cena pública/privada da sala de bate-papo/encontro face a face, individualmente, de modo 

a desvincular-se para o outro, principalmente. Desvincular-se da esfera privada para a pública (embora 

com caráteres privados), gera proteção do público que os rechaçaria pela evidência de uma sexualidade 

dissidente. 
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diferentes emoções são vinculadas às relações sexuais entre os estudados? Quais práticas 

sexuais são mais recorrentes, e de que maneira o corpo é colocado nas ações (sociais) que 

compreendem a busca (e a efetivação) por sexo e/ou afetividade através da Internet?  

Nesse sentido, este ensaio compreende-se curto e bastante introdutório, devido aos 

problemas do campo com os quais tive que lidar num curto espaço de tempo. Aqui, terei dois 

momentos, no primeiro me deterei no universo da sala de bate-papo e focarei no universo das 

emoções acionadas, muito embora, como mostrarei mais adiante, o sexo pode, e é mediado 

pela Internet – não sendo apenas face-a-face. No segundo momento, as práticas sexuais 

percebidas serão elencadas de maior evidência e que apresentaram estabelecer maior relação 

com as concepções de corpo e de ação social. 

 

 

 

 

Políticas de afetividade mediadas e face a face – amor, amizade e “namoro sério” 

 

Tais homens se colocam através da Internet não de forma de anúncio para encontrar seu 

parceiro romântico-sexual casual ou “sério” como se poderia supor; eles antes criam um 

universo onde desejam estar num ambiente de casualidade – ao menos aparente. No seio 

dessa interação, as emoções (REZENDE, 2002; KOURY, 2009) são importantes veículos 

motores, mesmo àqueles que deixam claro estarem somente à procura de sexo casual, uma 

vez que são produtos de ações sociais que estabelecem a imagem de si mesmo de forma 

atrativa para o outro. Como resultado, as emoções como alegria e medo (da saída do 

anonimato) se conectam com a adrenalina do encontro face a face. Nesse momento, outros 

dispositivos são acionados, e o próprio corpo alheio é categorizado para que possam agir ao 

sexo face a face – podendo ter sido antecedido ou não no mediado através de sexo por vídeo 

e/ou através de eróticas conversas textuais (THOMPSON, 1999).  

Como é perceptível, é problemático separar as dinâmicas relacionadas às práticas 

emocionais e às práticas sexuais nesse universo afetivo-sexual mediado, no entanto, tentarei 

nesse momento descrever apenas o ambiente mediado, me detendo às emoções – muito 

embora, o sexo possa ser trazido ao debate para melhor entender essas políticas da 

afetividade que negociam o acesso ao corpo do outro. 

O sítio eletrônico UOL (uol.com.br), mescla um ambiente de notícias e uma plataforma 

gigantesca de bate-papo (batepapo.uol.com.br), cuja opção é visível logo na barra à esquerda 

do sítio. As salas estão organizadas sob variadas categorias: cidades e regiões, idade e as 

temáticas como: sexo, amizade, encontros, imagens eróticas, outras imagens e variados, além 

daquelas reservadas exclusivamente aos assinantes ensejam o universo digital. Interesso-me 

pelas salas sob a égide das cidades e regiões, maior concentração do público que almejo aqui. 

Ao escolher a aba “cidades e regiões”, você é obrigado a escolher o estado e posteriormente a 
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sala que leva o nome da cidade do referido estado
34

. Há alguns anos atrás, como informa um 

dos estudados, Assu não tinha uma sala com seu nome, obrigando-os a utilizar as salas com o 

nome da cidade vizinha, Mossoró – prática que se repete na sala de Assu, onde é possível 

encontrar homens advindos das localidades circunvizinhas. Ao escolher a sala
35

 de sua 

preferência, é solicitado ao internauta na tela de acesso, escolher um apelido sobre o qual será 

conhecido na sala, e um conjunto de caracteres aleatórios que provará que ele é um ser 

humano, e não uma máquina tentando entrar no sistema. 

A sala de bate-papo marca os horários de cada fala, disponibiliza ao usuário discrição, 

diferentes formas de conversas e propicia o anonimato e sigilo inclusive dentro da própria sala. 

Entrei na sala de bate-papo como usuário comum, e só confirmava minha intenção de pesquisa 

depois que tinha gerado um clima de confiança com o outro usuário com quem conversava. 

Algumas vezes, não deu certo. Algumas conversas eram tão curtas quanto possíveis, outras 

era profícuas, mas o encontro era impossibilitado por algum fato atenuante. Noutras demais, o 

sujeito não se interessava em me responder nada depois de anunciado a pesquisa – fosse de 

que maneira fosse. Não meço o sucesso em perceber a dinâmica das salas pelo número de 

usuários encontrados face a face, mas ao conteúdo profícuo de significados gerados em cada 

conversa.  

 Percalços à parte, as informações trocadas antes de anunciar a pesquisa foram 

incrivelmente importante, e aliado à boa vontade de outros, consegui perceber que o discurso 

central nas falas dentro da sala de bate-papo, no que tange as emoções, se encontra na busca 

pelo namoro sério, ou quando isso não dá certo, numa amizade de verdade – algum laço 

afetivo é requisitado na relação política entre eles. Outros numerosos deixavam claro, no 

apelido e no comportamento dentro da sala que não queriam nada além de sexo casual. 

Entretanto, inclusive entre esses últimos, é possível perceber uma política da afetividade, que 

pela promessa sexual é obrigado a gerar certo clima de interesse afetivo. 

 Pode-se, portanto, dividir os homens usuais da sala de bate-papo em dois grupos 

maiores, aqueles que estão à procura de namoro, e aqueles interessados em sexo de forma 

sigilosa e até mesmo impessoal. É recorrente o seguinte discurso ao se perguntar “o que você 

procura aqui na sala?”: “Estou procurando amizade, mas se rolar algo sério é bacana”. Esse 

discurso, portanto, marca o desejo pelo sexo, mas o interesse latente pelo compromisso com 

um parceiro de confiança. Após isso, o sujeito se preocupa em saber sobre a vida pessoal do 

outro, idade, onde mora, qual a profissão ou ocupação, e os interesses cotidianos, como 

gostos pessoais sobre música, etc. Isso estabelece uma ligação, e cria (ou não) a possibilidade 

da confiança, para que seja concluída a primeira fase de conhecimento pela Internet, passando 

assim à segunda, o encontro de fato. 

 No entanto, não se costuma marcar nenhum encontro totalmente às cegas, eles 

necessitam saber como outro é fisicamente, cor da pele, dos olhos e cabelos, altura, se gordo 
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 Em alguns estados de maior fluxo há várias salas pra mesma cidade, como São Paulo, 

outras detêm apenas uma ou no máximo duas salas.  
35

 A sala possibilita aos seus utilizadores ouvir músicas pela rádio UOL enquanto conversa, e 

conversar em janelas extras sala com algum escolhido. 
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ou magro, e às vezes, o tamanho inclusive do pênis. Segundo Sérgio, quando este conversa 

com alguém que se interessa por perguntas de ordem pessoal, ele percebe que este quer algo 

sério ou tem medo de ser descoberto, procurando assim conhecer “bem” a pessoa antes de 

mostrar propriamente a identidade. Ainda para Sérgio, recorrente utilizador do UOL, quando o 

interesse é apenas sexual, pergunta-se logo a idade, onde mora (facilidades de locomoção) e 

principalmente as preferências por posições no ato sexual e o tamanho do pênis – me deterei 

nisso no próximo item.  

 Já para os usuários Fernando e HxH, o horário de acesso às salas de bate-papo pode 

denotar muito mais o interesse imediato (namoro ou sexo casual) do que mesmo o teor das 

conversas, pois segundo estes, acessar durante o dia útil mostra que você ou não trabalha ou 

está ávido por algum tipo de compromisso – seria um espaço segregado pelo horário?. 

Entretanto, o acesso em determinados horários não se configura em um perfil rígido de 

usuário, podendo haver a maior diversidade de usuários nos diferentes horários, muito embora 

o acesso à noite seja privilegiado e visto de forma valorizada por todos os com quem mantive 

conversas regulares. Sérgio, Fernando e HxH mostraram que após gostar da conversa 

determinada pessoa, o próximo passo antes do encontro poderia ser um outro conjunto de 

conversas em outro ambiente de bate-papo pela Internet de ordem mais privada: o finado 

Messenger
36

 e atualmente o serviço Skype. Nesse espaço, pode-se conhecer a fundo o outro, 

manter conversas frequentes para então, e só então, passar ao encontro. Fernando também 

mostrou-se descontente com o fim do Messenger dizendo que sem ele, o encontro parece ser 

acontecer mais rápido do que antes. 

 A confiança estabelecida entre esses homens (estes assim se identificam) é gerada 

pela descoberta de uma aparente afinidade, isso, portanto, é o que gera o gostar do outro, 

podendo acarretar numa amizade de verdade ou num relacionamento sério mediado e 

consequente face a face. Segundo Rezende (2002) ao estudar relações de amizade 

estabelecidas no Rio de Janeiro e na Inglaterra, estruturas de classe e a noção de pessoa 

podem ser fundamentais para a apropriação dessa categoria. Nessa relação mediada, segundo 

Thompson (1998), mesclada por não obrigação de reciprocidade, gera-se uma diversão pela 

ausência de obrigatoriedade das interações face a face.  

 Nesse sentido, pode-se fazer referência ao universo das salas de bate-papo e dos 

consequentes (ou não) encontros, quando Thompson (1998, p.184) diz que: 

O processo de formação do self se torna mais e mais 
dependente do acesso às formas mediadas de comunicação – 
tanto impressas quanto eletronicamente veiculadas. O 
conhecimento local é suplementado, e sempre mais 
substituído, por novas formas de conhecimento não locais que 
são fixadas num substrato material, reproduzidas tecnicamente 
e transmitidas pela mídia. 

 Mesmo que o autor, no trecho acima, trate da comunicação entre uma localidade e um 

destino longínquo, é possível trazer esta assertiva ao universo entendido aqui. Os homens, por 
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 O serviço de mensagens instantâneas pela internet Messenger saiu de circulação em março de 2013, 

quando a Companhia estadunidense Microsoft passou a utilizar o serviço Skype, que tinha comprado no 

ano anterior. 
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estarem facilitados a conhecerem outrem por meio de uma mediação eletrônica (que gera 

anonimato e proteção), tem a forma como se entende afetivamente alterada através de um 

substrato material. A inicial separação e não conhecimento profundo do outro, portanto, não 

suplantaria a interação, que é mantida pela promessa de conhecer o outro que deseja. E a 

interação entre indivíduos, segundo Simmel (apud REZENDE & COELHO, 2010, p.44), é 

crucial à formação da sociedade, de forma que relaciona e suplanta a existência de si e do 

outro. Daí há uma “motivação” e uma “forma” interna na relação social, existindo assim um 

interesse e um modo de existência dessa interação. 

 Observando aqueles usuários das salas de bate-papo que detêm um discurso de 

“namoro sério”; interessados em um romance, um compromisso afetivo com outro homem, 

suas ações vão ser pautadas pelo conhecimento do outro, principalmente em relação à vida 

privada e ao corpo, que é desejado possuir por intermédio do sexo futuro. Quando não é 

possível passar a essa relação política afetiva, o internauta assume a lógica de ter ao menos 

um amigo de verdade, e é por meio desse discurso de reserva (quer amigo de verdade) que 

este se aproxima do outro, e gera, portanto, uma possibilidade de relacionamento, pois a 

relação afetiva da amizade é vista por eles de forma valorizada.  

 Por mais que haja um escopo de normas e práticas tidas como corretas para se 

comportar dentro e fora da sala de bate-papo – o que poderia chamar de habitus (Bourdieu), 

mas não o faço por não deter espaço suficiente aqui; só queria dizer que, apesar de não haver 

um grupo constituído convencionalmente, e dado ao desempenho solitário e individual, os 

usuários respondem a uma norma que os expõe como atraentes; fugir dessa norma é, 

portanto, não conseguir um companheiro afetivo ou uma prática sexual –, de maneira a efetivar 

o relacionamento do romance, da amizade e da prática sexual, o desempenho do usuário é 

interindividual. Eles fogem da dependência de um grupo urbano específico que lhes imputaria 

uma forma de comportamento ligada a relacionamentos em grupo de forma objetiva, visível e 

subsumido na dinâmica identitária – relaciona-se com todos os homens disponíveis para 

conversas, mas de maneira privada com cada um (isso ocorre tanto na sala com a conversa 

reservada como em relação aos encontros que ocorrem entre duas ou mais pessoas). Poder-

se-ia dizer que a vivência a que me refiro nesse texto é solitária, eu diria que é mais que isso, é 

individual. A relação que se constrói se torna inter e supra-individual, seja na lógica privada 

entre dois amantes, ora ou depois amigos, ou mais ainda, entre dois estranhos – nesse caso o 

outro não é acessado pela falta de afinidade que ocasiona a não-intimidade e impede o self de 

se mostrar (sobre self e amizade (intimidade) cf. REZENDE, 2002). 

 As práticas emocionais geradas e acionadas através das salas de bate-papo entre 

homens – a) amizade ocasional resultado da falta de amor ou de sexo, b) amor resultado de 

um romance, c) sentido de confiança para que seja permitido o encontro e antes a revelação 

mediada da identidade real
37

, d) e o medo de ser descoberto enquanto “gay” ou “viado” torna a 
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 Aqui cabe um parêntesis: o não uso de nomes próprios “reais” pelos usuários das salas de bate-papo, e 

a escolha por apelidos denotativos/conotativos de sexo ou amor não condizem, a meu ver, com uma 

ausência de significados produzidos pelo indivíduo em questão; é utilizado nomes não falsos, mas aqueles 

condizentes com seus interesses, por isso, uma falseabilidade do apelido pode retirar da evidência a 
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interação mediada muito mais cuidadosa, os dados revelados para o outro são tomados de 

precaução, podendo ser inexatos para não gerar uma identificação sumária – não o são 

somente pelo caráter inicial de mediação que tais relações assumem, mas pela característica 

primeira de individualidade que exige a política afetiva do amor (VIVEIROS DE CASTRO & 

BENZAQUEN DE ARAÚJO, 2002) que demanda indivíduos autônomos, separados de seu 

grupo familiar ou de amigos para que a ações sociais refletidas no sentir o amor, sejam 

tomadas baseadas numa psicologia do amor que é resultada para uma sociologia da aliança 

quando se entra no terreno da intimidade familiar ocasionado pelo romance (em termos de 

Viveiros de Castro/Benzaquen de Araújo). É importante esclarecer que estou tratando de uma 

gama de relações e dinâmicas centradas na procura do “namoro sério” carregado no discurso 

de boa parte dos homens estudados. Outra gama de relação, muito embora não exclua 

interesses que geram formas de afeição em que o amor – seja seu corolário, seja suas 

alternativas de formas e intensidades –, ela aciona o interesse para o sexo utilizando-se de 

sentimentos.   

 

Sobre sexo – da mediação ao encontro 

 

Como na primeira parte desse texto eu procurei discutir o universo mediado e as 

implicações emocionais que esse cenário suscita, neste espaço subsequente tratarei das 

práticas sexuais, principalmente no que tange aos encontros face a face, consequências das 

conversas estabelecidas nas salas de bate-papo. Essa foi a parte mais difícil da pesquisa, 

identificar as práticas sexuais usuais entre esses homens, tanto pelo fato de a própria conversa 

sobre o assunto ser um prelúdio ao próprio ato, como pelo assunto encontrar-se no terreno da 

intimidade e, portanto, do privado, não havendo permissão para qualquer um acessá-lo. No 

entanto, pude constatar que o sexo está perpassado pelo discurso do sexo seguro, apesar da 

valorização por práticas tidas como não tão seguras, como engolir e/ou outra forma de contato 

com esperma e sexo oral sem camisinha, por exemplo.  

Esta segunda fase da pesquisa se mostrou problemática por duas razões, a primeira 

pela exposição que sofri – e isso em termos de cidade do interior é bastante complicado, uma 

vez que me teriam como indivíduo estigmatizado e tive que lidar com essa possibilidade –, e 

segundo pelos sujeitos estudados estarem retraídos no início, e ensejarem o sexo apenas 

pelas conversas informais a cerca de suas práticas. Desse modo, minhas notas a respeito do 

sexo são mais refratárias a essas problemáticas. Entretanto, de todos os que consegui 

estabelecer conversas na sala de bate-papo, foi possível de fato me encontrar com alguns 

deles, além daqueles com quem mantive um contato prolongado somente por telefone após a 

sala. 

                                                                                                                                                                          

identidade oficial do sujeito, mas não retira seus interesses na dinâmica mediada para (ou não/ou nem 

sempre) interações face a face resultantes. Por isso que a revelação da identidade oficial não é o início do 

mostrar-se ao outro, é o fim – uma vez que baseada na identidade oficial o outro usuário em interação 

pode ou não mudar de comportamento para com este. 



112 

 

Entendo, a partir de Rubin (1984; 2003), que as práticas sexuais não estão associadas 

necessariamente a um nível simbólico e prático ao gênero – e isso é confirmado no campo, 

onde indivíduos machos com características femininas declararam que fazem sexo em 

posições de forma ativa, e não de forma passiva como seria o mais condizente com a lógica de 

gênero heteronormativa. No Brasil popular descrito por Fry e MacRae, o homossexual deveria 

incorporar o papel feminino, o desempenho corporal feminino do dia a dia do sexo, e a própria 

passividade (FRY & MACRAE, 1985). 

Após perpassar por todas as nuances da sala de bate-papo – podendo ser acrescido 

de conversas por telefone antes do encontro – e com isso estabelecer um grau de confiança, 

os envolvidos partem para o encontro. Partir para o que pode ser entendido como segunda 

fase ou resultado da mediação pela Internet pode não ser muito fácil. Como pôde ser 

observado, têm-se dois grupos, um que carrega o discurso de ensejar “somente” sexo e outro 

que também deseja afetividade. Para os dois grupos a dinâmica que leva ao encontro pode ser 

a mesma, mas ela é desempenhada de forma diferente porque àqueles que têm medo de 

serem descobertos “gays”, todo o cuidado possível para não serem percebidos por conhecidos 

será tomado. Outra variante para o encontro seria o cuidado que uns tomam para não se 

envolverem com o que consideram “afeminados”, justamente os homens que 

performaticamente apresentam comportamento entendido como feminino. Isso ocorre por dois 

motivos: o afeminado não pode passar despercebido em público como um “homem masculino” 

(como “Fernando” evidencia na sua fala), e, portanto, um homem heterossexual aparente, e, 

porque em termos de popular (Fry/MacRae), essa variante denota a passividade do homem 

“afeminado”, retirando-se da zona de masculinidade, como confirma os discursos com quem 

conversei e me encontrei.  

Desse modo, a rejeição contra o “afeminado” corrobora um princípio organizador 

central (KIMMEL, 1994) dentro do núcleo de pegação e do sentir emoções variadas – como 

amor, medo, alegria, confiança, etc. – no ambiente mediado e face a face. Segundo Kimmel 

(1994), homofobia se constitui enquanto um princípio organizado central que não diz respeito a 

um simples medo ou repulsa contra o homossexual, o que se teme é a acusação advindas de 

outros homens contra a sua própria masculinidade.  

Mesmo se tratando de um universo popular homossexual, o universo dos encontros 

possibilitados pelas salas de bate-papo UOL avalia os atos sexuais também sob um sistema 

hierárquico de valores sexuais, muito embora alguns outros tidos pela sociedade moderna 

ocidental sejam transgredidos em nome de uma norma própria. Explico. Como mostra Gayle 

Rubin (1984) em uma de suas análises generalizadoras sobre os Estados Unidos, há uma 

pirâmide erótica que hierarquiza no topo os heterossexuais maritais e reprodutivos, sendo 

seguidos pelos heterossexuais monogâmicos não casados em relação conjugal, seguidos 

ainda assim pela a maioria dos heterossexuais. Aos gays e lésbicas, àqueles que têm algum 

tipo de relacionamento sério em nome do casamento ocupa uma posição melhor nessa 

pirâmide do que os outros homossexuais. Em termos de Brasil, como se pode ver nas 

considerações de Fry e MacRae (1983), a matriz heterossexual que dinamiza as próprias 



113 

 

relações entre homossexuais em São Paulo (foco de seus estudos) valoriza estes em termos 

de masculino e feminino, onde o primeiro sai privilegiado nas relações. Já Perlonger (2008) dá 

outra pista sobre essa hierarquia em nível de Brasil. A cor da pele, a situação financeira, o 

corpo e o lugar de origem também serão importantes para estabelecer quem tem valor e quem 

não tem, para além dos termos masculino e feminino, e para além de um status quo ligado ao 

casamento como Rubin considera. 

A hierarquia dinamizada entre os sujeitos que usam as salas de bate-papo para 

encontros amorosos e sexuais é balizada, basicamente, em termos de masculino e feminino. O 

interesse sexual recai àqueles que corporalmente são mais evidentes, onde o tamanho do 

pênis e músculos são importantes definidores de atividade, e de masculinidade. De modo que 

há uma vigilância sobre a performance do homem que configura uma constante pressão para a 

manutenção de sua masculinidade (TORRÃO FILHO, 2004). Aliado ao desempenho sexual 

desejado e a performance pública de cada um, privilegia-se aqueles que respondem a uma 

masculinidade rígida, forte e distante do feminino. Uma das perguntas principais que se fazem 

nas salas de bate-papo é condizente com o caráter masculino do homem com quem se fala, 

sujeito a confirmação através do encontro face a face. Portanto, é perceptível que nas relações 

hierárquicas podem ser percebidas duas formas de política valorativa, que muito embora 

unifique os dois grupos (interessados em sexo e os interessados em romance romântico) 

ocasionalmente, estrutura de maneira diversa os dois. Os interessados em sexo privilegiam o 

homem declarado “bissexual
38
” com algum relacionamento aparentemente monogâmico com 

mulher, seguido do homossexual “não-assumido”, em que o homossexual “assumido 

masculino” está no penúltimo espaço da pirâmide hierárquica, finalizada somente pelo homem 

tido como “afeminado” que necessita se encontrar de forma muito mais anônima e privada. 

Noutra vertente dessa hierarquia, àqueles que assumem um discurso de interesse em “namoro 

sério” – muito embora não exclua a participação da política sexual acima mencionada –, situa-

se no topo aquele que apresentar um desempenho masculino, valorizando sobremaneira o 

chamado “discreto”; os “afeminados”, mais visíveis do público como “gays” detêm posição 

inferiorizada nessa relação estabelecida mediada e face a face. As falas de “Solteiro Sério” e 

“Quero comer” que seguem, exemplificam a valorização política do masculino em detrimento do 

“afeminado”, além de mostrar os dois grupos que aludo, os sexualmente e os amorosamente 

interessados, respectivamente: 

 

“Solteiro Sério”: Eu gosto de homem, prefiro do que os 
afeminados. Não gosto de afeminado. A pessoa não pode nem 
sair sem ser visto. Eu quero encontrar o cara legal que seja 
macho. [...] Se gostasse de frescura eu ia pegar mulher. E 
ainda tem cara que finge ser homem [...]. É, finge ser homem! 
Na frente é todo machão, e já vi por trás todo afeminado. Perco 
logo o tesão. Detesto frescura. [...] Eu topo algo sério, sabe? 
Mas depende da pessoa, se for homem...  Você pode ser gay, 
mas querer ser mulher é meio exagero, né não?! Queria muito 

                                                           
38

 Faço uso aqui de termos utilizados pelos próprios homens estudados. 
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um namoro legal, também quero sexo, eu gosto de sexo. Mas 
queria alguém pra ficar comigo de vez em quando. 
 
“Quero comer”: Eu não quero namorar não, é dor de cabeça, 
homem! Quero transar. Mas tem que ser homem, macho pra eu 
poder foder direito, não gosto de afeminados, não. Nunca 
gostei. Você tem que ser homem. Você, você é legal, não é 
afeminado, poderia até continuar conversando com você, 
manter uma amizade, mas meu interesse mesmo é sexo. Tá a 
fim? Eu tenho lugar. [...] Já dei, mas gosto mesmo é de comer, 
sabe?! Num ou outro [ser penetrado ou penetrar o outro no 
sexo], gosto de ficar com cara macho, homem sem jeito de 
mulher, entendeu?! Se disser que é afeminado, ou se mentir 
pra mim e eu for me encontrar e ver que é afeminado, nem 
converso muito. O cara mente e ainda é afeminadozinho?! [...] 
Se não for muito gordo, pra mim tá beleza. Pode até ter uma 
barriguinha grande, mas se souber foder direito, tá valendo. 

 

Ao invés de aplicar entrevistas (in)formais, que não eram possível nesse contexto, 

lancei mão da observação participante da forma melhor possível, fiz parte dos encontros como 

se eu mesmo estivesse interessado nos interesses dos pesquisados – sexo e namoro sério. 

Apresentei-me na sala de bate-papo como um homem bissexual (estes detém melhor status 

entre eles como constatei nas conversas nas salas de bate-papo) e as conversas na Internet 

eram norteadas pela vida particular de cada um dos envolvidos, onde o corpo era um 

importante meio de interesse do outro. Constantemente foi acionada a percepção do corpo 

exato, tal qual é, para que o outro confie na palavra do usuário com quem se fala. Para além 

dessas conversas sobre a vida particular, há também conversas eróticas com adição de vídeos 

particulares de exposição de corpo
39

. Como pude ver, geralmente, esse sexo mediado é 

acionado por aqueles que dizem não querer “namoro sério”, somente o sexo. Esse sexo pela 

Internet pode ser sucedido pelo encontro ou pode ser o único que os envolvidos praticarão 

entre si.  

Ainda na sala de bate-papo, cada um dos envolvidos interage de forma a imaginar um 

ato sexual, eles falam o que gostariam de fazer com o outro e é perceptível que a sujeição, o 

estabelecimento de um poder sobre o outro é constantemente posto em prática. Um, 

geralmente, demonstra maior atividade, escreve que gostaria de “comer” o outro – de forma a 

                                                           
39

 Ainda com um pouco de resistência pessoal, troquei vídeo em tempo real uma vez. Foi o máximo de 

participação que obtive no estudo nesse universo sexual e emocional mediado e face a face, e por isso, 

minhas reflexões nesse sentido são um tanto limitadas. O vídeo refere-se aos dois envolvidos se exporem, 

é mostrado o corpo de forma detalhada. Cada parte é referenciada numa espécie de ritual erótico, que 

evidencia o pênis, a bunda, o peitoral e a boca principalmente. Não é solicitado pelo outro alguma espécie 

de dinâmica performática no sentido de strip-tease, mas é feita a exposição sumária acompanhada de 

masturbação recíproca (porque mútua, mas mediada) no decorrer da evidenciação do corpo. Poderíamos 

chamar de ritual erótico, no sentido de que é uma prévia do que pode acontecer depois da sala no 

encontro face a face, e porque mesmo não sendo prévia, é a máxima do sexo mediado. Cada um supõe-se 

um papel, seja ativo ou passivo, penetrável ou penetrante nessa mediação sexual, evidenciado no 

acompanhamento da conversa erótica, que juntamente com o vídeo do corpo conseguem chegar à 

ejaculação de cada um. A ejaculação representa aí uma glorificação da masculinidade e da atividade 

(mesmo pelo “passivo”), de forma a mostrar no vídeo a quantidade de esperma expelido. É um show 

sexual que atiça o desejo e o sacia.  
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demonstrar força física sobre ele –; é como se uma relação predatória fosse vivenciada. Ao 

que “come” parte o papel de não somente um mero ativo, mas alguém capaz de “comer” outro, 

e como mostra Fry e MacRae (1984), estabelece-se uma relação entre vencedor (aquele que 

penetra) e vencido (aquele que é penetrado). Após as falas eróticas, pergunta-se logo se há 

câmera para iniciar um vídeo pornográfico. Caso o outro aceite, estes ou irão para outro 

sistema de bate-papo mais pessoal como o Skype, ou iniciam a conversa por vídeo pela 

própria plataforma do UOL que dá essa possibilidade quando se é remanejado para uma 

conversa privada. Esse sexo mediado é basicamente a fonte de masturbação mútua (porque 

mediada), ambos os envolvidos dizem estar se masturbando e ficando extremamente 

excitados, falam bem da bunda e do pênis do parceiro mediado. Essa ação sexual é finalizada 

com a glória do esperma, este detém entre eles certo tipo de status de masculinidade, de 

“macheza”, e mostrar esse esperma no vídeo é crucial, quanto maior for a quantidade expelida 

do que eles chamam de “porra”, “gala” melhor para o status, uma maior força vital ligada a 

masculinidade é imputada, portanto. 

Quando os dois envolvidos na interação da sala de bate-papo são convencidos da 

confiabilidade do outro, marca-se o encontro o mais rápido possível. Nesse momento, há 

mistura de frenesi e nervosismo por esperar e temer o que o outro pode ser visualmente, se 

este foi sincero ou não ao dizer como era, uma das perguntas principais que se faz. “Como 

você é?”. A ela é respondida com um conjunto de características corporais, e não de gostos e 

de ordem psicológica da pessoa. O corpo é automaticamente acessado nessa pergunta, por 

isso que a maioria das ações, mesmo naquelas em que o discurso do “namoro sério” é 

acionado; do mesmo modo como a afetividade também encontra-se no discurso e nas ações 

daqueles que assumem querer “somente sexo casual e sem compromisso”, uma vez que se 

gera uma política de afetividade, onde o outro sempre estará em um estado de interesse 

emocional. Isso pode ser observado quando foi possível perceber que o discurso de “estar 

carente”, ou seja, estar querendo receber carinho de outra pessoa do mesmo sexo foi visto nas 

falas no momento do encontro daqueles que procuravam sexo casual. 

É bem verdade que uma gama de outros homens que se relacionam afetiva e 

sexualmente com outros homens não respondam ao que posso chamar de discurso de “estar 

carente”, mas mesmo assim as emoções estão presentes, já que cada um quer parecer 

atraente, e ter sucesso nessa conquista reproduz alegria. A emoção existe, mas a forma como 

ela vai ser administrada, valorizada e demonstrada por cada um nesse universo é o que vai 

realmente variar entre eles. No entanto, essa emoção ora está visivelmente disponibilizada, ora 

inculcada nas ações de forma disfarçada.  

Já ao sexo, este é geralmente tratado aí de forma bastante livre, sem muitos pudores. 

Entre as práticas usuais, o sexo oral sem camisinha é dos mais valorizados, mesmo que como 

falei no início do texto, o discurso da proteção contra DST (doenças sexualmente 

transmissíveis) com uso de camisinha ser acionado muitas vezes, ele é usado de forma a 

mostrar ao outro que aquele é alguém limpo e protegido, portanto, confiável.  



116 

 

Como “HxH” diz na sua fala quando nos encontramos a primeira vez. Quando começou 

a se encontrar com outros homens mediado pela Internet, tinha outro comportamento, antes 

queria saber da vida particular da pessoa antes de se encontrar e buscava alguma forma de 

relacionamento, hoje diz querer apenas sexo. E confessa gostar bastante dessa dinâmica da 

Internet. “Fernando” também corrobora a fala de “HxH”, ao falar que “mudou conforme o 

tempo”, usuário antigo das salas de bate-papo, “Fernando” demonstra certa desenvoltura para 

se relacionar e para estabelecer um grau de confiança muito grande.  

Os locais de encontro em Assu são variados, mas geralmente busca-se praças bem 

visíveis, no entanto, este tipo de lugar público só é possível quando um dos dois não é 

“afeminado”, pois eles se recusam “dar pinta” e querem passar despercebidos. Foi-me 

confidenciado por um deles que quando vão se encontrar e percebem que o outro usuário 

mentiu e é, na verdade, afeminado, se recusa a continuar a conversa e vai embora. Os 

encontros podem se repetir com a mesma pessoa caso tenha havido uma atração mútua, dos 

que encontrei, consegui reencontrar outras vezes três deles. Esses reencontros possibilitavam 

um maior aprofundamento acerca das intermitências pontuadas na relação afetiva e sexual 

mediada, que como vi, é possível e necessária pelo nível de “estigmatização” que essas 

pessoas sofrem. As salas de bate-papo se configuram quase como um gueto homossexual de 

ponto de pegação mediado.  

Esses ambientes possibilitam a aproximação de pessoas que não tem disponíveis 

lugares de socialização ou pegação gay públicos, uma vez que pensar nesses lugares é 

problemático para os com quem conversei, principalmente, porque eles não querem entrar na 

cena pública enquanto “gay”, associam a publicação da homossexualidade a algo, às vezes, 

negativo; diferente do que ocorreu e ocorre em São Paulo (PERLONGER, 2008; FRY & 

MACRAE, 1985; MACRAE, 2011), portanto, embora preliminar, é correto afirmar que há um 

cenário anônimo e privado de sexualidade. 

Sendo aqueles que penetram, os mais valorizados entre os estudados, os homens 

assumem serem bissexuais – aqui não afirmo que os bissexuais não existem ou algo do 

gênero, nem muito menos que estes não sejam bissexuais de fato como dizem, mas que isso 

os deixa próximos do heterossexual e distantes da “bicha”, aquele expressamente feminino, 

estigmatizado e posto à margem. O sexo é composto além da penetração anal (que nem 

sempre acontece), com sexo oral sem camisinha com o contato com o esperma (valorizado), 

pelo “beijo” (beijo frenético no ânus) – este é feito geralmente pelo ativo no passivo –, a 

masturbação, e às vezes, o sexo em grupo também faz parte do fetiche – tendo sido realizado 

ao menos uma vez – de todos os com quem me encontrei.  

 

Conclusões: relações mediadas versus relações face a face, trabalho de campo e o 

estudo do sexo. 

 

Como o leitor pôde perceber, evitei no decorrer de todo o texto usar conceitos como virtual em 

contraposição com real em se tratando de experiências nas salas de bate-papo e os encontros 
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face a face. Isso se deu por um motivo crucial, vejo que pelo pequeno espaço deste ensaio, 

não é possível considerar todas as implicações entre realidade e não-realidade atrelado ao 

ambiente virtual em comparação com o ambiente das relações face a face, dada a minha 

intenção de descrever o sexo e as emoções implicadas nas vivências homoafetivas que aludo 

aqui. Por esse motivo, optei por usar termos utilizados pelo sociólogo britânico John B. 

Thompson (1998), que embora trate do início das preocupações teóricas sobre as relações 

estabelecidas de forma mediada, nos dá um pano de fundo importante para pensar essas 

dinâmicas que no frigir dos ovos, não são nem reais nem menos reais do que outras, são de 

fato, mediadas. 

 Metodologicamente, estudar esse universo-afetivo-sexual-mediado-e- face-a-face 

confere ao pesquisador assumir uma postura delicada entre os sujeitos. A observação 

participante pareceu a ferramenta mais apropriada para tanto, não utilizei de entrevistas 

formais ou informais, fiz uso de conversas simples. O caderno de campo onde guardei todas as 

minhas impressões, tanto das salas de bate-papo como dos encontros, também inscreveu o 

método de forma mais pontual e me possibilitou ver melhor os estudados, como pode ser visto 

num trecho do meu caderno de campo sobre um dos encontros: 

 

Ao chegar à praça, Fernando já estava sentado em um dos bancos, o 
identifiquei bem por ter visto uma fotografia sua bate-papo e, por 
termos combinado com que roupas e cores estaríamos vestidos, para 
facilitar a identificação. Ele apertou minha mão num gesto que repete 
o cumprimento heteronormativo entre homens. Ele me olhava com 
atenção. Enquanto conversávamos, alguns conhecidos tanto meus 
como dele nos encontravam e eram cumprimentados por nós. Ele 
não estava nervoso com isso, mesmo não sendo “assumido” para a 
família como homossexual. Estávamos ali como heterossexuais 
amigos. Essa aparência nos protegia, ele se sentia protegido. 
Conversamos sobre coisas do dia a dia particular de cada um. Eu não 
menti nenhuma vez, tudo que contei pra ele era real sobre mim. Por 
estar intencionalmente colhendo dados para responder as minhas 
perguntas de pesquisa, achei problemático e antiético mentir para ele. 
Eu fui exposto. Era um problema que eu teria que lidar.  

  

Além de entender melhor o sujeito, entendi melhor a própria maneira com eu me 

coloquei na pesquisa. Minha participação nesse universo se limitou as conversas nos 

encontros, não estendendo a cama com eles. Optei por não conferir um estado tão profundo, 

então, minhas notas estão/foram pausadas nas declarações que estes deram. 

Dois eixos são principais entre homens do bate-papo, aqueles que intencionam um 

“relacionamento sério” e duradouro com outro homem – portanto, afetividade. E, aqueles que 

estão à procura de “pegação”, “sexo casual sem compromisso”. Para os primeiros, a amizade 

repousa num estágio onde não se conseguiu um “namoro sério” com alguém interessante, 

ficando num terreno do “ser amigo”. Isso implica que emoções foram acionadas para o apego, 

continuar amigo de alguém interessante é um ganho. Aos últimos, àqueles interessados no 

sexo casual, as emoções também estão presentes, muito embora sua administração seja 

peculiar, o medo e a alegria da atração são pontos fortes. Os compromissados com mulheres 
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ou simplesmente os que não querem ou não conseguem ter uma vida dentro das prerrogativas 

de “sair do armário”, estão com medo de serem descobertos a qualquer momento, isso é mais 

recorrente no início do uso das salas, e principalmente entre os mais jovens, como falam “HxH” 

e “Quero pegar”. 

O sexo em si não é feito de forma qualquer, como poderia se supor. As práticas 

sexuais são negociadas, e se estabelecem dentro de dinâmicas que respeitam o acesso dado 

pelo outro ao corpo e a própria pessoa do outro. Mesmo objetivando um “namoro sério”, se 

coloca para o sexo de forma atrativa. O sexo anal apesar de ser tido como o sexo de fato, nem 

sempre é praticado, a masturbação é a mais recorrente, presente em todas as formas eróticas 

de interação entre esses homens estudados. O “beijo”, prática que eu não esperava encontrar 

também é recorrente, e uma constatação interessante é que ele é feito, geralmente, pelo ativo 

sobre o passivo. Mesmo querendo se proteger de DSTs, esses homens supervalorizam o 

contato com o esperma, seja o seu para que o outro se contate com ele, seja recebendo o 

esperma do outro, ou como dizem, receber “gala” ou “porra” – o que não quer dizer que sempre 

se refira a beber de fato, beber aí se refere também ao contato na pele simplesmente ou no 

rosto – o consumo do esperma é muito fetichizado e símbolo de sujeição de quem bebe/engole 

e de dominação de quem expele. A glória do esperma ou da “gala” se inicia desde as salas de 

bate-papo com os vídeos eróticos, culminando no sexo face a face. 

O estudo desse universo se mostra interessante e necessário por situar o 

entendimento sociológico e antropológico sob um cenário recorrente de interação, construção 

de subjetividades e reprodução cultural e de gênero. Tem-se à mão tanto um procedimento 

metodológico para acesso de sujeitos para a pesquisa, como se configura como cena 

privilegiada do público no público como privado. 
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FATORES GENÉTICOS, HORMONAIS, EVOLUTIVOS... INVESTIGANDO A 

PRODUÇÃO DE SABERES SOBRE OS SUJEITOS HOMOSSEXUAIS 
 
Resumo 
 
Este trabalho visa investigar a rede de saberes produzida acerca da 
homossexualidade. São analisados artigos disponíveis no banco de dados 
Science Direct, através de algumas ferramentas foucaultianas. Os estudos 
analisados instituem e determinam o sujeito homossexual como aquele que 
desvia, que foge ao desenvolvimento considerado normal na população.  
Palavras Chaves: Corpos; Exame; Homossexualidade; Norma. 
Abstract 
This work aims to investigate the knowledge network produced over 
homosexuality. Articles available on Science Direct database are analyzed 
through some Foucauldian tools. The analyzed studies end up setting and 
determining the homosexual subject as the one that deviates, that is beyond the 
development considered normal in the population. 
Keywords: Bodies; Examination. Homosexuality; Rule. 
 
 
Contexto da pesquisa 
 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a rede de saberes 

produzida acerca das explicações sobre a homossexualidade. Para tanto, 

serão investigados artigos coletados do banco de dados Science Direct, 

através de algumas ferramentas foucaultianas sobre análise do discurso.  

Este estudo é um recorte das análises desenvolvidas na tese40, que 

tinha como objetivo, investigar como diferentes campos do saber atuam na 

produção do sujeito homossexual. Para tanto, discutimos como esses campos 

de saber vêm construindo modos de “classificar”, examinar e definir os sujeitos 

homossexuais.  

                                                           
40

 Corpos transparentes, exames e outras tecnologias médicas : a produção de saberes sobre 
os sujeitos homossexuais. Tese de doutorado defendida em 2012 na Universidade Federal do 
Rio Grande – FURG, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da 
Vida e Saúde.  
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Fundamentaremos este artigo a partir de alguns conceitos e 

provocações de autores/as como Michel Foucault, Berenice Bento, Jeffrey 

Weeks, entre outros, relacionados à sexualidade, tecnologias de exame, 

normal/anormal, etc. 

Este artigo está organizado em quatro momentos. No primeiro, 

discutimos os conceitos e entendimentos que fundamentam este trabalho. No 

segundo, apresentamos a produção dos dados e as ferramentas de análise. 

Em seguida, analisamos e discutimos a rede de enunciações, da ordem 

biológica, presente nos artigos científicos selecionados. No final, tecemos 

algumas considerações. 

 

Alguns entendimentos e conceitos 

 

Com o intuito de produzir saberes e verdades sobre a sexualidade dos 

sujeitos, em nossa sociedade, ao longo do tempo, diferentes instâncias – 

família, escola, religião, universidades, mídia, etc. – e espaços sociais – 

laboratórios, universidades, centros de pesquisa, centros religiosos, 

consultórios médicos, entre outras – foram produzindo discursos acerca das 

formas de definir e viver as identidades sexuais41.  

Ao observarmos alguns discursos e estratégias empregadas para 

produção de verdades sobre a sexualidade dos sujeitos, vimos operar aquilo 

que Foucault nomeou de dispositivo da sexualidade. Para o autor, dispositivo 

trata-se de 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre estes elementos. (2007, p. 244) 

 

                                                           
41

 Neste estudo, estamos entendendo e nomeando a heterossexualidade, a homossexualidade 
e a bissexualidade como identidades sexuais. Para Louro (2007), as identidades sexuais são 
construções sócio, históricas e culturais e que dizem respeito às diferentes formas de 
expressar os prazeres e os desejos corporais. Por esse viés, não estamos entendendo a 
hetero, homo e bissexualidade como orientação ou comportamento sexual, expressões 
utilizadas nos estudos analisados quando referem-se às identidades sexuais. Assim, toda vez 
que essas expressões forem usadas, neste trabalho, serão colocadas entre aspas para 
demarcar que as mesmas são denominações empregadas nos artigos científicos. 
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A partir do século XVIII, na sociedade ocidental, o dispositivo da 

sexualidade passa a engendrar domínios e formas de controle, tendo como 

pertinência “as sensações dos corpos, a qualidade dos prazeres, a natureza 

das impressões, por tênues ou imperceptíveis que sejam” (FOUCAULT, 2007, 

p. 117). Sua razão de ser não se trata da reprodução, mas sim da proliferação, 

inovação, invenção e sondagem dos corpos “de maneira cada vez mais 

detalhada” e assim “controlar as populações de modo cada vez mais global” 

(Ibid., p. 118).  

A sexualidade, então, é entendida como um dispositivo histórico, sobre a 

qual atuam diferentes estratégias de poder-saber. Atualmente, ainda 

observamos o dispositivo da sexualidade sendo operado para a produção de 

estudos e saberes, ancorados na investigação dos corpos de homens e 

mulheres com o intuito de produzir “verdades” sobre esses sujeitos. 

Nesse processo de produção de saberes sobre a sexualidade, foram 

sendo nomeadas as formas socialmente aceitas para viver os prazeres e 

desejos corporais, ou seja, a heterossexualidade como a normal e a 

homossexualidade como a que foge à normalidade, ou seja, um desvio dentro 

da população.  

Ao longo do tempo, os corpos dos sujeitos homossexuais foram sendo 

“descobertos”, investigados, definidos, classificados e produzidos através de 

discursos das várias ordens – biológica, psicológica, médica, religiosa, social, 

etc. Neste estudo, vamos nos deter ao discurso biológico sobre a 

homossexualidade. Para tanto, vamos discutir o enunciado de que a causa ou 

“origem” dessa identidade sexual está na matriz biológica dos sujeitos, 

analisando a rede de enunciações presente em artigos científicos que têm 

como foco, a observação, o esquadrinhamento, o detalhamento, o controle, a 

medição, a localização e a visibilidade de estruturas internas e externas dos 

corpos dos/as homossexuais para pautar a produção de saberes acerca da 

homossexualidade. Tais enunciações são/foram construídas através de 

métodos e linguagens científicas, tomadas em nossa sociedade como formas 

legítimas para construção de verdades. 

Nesse processo, verificamos que, nos séculos XVIII e XIX, houve uma 

espécie de disseminação de discursos científicos, que tinham como propósito 

comprovar que os comportamentos tinham uma origem na biologia dos corpos. 
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Essa produção de discursos sobre os “comportamentos sexuais” causou certa 

busca pelo sexo “verdadeiro” e, consequentemente, a busca pela correção de 

“anomalias” existentes, ou seja, a ciência passou a “diagnosticar” e “corrigir” a 

sexualidade dos sujeitos, através de um exame detalhado de seu corpo 

(FOUCAULT, 2007; BENTO, 2006). 

Weeks (2007, p. 40) argumenta que houve, no final do século XIX, uma 

“preocupação pós-darwiniana em explicar todos os fenômenos humanos em 

termos de forças identificáveis, internas, biológicas” e que, atualmente, 

estamos inclinados/as a discutir sobre a relevância dos hormônios e genes na 

modelagem de nosso comportamento e, assim, verifica-se que a hipótese de 

que a biologia está na origem de tudo ainda persiste.  

No século XIX, o que se observou foi o aparecimento de tecnologias 

médicas do sexo através da separação da medicina do sexo da medicina geral 

do corpo. Conforme Foucault (2007, p. 129), isolou-se “um ‘instinto’ sexual, 

suscetível, mesmo sem alteração orgânica, de apresentar anomalias 

constitutivas, desvios adquiridos, enfermidades ou processos patológicos”. 

Nesse período, criou-se a disciplina sexologia, que tinha como base a 

psicologia, a biologia e antropologia. A sexualidade, além de uma preocupação 

individual, passou a ser uma questão crítica e política. O sexo passou a ser 

enfatizado como “instinto”, como uma das necessidades fundamentais do 

corpo, como uma força avassaladora, mas também como um componente 

essencial na feitura corporal dos sujeitos, ou seja, na sua constituição, sendo o 

determinante das identidades (WEEKS, 2007).  

Conforme Foucault (2006), na construção de discursos sobre as 

sexualidades, estão em jogo alguns procedimentos de interdição, ou seja, tabu 

do objeto, ritual da circunstância e direito privilegiado de quem fala. Nesse ritual 

de formação dos discursos, se  

define a qualificação que devem possuir os indivíduos que 
falam (e que, no jogo de um diálogo , da interrogação, da 
recitação, devem ocupar determinada posição e formular 
determinado tipo de enunciado); define gestos, os 
comportamentos, as circunstâncias, e todo conjunto de 
signos que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a 
eficácia suposta e imposta das palavras, seu efeito sobre 
aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de 
coerção. (Ibid., p. 39) 
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Nesta direção, alguns/mas profissionais das áreas jurídicas e da 

medicina, foram sendo nomeados/as socialmente como vozes autorizadas, 

bem como alguns campos de saber foram legitimados a falar, definir, entender 

e tratar os chamados desvios sexuais (GREEN, 2000). Assim, foram sendo 

instituídos modos de produzir discursos verdadeiros sobre o sexo e a 

sexualidade passou a ser definida como “um domínio penetrável por processos 

patológicos, solicitando, portanto, intervenções terapêuticas ou de 

normalização; um campo de significações a decifrar” (FOUCAULT, 2007, p. 

78).  

A sexualidade passa a ser entendida como algo a ser interpretado e, 

para isso, é necessário fazer os sujeitos falarem sobre seus desejos, suas 

condutas, seus pensamentos e prazeres. Há o que Foucault (2007, p. 74) 

chamou de “uma codificação clínica do ‘fazer falar’”, a qual combina a 

confissão com as estratégias de exame. 

Dessa forma, foi se construindo a ideia de que, para conhecer os 

sujeitos e esses conhecerem-se a si mesmos, deve-se investigar no sexo as 

verdades mais secretas e profundas de homens e mulheres, ou seja, “a 

estrutura de suas fantasias, as raízes do seu eu, as formas de sua relação com 

a realidade. No fundo do sexo, a verdade”. (FOUCAULT, 2010, p. 85) 

Estratégias de exame passam a ser empregadas na construção dos 

discursos da ordem da biologia, os quais têm como objetivo produzir saberes 

sobre a sexualidade dos sujeitos, combinam técnicas e procedimentos – 

descrever, medir, classificar, comparar, visibilizar, normalizar, entre outras – as 

quais “constituem o indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e 

objeto de saber” (FOUCAULT, 2009, p. 183). O indivíduo torna-se um caso “tal 

como pode ser descrito, mesurado, medido, comparado a outros e isso em sua 

própria individualidade; e é também o indivíduo que tem que ser treinado ou 

retreinado, tem que ser classificado, normalizado, excluído, etc.” (Ibid., p. 83)  

Esse processo de individualização, em que cada indivíduo passa a ser 

tratado como um caso, possibilita a operação da individualização normativa, a 

qual é puramente comparativa e na qual “só os desvios fazem sentido” 

(EWALD, 1993, p. 86). A norma trata-se de “um princípio de comparação, de 

comparabilidade, uma medida comum” (Ibid., p. 86) e operar com esse 

conceito possibilita-nos entender que o normal e o anormal estabelecem uma 
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relação de inversão e polaridade e não uma relação de contradição e 

exterioridade (CANGUILHEM, 2010). 

Do normal ao anormal, a linha é, pois, incerta. [...] O 
anormal está na norma [...]. Mas isso não quer dizer que 
no espaço normativo não haja partilha possível, que não 
haja lugar para um processo de valorização. As práticas 
da norma não são relativistas. O normal opõe-se, de 
facto, ao anormal. Mas esta partilha é de género especial: 
formula-se em termos de limiares e limites. (EWALD, 
1993, p. 87) 

 

Investigar os discursos acerca das sexualidades possibilita-nos perceber 

quem é reconhecido, socialmente, como normal e quem se diferencia desse 

sujeito. No caso das identidades sexuais, a heterossexualidade é reconhecida 

como normal, ou seja, está na média, ao passo que a homossexualidade torna-

se a identidade sexual a ser comparada à heterossexualidade, passando a ser 

percebida como um desvio dentro da população e por isso nomeada como 

anormal.    

Para compreender a homossexualidade, na procura de suas possíveis 

causas e com intuito de trazer esses sujeitos para a norma, explicações, 

teorias, investigações e estudos de diferentes campos do saber (biologia, 

medicina, psicologia, entre outros) vêm posicionando os/as homossexuais 

como sujeitos que apresentam algo diferente em seus corpos: um gene, uma 

parte do cérebro, hormônios, um instinto congênito ou adquirido ou até mesmo 

um histórico de vida (número de irmãos, convivência familiar) que possa 

provocar algum desvio naquilo que é concebido como um desenvolvimento 

sexual normal (SOUSA FILHO, 2009). 

Nesta direção, este artigo tem, como objetivo, analisar a rede de 

enunciações, da ordem biológica, presente em artigos científicos, os quais vêm 

esmiuçando os corpos de homens e mulheres a fim de produzir explicações 

sobre as possíveis causas e origens da homossexualidade.  

 
As ferramentas metodológicas e de análise 

 



127 

 

Para busca e seleção dos artigos científicos publicados em periódicos, 

utilizamos a base de dados Science Direct42, disponível na plataforma de 

Periódicos Capes. Foram selecionados, para análises, os artigos que 

contemplassem alguma das seguintes proposições: 

 São estudos que têm como propósito explicar as possíveis causas da 

homossexualidade, através dos saberes científicos produzidos. 

 Determinam modos de ser homossexual. 

 Foram publicados entre os anos de 1995 a 201043. 

Neste processo de busca no banco de dados, utilizamos como palavra-

chave homosexuality. Obtivemos um total de 6.395 trabalhos. Destes: 6.006 

eram referentes a artigos publicados em revistas; 479 eram livros; e 156 eram 

trabalhos referenciados em outros estudos. Neste estudo, vamos analisar 

somente os artigos publicados nos periódicos. 

Com este recorte, vamos analisar, nesta pesquisa, um total de 15 artigos 

científicos. Tais artigos foram produzidos por pesquisadores e pesquisadoras 

de universidades dos seguintes países: Espanha, Holanda, Canadá, Reino 

Unido, Rússia e Estados Unidos, Áustria. Nessas universidades, esses/as 

pesquisadores/as atuam nos Departamentos ou Institutos de: Neurociência, 

Psicologia (a maioria dos artigos são produzidos neste campo de saber), 

Medicina, Histologia e Embriologia, Ciências Humanas, Psiquiatria, Ciência da 

Saúde, Ciências Biomédicas, Sociologia, Biologia, Biomedicina, Patologia, 

Ciências Sociais e Estudos em Educação. 

Neste trabalho detemos-nos na análise das sessões que apresentavam 

os resultados e as discussões tecidas decorrentes dos mesmos, a fim de 

investigar os saberes sobre a homossexualidade produzidos por tais 

pesquisas.  

Para análise e discussão dos dados, utilizaremos algumas ferramentas 

foucaultianas para fazer análise do discurso. Tais ferramentas de análise 

possibilitam-nos olhar a rede de enunciações presente nos artigos científicos, 

acerca dos sujeitos homossexuais, entendendo esses artefatos como 

                                                           
42

 Esse banco de periódicos pode ser acessado através do site www.periodicos.capes.gov.br. 
43

 Justificamos nossa escolha por este período de tempo (1995 a 2010), pois, conforme 
apontam Rahman e Wilson (2010), é a partir de 1995 que há uma produção mais significativa 
de dados e estudos adicionais, relacionados às identidades sexuais no interior da comunidade 
científica. 
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produções históricas, políticas e sociais, permeadas por relações de poder-

saber. Assim, as palavras enunciadas são entendidas como construções de um 

determinado tempo e espaço e, ao compor o discurso biológico sobre a 

homossexualidade, acabam por instituir saberes e verdades sobre esses 

sujeitos. 

Conforme Fischer (2001), ao fazer uma análise dos discursos não 

estamos buscando o que está por detrás do que é dito, do que está nas 

entrelinhas. Operar com algumas das ferramentas dessa análise, na 

perspectiva de Foucault, é trabalhar sobre as coisas ditas, ficar no nível de 

existência das palavras. 

Para Foucault, nada há por trás das cortinas, nem sob o 
chão que pisamos. Há enunciados e relações, que o 
próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o 
discurso seria dar conta exatamente disso: de relações 
históricas, de práticas muito concretas, que estão vivas 
nos discursos. (Ibid., p. 198-199) 
 

Essa análise opera na dimensão da exterioridade dos discursos. Assim, 

devemos tratar o discurso não como um comentário, mas como um 

monumento; procurar nele suas condições de possibilidade e não seus 

métodos estruturais e leis de construção; e relacionar o discurso ao campo 

prático no qual se situa (FOUCAULT, 2010). 

Por esse viés, os discursos são tratados como um conjunto de 

enunciados que se apoiam em formações discursivas e que são definidos em 

um determinado quadro de condições de existência (FOUCAULT, 2009a). Os 

enunciados são compreendidos como acontecimentos, “na estreiteza e 

singularidade de sua situação; de determinar as condições de sua existência, 

de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas relações com 

outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 

enunciação exclui” (Ibid., p. 31).  

A partir dessas ferramentas foucaultianas, iremos focar nosso olhar na 

análise da rede de enunciações presente nos artigos científicos, as quais 

constituem o enunciado de que a causa da homossexualidade estaria na matriz 

biológica dos corpos de homens e mulheres. Para tanto, discutimos as formas 

como os corpos desses sujeitos são examinados em sua minúcia, tornando-se 

inteligíveis. Assim, ao olhar o detalhe, o que esse corpo carrega na sua biologia 
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de diferente do corpo tido como normal (heterossexual), são definidas, 

explicadas e justificadas as possíveis causas ou “origens” da 

homossexualidade.  

 

Tecendo análises sobre a rede de enunciações 

 

Ao analisarmos os artigos científicos, observamos o quanto estruturas 

corporais, fatores genéticos, hormonais, evolutivos entre outros aspectos 

relacionados à matriz biológica dos sujeitos são investigados a fim de se 

determinar e organizar uma série de saberes, explicações e teorias das 

possíveis causas e pré-disposições para a homossexualidade.  

Nesse processo de visibilizar os corpos dos/as homossexuais, esses 

sujeitos são tratados como um caso, tal como pode ser medido, mensurado, 

esquadrinhado, esmiuçado e comparado ao sujeito heterossexual, tomado 

como referência. Nesses estudos, a homossexualidade é colocada como 

atípica, fora do padrão de desenvolvimento considerado “normal”, conforme 

observamos no excerto abaixo. 

Se a orientação sexual entre os seres humanos é um traço principalmente 
bimodal, isto implica uma canalização de desenvolvimento ao longo de uma 
rota sexual típica (heterossexuais) ou uma rota sexual atípica (homossexual). 
[...] Menos bem estabelecidos são os fatores que podem ser responsáveis por 
este 'desvio' da orientação sexual ao longo de duas rotas (os limites destes são 
confusos em mulheres). Estes fatores são o assunto da discussão atual[...]. 
(RAHMAN, 2010, p. 1058)  
 

O objetivo desses artigos é o de conhecer, examinar e visibilizar os 

corpos dos/as homossexuais na sua minúcia – genética, anatômica, hormonal, 

fisiológica e cerebral – para produzir e organizar saberes acerca desses 

sujeitos que estão à margem da zona de normalização, na qual encontra-se a 

heterossexualidade. Assim, para apresentarmos e discutirmos tais artigos, 

apresentamos alguns excertos, os quais evidenciam o entrelaçamento das 

enunciações, da ordem biológica, produzidas acerca dos corpos de homens e 

mulheres homossexuais.  

Iniciamos nossas análises apresentando alguns excertos que examinam 

e detalham aspectos hereditários e genéticos na busca das causas da 

homossexualidade. 
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Estudos com gêmeos também demonstraram que a orientação sexual é 
parcialmente hereditária (por exemplo, Bailey, Dunne & Martin, 2000), e dois 
estudos de genética molecular têm sugerido que uma região no cromossomo X 
(Xq28) está associada com atração pelo mesmo sexo em homens [...] Um 
candidato é o gene receptor de andrógeno (AR), também encontrada no 
cromossomo X. A variação no gene AR tem sido associada com variações na 
testosterona. (BOGAERT, 2010, p. 144) 
A orientação sexual nos seres humanos também é determinada durante o 
desenvolvimento inicial, sob a influência de nossa herança genética e fatores 
que influenciam as interações entre os hormônios sexuais e o cérebro em 
desenvolvimento [...]. A importância dos fatores genéticos tornou-se evidente a 
partir de pesquisa com gêmeos e com famílias. [...] É interessante que tal fator 
genético tem se mantido na população através da evolução, considerando que 
os homossexuais não tendem a procriar tanto quanto os outros membros do 
grupo. [...] os fatores genéticos que são responsáveis para a 
homossexualidade também têm um efeito benéfico sobre a procriação do grupo 
como um todo. [...]Exposição pré-natal a nicotina, anfetamina, ou hormônios da 
glândula tireóide, aumenta as chances de dar à luz a uma filha lésbica. 
(SWAAB, 2010, p. 438-439) 
 

Para justificar essas questões genéticas acerca da origem da 

homossexualidade, são mencionadas teorias relacionadas à evolução de 

homens e mulheres. 

 [...] A teoria evolutiva mais citada baseia-se na noção de seleção de 
parentesco [...] os homossexuais podem ter ajudado seus irmãos (pela 
provisão de recursos e pelo cuidado de crianças) nos ambientes ancestrais 
para reproduzir com mais sucesso. Assim, genes para a homossexualidade 
sobreviveram indiretamente por meio de linhagens irmãs. (RAHMAN, WILSON, 
2010, p. 1343) 
 

Outros estudos analisados medem aspectos anatômicos (internos e 

externos) – altura, orelhas, audição, simetria, dígitos das mãos, lateralidade, 

entre outros – na busca de possíveis explicações da homossexualidade.  

 
 A medida indireta mais comumente utilizado de DI envolve medir desvios 
aleatórios de simetria perfeita de características bilaterais corporais (por 
exemplo, dermatóglifos, e comprimentos de orelhas, dedos, punhos e pés) e é 
referido como assimetria flutuante (AF). [...] a AF reflete a robustez genômica 
diferencial. Os indivíduos com genomas que são menos sensíveis ao estresse 
induzido por perturbações podem apresentar supressão na variação fenotípica 
e, portanto, ser "mais apto" reprodutivamente (ou seja, produzir o fenótipo 
"ideal", tal como a heterossexualidade). Portanto, uma previsão central da 
teoria DI é que os heterossexuais de ambos os sexos devem mostrar os 
valores de AF baixos em relação aos homossexuais. (RAHMAN, 2010, p. 1061)  
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Estudos de mecanismos auditivos foram analisados, visando postular 

explicações para homossexualidade feminina através do exame dessa 

estrutura corporal.  

 Estudos de mecanismos auditivos também mostram uma hiper-masculinização 
específica entre homossexuais em relação aos heterossexuais. [...] Evidência 
de que as OAEs são influenciados por andrógenos pré-natais vêm a partir do 
achado de que mulheres gêmeas e homens têm padrões masculinizados de 
emissões otoacústicas (McFadden, 1993). Dois relatórios têm mostrado as 
OAEs menos numerosas e mais fraca nas mulheres homossexuais e 
bissexuais em comparação com as mulheres heterossexuais, mas não houve 
variação entre homens homossexuais e heterossexuais (McFadden e Pasanen, 
1998, 1999). [...] (RAHMAN, 2010, p. 1059) 
 

A relação entre o segundo e o quarto dígitos das mãos (2D:4D) foi 

pesquisada em alguns estudos no intuito de investigar esse aspecto 

relacionado à definição da “orientação sexual” em mulheres, principalmente. 

Os resultados do estudo atual confirmam dois estudos que mostram que 
homens homossexuais e mulheres têm menor relação 2D:4D que os 
heterossexuais, indicando que eles podem ter sido expostos a níveis elevados 
de andrógenos pré-natais (Robinson e Manning, 2000; Williams et al, 2000). 
(RAHMAN, WILSON, 2010a, p. 299) 

 
Entrelaçados aos aspectos neurais, alguns estudos apontam que, no 

caso das mulheres, ocorre uma masculinização de estruturas e por isso elas 

adquirem características ditas masculinas. Segundo estes estudos, esta 

constatação está embasada na relação 2D:4D. 

Nas mulheres uma relação linear pode ser o caso onde a masculinização de 
estruturas neurais relacionadas a orientação sexual sob a ação de andrógenos 
pré-natais também leva a características somáticas típicas masculinas (por 
exemplo, Rahman et al., 2003b). (RAHMAN, 2010a, p. 388) 
 

A lateralidade não foi examinada isoladamente. Alguns estudos 

buscaram pesquisar a interação desse fator e o número de irmãos mais velhos. 

 
Dado que a lateralidade é um importante marcador de desenvolvimento pré-
natal, estes resultados apoiam a noção de que a orientação sexual dos homens 
é afetada por eventos pré-natais. [...] Estes resultados também sugerem que os 
eventos pré-natais estão constantemente afetando a orientação sexual dos 
homens em diferentes épocas históricas do século 20. [...] Assim, o efeito (pré-
natal) sobre a orientação sexual não é idiossincrático para uma geração na era 
moderna, mas é provável que seja duradouro, que atravesse uma série de 
gerações de homens. (BOGAERT, BLANCHARD, CROSTHWAIT, 2010, p. 
849) 
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Alguns artigos investigavam os índices hormonais e outras moléculas 

que compõem os corpos dos/as homossexuais. A hipótese de que o número de 

irmãos mais velhos estaria relacionado às causas da homossexualidade foi 

examinada, isoladamente. Esses estudos apontam que essa hipótese estaria 

relacionada ao fato de a mãe produzir uma resposta imune a fetos masculinos. 

Além disso, é discutido, na maioria dos artigos, que a ordem de nascimento 

fraternal afetaria apenas a definição da “orientação sexual” masculina. 

A hipótese da imunidade materna é certamente o mais revolucionário modelo 
de desenvolvimento neurológico da orientação sexual humana. Empiricamente, 
ela repousa sobre uma descoberta muito confiável, o efeito da ordem de 
nascimento fraternal (ONF), isto é, os homens homossexuais têm um maior 
número de irmãos mais velhos do que os homens heterossexuais (e em 
relação a qualquer outra categoria de irmãos), em diversos níveis de amostras 
de comunidade e população, [...]. (RAHMAN, 2010, p. 1060) 
Presumivelmente, os fetos do sexo feminino não são tão predispostos, como 
fetos do sexo masculino, a serem interpretados como uma ameaça e, portanto, 
induzir uma resposta imune porque as próprias mães são do sexo feminino. [...] 
(BOGAERT, 2010a, p. 383-384) 
 

Por fim, destacamos os estudos que têm como foco o exame de fatores 

cerebrais de homens e mulheres, os quais explicariam as causas da 

homossexualidade. 

Os resultados implicam em uma origem primitiva do desenvolvimento 
neurológico da orientação sexual nos homens. (BOGAERT, 2010, p. 141) 
Mecanismos de desenvolvimento neurológico devem ligar circuitos neurais de 
forma diferente em pessoas com atração pelo mesmo sexo em relação àquelas 
com atração ao sexo oposto, mas ainda sabemos muito pouco sobre este 
circuito. A primeira indicação de correlações neurais para preferência de 
parceiro sexual veio do estudo de autópsia do terceiro núcleo intersticial do 
hipotálamo anterior (INAH-3) de Simon LeVay (1991) onde o INAH-3 foi 
encontrado menor em homens homossexuais do que em homens 
presumidamente heterossexuais, e indistinguíveis de mulheres 
presumidamente heterossexuais. [...]. (RAHMAN, 2010, p. 1061) 
  

Diante dos excertos acima apresentados, observamos que as 

enunciações elencadas entrelaçam-se, na medida em que essa rede 

enunciativa, ao individualizar os sujeitos homossexuais – medindo, 

descrevendo, comparando e classificando os corpos, a fim de visibilizar quais 

seriam as causas/origens da homossexualidade – produzem um quadro de 

singulares efeitos, pré-disposições e definições desses sujeitos.  

O que observamos nesses artigos científicos é uma “descoberta” do 

corpo dos/as homossexuais como objeto e alvo de poder, um corpo que se 
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examina – cérebro, hormônios e genética – descreve e mensura – dedos, 

assimetria, lateralidade, orelhas, altura – compara e classifica a fim de torná-lo 

um corpo inteligível. Essa busca de tornar os corpos inteligíveis remete-nos a 

época clássica, em que ocorre um desejo cada vez maior de “unir ao corpo 

analisável o corpo manipulável” (FOUCAULT, 2009, p. 132). Esse autor 

destaca que “o corpo tornando-se alvo dos novos mecanismos do poder, 

oferece-se a novas formas de saber.” (Ibid., p. 149) 

Nesse processo de tornar o corpo inteligível, percebemos a produção de 

enunciados que irão compor o discurso biológico acerca da homossexualidade. 

Com isso, aqueles indivíduos nomeados socialmente como autorizados para tal 

produção (cientistas), buscam, nos artigos analisados, extrair dos/as 

homossexuais um saber, empregando tecnologias de poder-saber – exame, 

observação, documentação, entre outras.  

Os artigos analisados buscam conhecer os corpos dos homossexuais 

em sua minúcia – genética, anatômica, fisiológica – através de estratégias de 

exame de cada parte que o compõe. Examinar para tornar visível o que nele se 

encontra de diferente, o que difere esse corpo daquilo que se espera e se 

define como desenvolvimento normal da “orientação sexual” 

(heterossexualidade), conforme algumas enunciações analisadas apontaram – 

identificação do gene da homossexualidade, medida de características 

bilaterais do corpo, observação do desenvolvimento neurológico, medição dos 

índices de hormônios sexuais, entre outras. 

A homossexualidade, ao ser entendida como desvio, deve ter sua causa 

específica investigada e o resultado desse exame é um arquivo de detalhes e 

descrições, o qual se constitui a partir da individualização dos sujeitos 

examinados. Para Foucault (2009), as técnicas de exame empregadas para a 

investigação de homens e mulheres são engendradas a um sistema de registro 

e acumulação documentária. 

O exame que coloca os indivíduos num campo de 
vigilância situa-os igualmente numa rede de anotações 
escritas; compromete-os em toda uma quantidade de 
documentos que os captam e os fixos. [...] Um “poder de 
escrita” é constituído como uma peça essencial nas 
engrenagens da disciplina. (Ibid., p. 181) 
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Com o objetivo de documentar os saberes produzidos sobre a 

homossexualidade, esses estudos precisam ser publicados em periódicos de 

destaque na área (Trends in Neurosciences; Current Opinion in Neurobiology; 

Brain and Cognition; Hormones and Behavior; Best Practice & Research 

Clinical Endocrinology & Metabolism; Personality and Individual Differences; 

Behavioral Neuroscience; Evolution and Human Behavior; Biological 

Psychology; Psychoneuroendocrinology; Neuroscience & Biobehavioral 

Reviews; Neuropsychology; Journal of Experimental Social Psychology). Tais 

publicações, denotam aos artigos analisados, bem como aos/as 

pesquisadores/as, legitimidade e autoridade para organizar uma série de 

teorias, definições e maneiras que possibilitam descrever, mensurar, comparar 

e classificar os/as homossexuais, homogeneizando-os/as a traços e aspectos 

inscritos em seus corpos: níveis hormonais, desenvolvimento cerebral, genética 

e evolução da espécie, estruturas anatômicas internas e externas do corpo e 

traços faciais. 

Ao olhar os/as homossexuais em sua singularidade, organizando os 

dados individuais em sistemas acumulativos de documentação, as tecnologias 

do exame constituem esses sujeitos como objetos de poder-saber, os quais 

podem ser descritos, analisados, comparados e “descobertos”, mantendo-os 

“em sua evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sob o 

controle de um saber permanente” (FOUCAULT, 2009, p. 182). Nesse 

processo, ao tornar os corpos inteligíveis e visíveis, cercados de todas as 

técnicas documentárias, podemos perceber o quanto esses indivíduos passam 

a ser tratados como casos. O/A homossexual, ao ser tomado/a como um caso 

– descrito/a, medido/a e comparado/a a outro (sujeito heterossexual) em sua 

individualidade – deve ser classificado, normalizado e controlado. 

Essa constituição de um sistema classificatório e comparativo 

relacionado às identidades sexuais não apenas instituem mecanismos 

individualizantes para observar, examinar e classificar os indivíduos, mas 

também possibilitam a medida de aspectos globais, a categorização e 

descrição de grupos sociais e, com isso, são estimados os desvios entre os 

indivíduos e a sua distribuição numa população. Essa produção de saberes 

sobre as identidades sexuais possibilita visibilizar aquilo que é estranho na 
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população normal, a homossexualidade, e trazer esse estranho para a zona de 

normalização. 

 
Tecendo algumas considerações 
 

A rede de enunciações produzida nos artigos analisados compõe um 

dos enunciados acerca da homossexualidade, na tentativa de pautar o discurso 

biológico sobre esses sujeitos. Nesse processo de 

produção/documentação/publicação de saberes sobre as identidades sexuais, 

observamos uma “correlação desses elementos, à acumulação dos 

documentos, sua seriação, à organização de campos comparativos que 

permitam classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar normas”. 

(FOUCAULT, 2009, p. 182) 

Esses estudos visam conhecer, comparar e apropriar-se do corpo do/a 

homossexual com o intuito de trazê-lo/a para a norma. Os saberes produzidos 

sobre a homossexualidade não a caracterizam mais como estranha à 

sociedade, mas a institui como desvio, oposta ao normal (heterossexualidade) 

e por isso passa a ser entendida como anormal. Para Foucault, 

[...] o elemento que vai circular entre o disciplinar e o 
regulamentador, que vai se aplicar, da mesma forma, ao 
corpo e à população, que permite a um só tempo controlar 
a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos 
aleatórios de uma multiplicidade biológica, esse elemento 
que circula entre um e outro, é a “norma”. (1999, p. 302) 

 

A norma, nesse sistema comparativo, possibilita abordar os desvios, 

determinar o que é normal (heterossexualidade) e o que é anormal 

(homossexualidade). Os estudos analisados, ao pautar a construção de 

saberes no exame do corpo em sua minúcia, ao compará-lo a outros corpos e 

ao buscar “descobrir” nele uma origem biológica da homossexualidade, 

acabam por instituir e determinar o sujeito homossexual como aquele que 

desvia, que foge ao desenvolvimento considerado normal na população.  

Nesses mecanismos científico-disciplinares, o normal toma o lugar do 

ancestral – observado nas explicações de cunho evolutivo da 

homossexualidade – e os sujeitos passam a ter seus corpos como inteligíveis, 

calculáveis e mensuráveis. Individualizando características anatômicas e 

fisiológicas internas e externas dos sujeitos, tornando os corpos objetos de 
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poder-saber, criam-se medidas comparativas dentro de uma população, tendo 

sempre como referência a norma. (FOUCAULT, 2009) 

As tecnologias engajadas na observação do corpo colocam as 

identidades sexuais atreladas a uma origem/destinação biológica, como parte 

dos organismos, sistemas, órgãos e moléculas. Ao medir, comparar, classificar 

e visibilizar os corpos dos/as homossexuais, os artigos analisados produzem 

uma rede de enunciações que, assim como a norma, individualizam e 

possibilitam comparações entre os sujeitos – classificando-os, nomeando-os e 

explicando-os, tomando como referência o corpo heterossexual – e os remetem 

ao conjunto, à população em geral. Essa normativa denomina de anormal 

aquele “cuja diferença em relação à maioria se convencionou ser excessivo, 

insuportável” (VEIGA-NETO, 2007, p. 75). Essa diferença passa a ser 

considerada um desvio, o qual foge da curva da normalidade em uma 

população e, por isso, deve ter sua origem investigada, descoberta, revelada, 

para que possam ser justificadas essas outras formas de viver e perceber os 

corpos e seus prazeres. 
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ABSTRACT: 

This paper aims to reflect on sociabilities that are inserted males that are related emotionally 
and sexually with other males through chat rooms on the Internet portal UOL in Assu / RN. The 
research corpus is formed from the ethnography in mediated environment (virtual) and real, 
watching the interactions experienced by the subjects of this access technology (and perhaps 
gender), using observation participant with fieldwork. 
 

Keywords: male homoaffective, mediated relationships, Internet, sexual practices, emotions. 
 

RESUMO: 

Este trabalho busca refletir acerca das sociabilidades em que se inserem homens que se 
relacionam emocional e sexualmente com outros homens por intermédio de salas de bate-papo 
do portal UOL na Internet, em Assu/RN. O corpus da pesquisa é formado a partir de etnografia 
realizada no ambiente mediado (virtual) e real, acompanhando as interações vividas por esses 
sujeitos dessa tecnologia de acesso (e talvez de gênero), utilizando-se de entrevistas e 
observação participante.  
Palavras-chave: homoafetividade masculina, relações mediadas, internet, práticas sexuais, 
emoções. 
 

 

Introdução  

 

Para entender melhor a relação sexual e afetiva entre o mesmo sexo possibilitada a partir da 

mediação de salas de bate-papo na Internet, lanço mão inicialmente do universo urbano 

descrito por Perlongher (2008), este mostra relações homossexuais dinamizadas na capital 

paulista. Praças, salas de cinema, bares e boates, ruas inteiras (centrais) se tornaram gueto e 

vivência de uma população homossexual, principalmente no que tange a prostituição 
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masculina. Homens de quase toda a cidade vão ao encontro nesses locais centrais, tendo 

antes de se locomover, muitas vezes, de longas distâncias. 

Se, nessa época descrita por Perlongher, a dinâmica de gueto homossexual era 

tomada pela exposição e pela saída de seus bairros de origens aos centrais da cidade, hoje, 

essa dinâmica pode ser mediada pela Internet que se tornou importante e acessível modo de 

apresentação de si mesmo para o outro – sexual e emocionalmente. O computador, os 

veículos de comunicação móveis têm papel crucial nessa nova dinâmica. O encontro às 

escuras (ou não) agora pode, e é, na maioria das vezes, precedido pela interação em salas de 

bate-papo na Internet – fundamentalmente no portal UOL que agrupa milhares de salas de 

bate-papo. Esse modo de se colocar para o sexo e para a afetividade irá trazer novas formas 

de produção de significados acerca de si próprio, do corpo, das próprias emoções e das 

práticas sexuais. Nesse contexto, o meio técnico se confere, portanto, importante veículo 

sociológico para um grupo marginalizado e excluído; possibilitando inclusive um anonimato que 

gera certa proteção à permanência fora de prerrogativas que a exposição da sexualidade 

dissidente poderia conferir ao indivíduo estigmatizado, dando uma maior margem de ação para 

o homem ou mulher homossexual em face ao preconceito que sofre (MACRAE, 2011). 

Este trabalho busca refletir acerca das sociabilidades em que se inserem homens que 

se relacionam emocional e sexualmente com outros homens por intermédio de salas de bate-

papo do portal UOL (Universo Online) na Internet. Para fins de recorte, observei relações 

apropriadas a partir das salas “Assu #1” e “Assu #2” referentes à cidade homônima potiguar. 

Numa intermitência de um mês e meio (sempre de quinta a domingo), três horas por dia (de 

22h às 1h) entrei com apelidos
45

 anônimos nas respectivas salas. Das conversas que mantive 

durante cada dia, armazenei no meu caderno de campo, para futura releitura três das mais 

extensas e significativas conversas. Isso compreendeu a primeira fase da pesquisa, a segunda 

fase disse respeito aos encontros face a face, que procuraram ser marcados no mínimo com 

uma pessoa conhecida a cada dia de acesso às salas. Estes homens, portanto, serão referidos 

aqui pelo seu apelido criado para a sala de bate-papo, uma vez que estes existem no ambiente 

mediado através desse nome que o individualiza
46

 – a sala não permite nomes iguais ao 

preencher a tela de acesso. 

                                                           
45

 Eu utilizei de forma alternada apelidos de nomes de pessoas e apelidos que denotassem 

preferências por certas práticas sexuais, seguindo o costume observado nas salas. Os apelidos 
variados que usei foram: “Carlo”, “Ferdinando”, “Otávio”, “Solteiro a fim”, “H 22cm”, “Gato” e 
“Homem”.  
46

 É interessante notar que a individualidade e a percepção dessa existência enquanto pessoa se faz 

presente já na escolha do apelido para entrar na sala de bate-papo, culminando no encontro face a face. 

Ambas as dimensões carregam uma evidência a respeito de cada um dosenvolvidos: eles existem ali e se 

colocam para o outro, enquanto indivíduos que estão desligados, aparentemente, de seus grupos (família, 

amigos pregressos etc.). Infelizmente, o presente texto é insuficiente para tratar essa questão e suas 

implicações importantes, mas gostaria de mostrar ao menos inicialmente que os homens que estudo aqui 

se projetam na cena pública/privada da sala de bate-papo/encontro face a face, individualmente, de modo 

a desvincular-se para o outro, principalmente. Desvincular-se da esfera privada para a pública (embora 

com caráteres privados), gera proteção do público que os rechaçaria pela evidência de uma sexualidade 

dissidente. 
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O corpus da pesquisa, portanto, é formado a partir de etnografia realizada no ambiente 

mediado (virtual) e real, acompanhando as interações vividas por esses sujeitos dessa 

tecnologia de acesso, utilizando-se de conversas informais e observação participante (FOOTE-

WHYTE, 1990). Procuro aqui responder de forma introdutória a alguns questionamentos: quais 

emoções são acionadas, negociadas e requeridas entre esses homens? De que maneira 

diferentes emoções são vinculadas às relações sexuais entre os estudados? Quais práticas 

sexuais são mais recorrentes, e de que maneira o corpo é colocado nas ações (sociais) que 

compreendem a busca (e a efetivação) por sexo e/ou afetividade através da Internet?  

Nesse sentido, este ensaio compreende-se curto e bastante introdutório, devido aos 

problemas do campo com os quais tive que lidar num curto espaço de tempo. Aqui, terei dois 

momentos, no primeiro me deterei no universo da sala de bate-papo e focarei no universo das 

emoções acionadas, muito embora, como mostrarei mais adiante, o sexo pode, e é mediado 

pela Internet – não sendo apenas face-a-face. No segundo momento, as práticas sexuais 

percebidas serão elencadas de maior evidência e que apresentaram estabelecer maior relação 

com as concepções de corpo e de ação social. 

 

 

 

 

Políticas de afetividade mediadas e face a face – amor, amizade e “namoro sério” 

 

Tais homens se colocam através da Internet não de forma de anúncio para encontrar seu 

parceiro romântico-sexual casual ou “sério” como se poderia supor; eles antes criam um 

universo onde desejam estar num ambiente de casualidade – ao menos aparente. No seio 

dessa interação, as emoções (REZENDE, 2002; KOURY, 2009) são importantes veículos 

motores, mesmo àqueles que deixam claro estarem somente à procura de sexo casual, uma 

vez que são produtos de ações sociais que estabelecem a imagem de si mesmo de forma 

atrativa para o outro. Como resultado, as emoções como alegria e medo (da saída do 

anonimato) se conectam com a adrenalina do encontro face a face. Nesse momento, outros 

dispositivos são acionados, e o próprio corpo alheio é categorizado para que possam agir ao 

sexo face a face – podendo ter sido antecedido ou não no mediado através de sexo por vídeo 

e/ou através de eróticas conversas textuais (THOMPSON, 1999).  

Como é perceptível, é problemático separar as dinâmicas relacionadas às práticas 

emocionais e às práticas sexuais nesse universo afetivo-sexual mediado, no entanto, tentarei 

nesse momento descrever apenas o ambiente mediado, me detendo às emoções – muito 

embora, o sexo possa ser trazido ao debate para melhor entender essas políticas da 

afetividade que negociam o acesso ao corpo do outro. 

O sítio eletrônico UOL (uol.com.br), mescla um ambiente de notícias e uma plataforma 

gigantesca de bate-papo (batepapo.uol.com.br), cuja opção é visível logo na barra à esquerda 

do sítio. As salas estão organizadas sob variadas categorias: cidades e regiões, idade e as 
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temáticas como: sexo, amizade, encontros, imagens eróticas, outras imagens e variados, além 

daquelas reservadas exclusivamente aos assinantes ensejam o universo digital. Interesso-me 

pelas salas sob a égide das cidades e regiões, maior concentração do público que almejo aqui. 

Ao escolher a aba “cidades e regiões”, você é obrigado a escolher o estado e posteriormente a 

sala que leva o nome da cidade do referido estado
47

. Há alguns anos atrás, como informa um 

dos estudados, Assu não tinha uma sala com seu nome, obrigando-os a utilizar as salas com o 

nome da cidade vizinha, Mossoró – prática que se repete na sala de Assu, onde é possível 

encontrar homens advindos das localidades circunvizinhas. Ao escolher a sala
48

 de sua 

preferência, é solicitado ao internauta na tela de acesso, escolher um apelido sobre o qual será 

conhecido na sala, e um conjunto de caracteres aleatórios que provará que ele é um ser 

humano, e não uma máquina tentando entrar no sistema. 

A sala de bate-papo marca os horários de cada fala, disponibiliza ao usuário discrição, 

diferentes formas de conversas e propicia o anonimato e sigilo inclusive dentro da própria sala. 

Entrei na sala de bate-papo como usuário comum, e só confirmava minha intenção de pesquisa 

depois que tinha gerado um clima de confiança com o outro usuário com quem conversava. 

Algumas vezes, não deu certo. Algumas conversas eram tão curtas quanto possíveis, outras 

era profícuas, mas o encontro era impossibilitado por algum fato atenuante. Noutras demais, o 

sujeito não se interessava em me responder nada depois de anunciado a pesquisa – fosse de 

que maneira fosse. Não meço o sucesso em perceber a dinâmica das salas pelo número de 

usuários encontrados face a face, mas ao conteúdo profícuo de significados gerados em cada 

conversa.  

 Percalços à parte, as informações trocadas antes de anunciar a pesquisa foram 

incrivelmente importante, e aliado à boa vontade de outros, consegui perceber que o discurso 

central nas falas dentro da sala de bate-papo, no que tange as emoções, se encontra na busca 

pelo namoro sério, ou quando isso não dá certo, numa amizade de verdade – algum laço 

afetivo é requisitado na relação política entre eles. Outros numerosos deixavam claro, no 

apelido e no comportamento dentro da sala que não queriam nada além de sexo casual. 

Entretanto, inclusive entre esses últimos, é possível perceber uma política da afetividade, que 

pela promessa sexual é obrigado a gerar certo clima de interesse afetivo. 

 Pode-se, portanto, dividir os homens usuais da sala de bate-papo em dois grupos 

maiores, aqueles que estão à procura de namoro, e aqueles interessados em sexo de forma 

sigilosa e até mesmo impessoal. É recorrente o seguinte discurso ao se perguntar “o que você 

procura aqui na sala?”: “Estou procurando amizade, mas se rolar algo sério é bacana”. Esse 

discurso, portanto, marca o desejo pelo sexo, mas o interesse latente pelo compromisso com 

um parceiro de confiança. Após isso, o sujeito se preocupa em saber sobre a vida pessoal do 

outro, idade, onde mora, qual a profissão ou ocupação, e os interesses cotidianos, como 

gostos pessoais sobre música, etc. Isso estabelece uma ligação, e cria (ou não) a possibilidade 
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 Em alguns estados de maior fluxo há várias salas pra mesma cidade, como São Paulo, 

outras detêm apenas uma ou no máximo duas salas.  
48

 A sala possibilita aos seus utilizadores ouvir músicas pela rádio UOL enquanto conversa, e 

conversar em janelas extras sala com algum escolhido. 
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da confiança, para que seja concluída a primeira fase de conhecimento pela Internet, passando 

assim à segunda, o encontro de fato. 

 No entanto, não se costuma marcar nenhum encontro totalmente às cegas, eles 

necessitam saber como outro é fisicamente, cor da pele, dos olhos e cabelos, altura, se gordo 

ou magro, e às vezes, o tamanho inclusive do pênis. Segundo Sérgio, quando este conversa 

com alguém que se interessa por perguntas de ordem pessoal, ele percebe que este quer algo 

sério ou tem medo de ser descoberto, procurando assim conhecer “bem” a pessoa antes de 

mostrar propriamente a identidade. Ainda para Sérgio, recorrente utilizador do UOL, quando o 

interesse é apenas sexual, pergunta-se logo a idade, onde mora (facilidades de locomoção) e 

principalmente as preferências por posições no ato sexual e o tamanho do pênis – me deterei 

nisso no próximo item.  

 Já para os usuários Fernando e HxH, o horário de acesso às salas de bate-papo pode 

denotar muito mais o interesse imediato (namoro ou sexo casual) do que mesmo o teor das 

conversas, pois segundo estes, acessar durante o dia útil mostra que você ou não trabalha ou 

está ávido por algum tipo de compromisso – seria um espaço segregado pelo horário?. 

Entretanto, o acesso em determinados horários não se configura em um perfil rígido de 

usuário, podendo haver a maior diversidade de usuários nos diferentes horários, muito embora 

o acesso à noite seja privilegiado e visto de forma valorizada por todos os com quem mantive 

conversas regulares. Sérgio, Fernando e HxH mostraram que após gostar da conversa 

determinada pessoa, o próximo passo antes do encontro poderia ser um outro conjunto de 

conversas em outro ambiente de bate-papo pela Internet de ordem mais privada: o finado 

Messenger
49

 e atualmente o serviço Skype. Nesse espaço, pode-se conhecer a fundo o outro, 

manter conversas frequentes para então, e só então, passar ao encontro. Fernando também 

mostrou-se descontente com o fim do Messenger dizendo que sem ele, o encontro parece ser 

acontecer mais rápido do que antes. 

 A confiança estabelecida entre esses homens (estes assim se identificam) é gerada 

pela descoberta de uma aparente afinidade, isso, portanto, é o que gera o gostar do outro, 

podendo acarretar numa amizade de verdade ou num relacionamento sério mediado e 

consequente face a face. Segundo Rezende (2002) ao estudar relações de amizade 

estabelecidas no Rio de Janeiro e na Inglaterra, estruturas de classe e a noção de pessoa 

podem ser fundamentais para a apropriação dessa categoria. Nessa relação mediada, segundo 

Thompson (1998), mesclada por não obrigação de reciprocidade, gera-se uma diversão pela 

ausência de obrigatoriedade das interações face a face.  

 Nesse sentido, pode-se fazer referência ao universo das salas de bate-papo e dos 

consequentes (ou não) encontros, quando Thompson (1998, p.184) diz que: 

O processo de formação do self se torna mais e mais 
dependente do acesso às formas mediadas de comunicação – 
tanto impressas quanto eletronicamente veiculadas. O 

                                                           
49

 O serviço de mensagens instantâneas pela internet Messenger saiu de circulação em março de 2013, 

quando a Companhia estadunidense Microsoft passou a utilizar o serviço Skype, que tinha comprado no 

ano anterior. 
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conhecimento local é suplementado, e sempre mais 
substituído, por novas formas de conhecimento não locais que 
são fixadas num substrato material, reproduzidas tecnicamente 
e transmitidas pela mídia. 

 Mesmo que o autor, no trecho acima, trate da comunicação entre uma localidade e um 

destino longínquo, é possível trazer esta assertiva ao universo entendido aqui. Os homens, por 

estarem facilitados a conhecerem outrem por meio de uma mediação eletrônica (que gera 

anonimato e proteção), tem a forma como se entende afetivamente alterada através de um 

substrato material. A inicial separação e não conhecimento profundo do outro, portanto, não 

suplantaria a interação, que é mantida pela promessa de conhecer o outro que deseja. E a 

interação entre indivíduos, segundo Simmel (apud REZENDE & COELHO, 2010, p.44), é 

crucial à formação da sociedade, de forma que relaciona e suplanta a existência de si e do 

outro. Daí há uma “motivação” e uma “forma” interna na relação social, existindo assim um 

interesse e um modo de existência dessa interação. 

 Observando aqueles usuários das salas de bate-papo que detêm um discurso de 

“namoro sério”; interessados em um romance, um compromisso afetivo com outro homem, 

suas ações vão ser pautadas pelo conhecimento do outro, principalmente em relação à vida 

privada e ao corpo, que é desejado possuir por intermédio do sexo futuro. Quando não é 

possível passar a essa relação política afetiva, o internauta assume a lógica de ter ao menos 

um amigo de verdade, e é por meio desse discurso de reserva (quer amigo de verdade) que 

este se aproxima do outro, e gera, portanto, uma possibilidade de relacionamento, pois a 

relação afetiva da amizade é vista por eles de forma valorizada.  

 Por mais que haja um escopo de normas e práticas tidas como corretas para se 

comportar dentro e fora da sala de bate-papo – o que poderia chamar de habitus (Bourdieu), 

mas não o faço por não deter espaço suficiente aqui; só queria dizer que, apesar de não haver 

um grupo constituído convencionalmente, e dado ao desempenho solitário e individual, os 

usuários respondem a uma norma que os expõe como atraentes; fugir dessa norma é, 

portanto, não conseguir um companheiro afetivo ou uma prática sexual –, de maneira a efetivar 

o relacionamento do romance, da amizade e da prática sexual, o desempenho do usuário é 

interindividual. Eles fogem da dependência de um grupo urbano específico que lhes imputaria 

uma forma de comportamento ligada a relacionamentos em grupo de forma objetiva, visível e 

subsumido na dinâmica identitária – relaciona-se com todos os homens disponíveis para 

conversas, mas de maneira privada com cada um (isso ocorre tanto na sala com a conversa 

reservada como em relação aos encontros que ocorrem entre duas ou mais pessoas). Poder-

se-ia dizer que a vivência a que me refiro nesse texto é solitária, eu diria que é mais que isso, é 

individual. A relação que se constrói se torna inter e supra-individual, seja na lógica privada 

entre dois amantes, ora ou depois amigos, ou mais ainda, entre dois estranhos – nesse caso o 

outro não é acessado pela falta de afinidade que ocasiona a não-intimidade e impede o self de 

se mostrar (sobre self e amizade (intimidade) cf. REZENDE, 2002). 

 As práticas emocionais geradas e acionadas através das salas de bate-papo entre 

homens – a) amizade ocasional resultado da falta de amor ou de sexo, b) amor resultado de 
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um romance, c) sentido de confiança para que seja permitido o encontro e antes a revelação 

mediada da identidade real
50

, d) e o medo de ser descoberto enquanto “gay” ou “viado” torna a 

interação mediada muito mais cuidadosa, os dados revelados para o outro são tomados de 

precaução, podendo ser inexatos para não gerar uma identificação sumária – não o são 

somente pelo caráter inicial de mediação que tais relações assumem, mas pela característica 

primeira de individualidade que exige a política afetiva do amor (VIVEIROS DE CASTRO & 

BENZAQUEN DE ARAÚJO, 2002) que demanda indivíduos autônomos, separados de seu 

grupo familiar ou de amigos para que a ações sociais refletidas no sentir o amor, sejam 

tomadas baseadas numa psicologia do amor que é resultada para uma sociologia da aliança 

quando se entra no terreno da intimidade familiar ocasionado pelo romance (em termos de 

Viveiros de Castro/Benzaquen de Araújo). É importante esclarecer que estou tratando de uma 

gama de relações e dinâmicas centradas na procura do “namoro sério” carregado no discurso 

de boa parte dos homens estudados. Outra gama de relação, muito embora não exclua 

interesses que geram formas de afeição em que o amor – seja seu corolário, seja suas 

alternativas de formas e intensidades –, ela aciona o interesse para o sexo utilizando-se de 

sentimentos.   

 

Sobre sexo – da mediação ao encontro 

 

Como na primeira parte desse texto eu procurei discutir o universo mediado e as 

implicações emocionais que esse cenário suscita, neste espaço subsequente tratarei das 

práticas sexuais, principalmente no que tange aos encontros face a face, consequências das 

conversas estabelecidas nas salas de bate-papo. Essa foi a parte mais difícil da pesquisa, 

identificar as práticas sexuais usuais entre esses homens, tanto pelo fato de a própria conversa 

sobre o assunto ser um prelúdio ao próprio ato, como pelo assunto encontrar-se no terreno da 

intimidade e, portanto, do privado, não havendo permissão para qualquer um acessá-lo. No 

entanto, pude constatar que o sexo está perpassado pelo discurso do sexo seguro, apesar da 

valorização por práticas tidas como não tão seguras, como engolir e/ou outra forma de contato 

com esperma e sexo oral sem camisinha, por exemplo.  

Esta segunda fase da pesquisa se mostrou problemática por duas razões, a primeira 

pela exposição que sofri – e isso em termos de cidade do interior é bastante complicado, uma 

vez que me teriam como indivíduo estigmatizado e tive que lidar com essa possibilidade –, e 

segundo pelos sujeitos estudados estarem retraídos no início, e ensejarem o sexo apenas 

pelas conversas informais a cerca de suas práticas. Desse modo, minhas notas a respeito do 
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 Aqui cabe um parêntesis: o não uso de nomes próprios “reais” pelos usuários das salas de bate-papo, e 

a escolha por apelidos denotativos/conotativos de sexo ou amor não condizem, a meu ver, com uma 

ausência de significados produzidos pelo indivíduo em questão; é utilizado nomes não falsos, mas aqueles 

condizentes com seus interesses, por isso, uma falseabilidade do apelido pode retirar da evidência a 

identidade oficial do sujeito, mas não retira seus interesses na dinâmica mediada para (ou não/ou nem 

sempre) interações face a face resultantes. Por isso que a revelação da identidade oficial não é o início do 

mostrar-se ao outro, é o fim – uma vez que baseada na identidade oficial o outro usuário em interação 

pode ou não mudar de comportamento para com este. 
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sexo são mais refratárias a essas problemáticas. Entretanto, de todos os que consegui 

estabelecer conversas na sala de bate-papo, foi possível de fato me encontrar com alguns 

deles, além daqueles com quem mantive um contato prolongado somente por telefone após a 

sala. 

Entendo, a partir de Rubin (1984; 2003), que as práticas sexuais não estão associadas 

necessariamente a um nível simbólico e prático ao gênero – e isso é confirmado no campo, 

onde indivíduos machos com características femininas declararam que fazem sexo em 

posições de forma ativa, e não de forma passiva como seria o mais condizente com a lógica de 

gênero heteronormativa. No Brasil popular descrito por Fry e MacRae, o homossexual deveria 

incorporar o papel feminino, o desempenho corporal feminino do dia a dia do sexo, e a própria 

passividade (FRY & MACRAE, 1985). 

Após perpassar por todas as nuances da sala de bate-papo – podendo ser acrescido 

de conversas por telefone antes do encontro – e com isso estabelecer um grau de confiança, 

os envolvidos partem para o encontro. Partir para o que pode ser entendido como segunda 

fase ou resultado da mediação pela Internet pode não ser muito fácil. Como pôde ser 

observado, têm-se dois grupos, um que carrega o discurso de ensejar “somente” sexo e outro 

que também deseja afetividade. Para os dois grupos a dinâmica que leva ao encontro pode ser 

a mesma, mas ela é desempenhada de forma diferente porque àqueles que têm medo de 

serem descobertos “gays”, todo o cuidado possível para não serem percebidos por conhecidos 

será tomado. Outra variante para o encontro seria o cuidado que uns tomam para não se 

envolverem com o que consideram “afeminados”, justamente os homens que 

performaticamente apresentam comportamento entendido como feminino. Isso ocorre por dois 

motivos: o afeminado não pode passar despercebido em público como um “homem masculino” 

(como “Fernando” evidencia na sua fala), e, portanto, um homem heterossexual aparente, e, 

porque em termos de popular (Fry/MacRae), essa variante denota a passividade do homem 

“afeminado”, retirando-se da zona de masculinidade, como confirma os discursos com quem 

conversei e me encontrei.  

Desse modo, a rejeição contra o “afeminado” corrobora um princípio organizador 

central (KIMMEL, 1994) dentro do núcleo de pegação e do sentir emoções variadas – como 

amor, medo, alegria, confiança, etc. – no ambiente mediado e face a face. Segundo Kimmel 

(1994), homofobia se constitui enquanto um princípio organizado central que não diz respeito a 

um simples medo ou repulsa contra o homossexual, o que se teme é a acusação advindas de 

outros homens contra a sua própria masculinidade.  

Mesmo se tratando de um universo popular homossexual, o universo dos encontros 

possibilitados pelas salas de bate-papo UOL avalia os atos sexuais também sob um sistema 

hierárquico de valores sexuais, muito embora alguns outros tidos pela sociedade moderna 

ocidental sejam transgredidos em nome de uma norma própria. Explico. Como mostra Gayle 

Rubin (1984) em uma de suas análises generalizadoras sobre os Estados Unidos, há uma 

pirâmide erótica que hierarquiza no topo os heterossexuais maritais e reprodutivos, sendo 

seguidos pelos heterossexuais monogâmicos não casados em relação conjugal, seguidos 
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ainda assim pela a maioria dos heterossexuais. Aos gays e lésbicas, àqueles que têm algum 

tipo de relacionamento sério em nome do casamento ocupa uma posição melhor nessa 

pirâmide do que os outros homossexuais. Em termos de Brasil, como se pode ver nas 

considerações de Fry e MacRae (1983), a matriz heterossexual que dinamiza as próprias 

relações entre homossexuais em São Paulo (foco de seus estudos) valoriza estes em termos 

de masculino e feminino, onde o primeiro sai privilegiado nas relações. Já Perlonger (2008) dá 

outra pista sobre essa hierarquia em nível de Brasil. A cor da pele, a situação financeira, o 

corpo e o lugar de origem também serão importantes para estabelecer quem tem valor e quem 

não tem, para além dos termos masculino e feminino, e para além de um status quo ligado ao 

casamento como Rubin considera. 

A hierarquia dinamizada entre os sujeitos que usam as salas de bate-papo para 

encontros amorosos e sexuais é balizada, basicamente, em termos de masculino e feminino. O 

interesse sexual recai àqueles que corporalmente são mais evidentes, onde o tamanho do 

pênis e músculos são importantes definidores de atividade, e de masculinidade. De modo que 

há uma vigilância sobre a performance do homem que configura uma constante pressão para a 

manutenção de sua masculinidade (TORRÃO FILHO, 2004). Aliado ao desempenho sexual 

desejado e a performance pública de cada um, privilegia-se aqueles que respondem a uma 

masculinidade rígida, forte e distante do feminino. Uma das perguntas principais que se fazem 

nas salas de bate-papo é condizente com o caráter masculino do homem com quem se fala, 

sujeito a confirmação através do encontro face a face. Portanto, é perceptível que nas relações 

hierárquicas podem ser percebidas duas formas de política valorativa, que muito embora 

unifique os dois grupos (interessados em sexo e os interessados em romance romântico) 

ocasionalmente, estrutura de maneira diversa os dois. Os interessados em sexo privilegiam o 

homem declarado “bissexual
51
” com algum relacionamento aparentemente monogâmico com 

mulher, seguido do homossexual “não-assumido”, em que o homossexual “assumido 

masculino” está no penúltimo espaço da pirâmide hierárquica, finalizada somente pelo homem 

tido como “afeminado” que necessita se encontrar de forma muito mais anônima e privada. 

Noutra vertente dessa hierarquia, àqueles que assumem um discurso de interesse em “namoro 

sério” – muito embora não exclua a participação da política sexual acima mencionada –, situa-

se no topo aquele que apresentar um desempenho masculino, valorizando sobremaneira o 

chamado “discreto”; os “afeminados”, mais visíveis do público como “gays” detêm posição 

inferiorizada nessa relação estabelecida mediada e face a face. As falas de “Solteiro Sério” e 

“Quero comer” que seguem, exemplificam a valorização política do masculino em detrimento do 

“afeminado”, além de mostrar os dois grupos que aludo, os sexualmente e os amorosamente 

interessados, respectivamente: 

 

“Solteiro Sério”: Eu gosto de homem, prefiro do que os 
afeminados. Não gosto de afeminado. A pessoa não pode nem 
sair sem ser visto. Eu quero encontrar o cara legal que seja 
macho. [...] Se gostasse de frescura eu ia pegar mulher. E 
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 Faço uso aqui de termos utilizados pelos próprios homens estudados. 
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ainda tem cara que finge ser homem [...]. É, finge ser homem! 
Na frente é todo machão, e já vi por trás todo afeminado. Perco 
logo o tesão. Detesto frescura. [...] Eu topo algo sério, sabe? 
Mas depende da pessoa, se for homem...  Você pode ser gay, 
mas querer ser mulher é meio exagero, né não?! Queria muito 
um namoro legal, também quero sexo, eu gosto de sexo. Mas 
queria alguém pra ficar comigo de vez em quando. 
 
“Quero comer”: Eu não quero namorar não, é dor de cabeça, 
homem! Quero transar. Mas tem que ser homem, macho pra eu 
poder foder direito, não gosto de afeminados, não. Nunca 
gostei. Você tem que ser homem. Você, você é legal, não é 
afeminado, poderia até continuar conversando com você, 
manter uma amizade, mas meu interesse mesmo é sexo. Tá a 
fim? Eu tenho lugar. [...] Já dei, mas gosto mesmo é de comer, 
sabe?! Num ou outro [ser penetrado ou penetrar o outro no 
sexo], gosto de ficar com cara macho, homem sem jeito de 
mulher, entendeu?! Se disser que é afeminado, ou se mentir 
pra mim e eu for me encontrar e ver que é afeminado, nem 
converso muito. O cara mente e ainda é afeminadozinho?! [...] 
Se não for muito gordo, pra mim tá beleza. Pode até ter uma 
barriguinha grande, mas se souber foder direito, tá valendo. 

 

Ao invés de aplicar entrevistas (in)formais, que não eram possível nesse contexto, 

lancei mão da observação participante da forma melhor possível, fiz parte dos encontros como 

se eu mesmo estivesse interessado nos interesses dos pesquisados – sexo e namoro sério. 

Apresentei-me na sala de bate-papo como um homem bissexual (estes detém melhor status 

entre eles como constatei nas conversas nas salas de bate-papo) e as conversas na Internet 

eram norteadas pela vida particular de cada um dos envolvidos, onde o corpo era um 

importante meio de interesse do outro. Constantemente foi acionada a percepção do corpo 

exato, tal qual é, para que o outro confie na palavra do usuário com quem se fala. Para além 

dessas conversas sobre a vida particular, há também conversas eróticas com adição de vídeos 

particulares de exposição de corpo
52

. Como pude ver, geralmente, esse sexo mediado é 

acionado por aqueles que dizem não querer “namoro sério”, somente o sexo. Esse sexo pela 

Internet pode ser sucedido pelo encontro ou pode ser o único que os envolvidos praticarão 

entre si.  
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 Ainda com um pouco de resistência pessoal, troquei vídeo em tempo real uma vez. Foi o máximo de 

participação que obtive no estudo nesse universo sexual e emocional mediado e face a face, e por isso, 

minhas reflexões nesse sentido são um tanto limitadas. O vídeo refere-se aos dois envolvidos se exporem, 

é mostrado o corpo de forma detalhada. Cada parte é referenciada numa espécie de ritual erótico, que 

evidencia o pênis, a bunda, o peitoral e a boca principalmente. Não é solicitado pelo outro alguma espécie 

de dinâmica performática no sentido de strip-tease, mas é feita a exposição sumária acompanhada de 

masturbação recíproca (porque mútua, mas mediada) no decorrer da evidenciação do corpo. Poderíamos 

chamar de ritual erótico, no sentido de que é uma prévia do que pode acontecer depois da sala no 

encontro face a face, e porque mesmo não sendo prévia, é a máxima do sexo mediado. Cada um supõe-se 

um papel, seja ativo ou passivo, penetrável ou penetrante nessa mediação sexual, evidenciado no 

acompanhamento da conversa erótica, que juntamente com o vídeo do corpo conseguem chegar à 

ejaculação de cada um. A ejaculação representa aí uma glorificação da masculinidade e da atividade 

(mesmo pelo “passivo”), de forma a mostrar no vídeo a quantidade de esperma expelido. É um show 

sexual que atiça o desejo e o sacia.  



150 

 

Ainda na sala de bate-papo, cada um dos envolvidos interage de forma a imaginar um 

ato sexual, eles falam o que gostariam de fazer com o outro e é perceptível que a sujeição, o 

estabelecimento de um poder sobre o outro é constantemente posto em prática. Um, 

geralmente, demonstra maior atividade, escreve que gostaria de “comer” o outro – de forma a 

demonstrar força física sobre ele –; é como se uma relação predatória fosse vivenciada. Ao 

que “come” parte o papel de não somente um mero ativo, mas alguém capaz de “comer” outro, 

e como mostra Fry e MacRae (1984), estabelece-se uma relação entre vencedor (aquele que 

penetra) e vencido (aquele que é penetrado). Após as falas eróticas, pergunta-se logo se há 

câmera para iniciar um vídeo pornográfico. Caso o outro aceite, estes ou irão para outro 

sistema de bate-papo mais pessoal como o Skype, ou iniciam a conversa por vídeo pela 

própria plataforma do UOL que dá essa possibilidade quando se é remanejado para uma 

conversa privada. Esse sexo mediado é basicamente a fonte de masturbação mútua (porque 

mediada), ambos os envolvidos dizem estar se masturbando e ficando extremamente 

excitados, falam bem da bunda e do pênis do parceiro mediado. Essa ação sexual é finalizada 

com a glória do esperma, este detém entre eles certo tipo de status de masculinidade, de 

“macheza”, e mostrar esse esperma no vídeo é crucial, quanto maior for a quantidade expelida 

do que eles chamam de “porra”, “gala” melhor para o status, uma maior força vital ligada a 

masculinidade é imputada, portanto. 

Quando os dois envolvidos na interação da sala de bate-papo são convencidos da 

confiabilidade do outro, marca-se o encontro o mais rápido possível. Nesse momento, há 

mistura de frenesi e nervosismo por esperar e temer o que o outro pode ser visualmente, se 

este foi sincero ou não ao dizer como era, uma das perguntas principais que se faz. “Como 

você é?”. A ela é respondida com um conjunto de características corporais, e não de gostos e 

de ordem psicológica da pessoa. O corpo é automaticamente acessado nessa pergunta, por 

isso que a maioria das ações, mesmo naquelas em que o discurso do “namoro sério” é 

acionado; do mesmo modo como a afetividade também encontra-se no discurso e nas ações 

daqueles que assumem querer “somente sexo casual e sem compromisso”, uma vez que se 

gera uma política de afetividade, onde o outro sempre estará em um estado de interesse 

emocional. Isso pode ser observado quando foi possível perceber que o discurso de “estar 

carente”, ou seja, estar querendo receber carinho de outra pessoa do mesmo sexo foi visto nas 

falas no momento do encontro daqueles que procuravam sexo casual. 

É bem verdade que uma gama de outros homens que se relacionam afetiva e 

sexualmente com outros homens não respondam ao que posso chamar de discurso de “estar 

carente”, mas mesmo assim as emoções estão presentes, já que cada um quer parecer 

atraente, e ter sucesso nessa conquista reproduz alegria. A emoção existe, mas a forma como 

ela vai ser administrada, valorizada e demonstrada por cada um nesse universo é o que vai 

realmente variar entre eles. No entanto, essa emoção ora está visivelmente disponibilizada, ora 

inculcada nas ações de forma disfarçada.  

Já ao sexo, este é geralmente tratado aí de forma bastante livre, sem muitos pudores. 

Entre as práticas usuais, o sexo oral sem camisinha é dos mais valorizados, mesmo que como 
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falei no início do texto, o discurso da proteção contra DST (doenças sexualmente 

transmissíveis) com uso de camisinha ser acionado muitas vezes, ele é usado de forma a 

mostrar ao outro que aquele é alguém limpo e protegido, portanto, confiável.  

Como “HxH” diz na sua fala quando nos encontramos a primeira vez. Quando começou 

a se encontrar com outros homens mediado pela Internet, tinha outro comportamento, antes 

queria saber da vida particular da pessoa antes de se encontrar e buscava alguma forma de 

relacionamento, hoje diz querer apenas sexo. E confessa gostar bastante dessa dinâmica da 

Internet. “Fernando” também corrobora a fala de “HxH”, ao falar que “mudou conforme o 

tempo”, usuário antigo das salas de bate-papo, “Fernando” demonstra certa desenvoltura para 

se relacionar e para estabelecer um grau de confiança muito grande.  

Os locais de encontro em Assu são variados, mas geralmente busca-se praças bem 

visíveis, no entanto, este tipo de lugar público só é possível quando um dos dois não é 

“afeminado”, pois eles se recusam “dar pinta” e querem passar despercebidos. Foi-me 

confidenciado por um deles que quando vão se encontrar e percebem que o outro usuário 

mentiu e é, na verdade, afeminado, se recusa a continuar a conversa e vai embora. Os 

encontros podem se repetir com a mesma pessoa caso tenha havido uma atração mútua, dos 

que encontrei, consegui reencontrar outras vezes três deles. Esses reencontros possibilitavam 

um maior aprofundamento acerca das intermitências pontuadas na relação afetiva e sexual 

mediada, que como vi, é possível e necessária pelo nível de “estigmatização” que essas 

pessoas sofrem. As salas de bate-papo se configuram quase como um gueto homossexual de 

ponto de pegação mediado.  

Esses ambientes possibilitam a aproximação de pessoas que não tem disponíveis 

lugares de socialização ou pegação gay públicos, uma vez que pensar nesses lugares é 

problemático para os com quem conversei, principalmente, porque eles não querem entrar na 

cena pública enquanto “gay”, associam a publicação da homossexualidade a algo, às vezes, 

negativo; diferente do que ocorreu e ocorre em São Paulo (PERLONGER, 2008; FRY & 

MACRAE, 1985; MACRAE, 2011), portanto, embora preliminar, é correto afirmar que há um 

cenário anônimo e privado de sexualidade. 

Sendo aqueles que penetram, os mais valorizados entre os estudados, os homens 

assumem serem bissexuais – aqui não afirmo que os bissexuais não existem ou algo do 

gênero, nem muito menos que estes não sejam bissexuais de fato como dizem, mas que isso 

os deixa próximos do heterossexual e distantes da “bicha”, aquele expressamente feminino, 

estigmatizado e posto à margem. O sexo é composto além da penetração anal (que nem 

sempre acontece), com sexo oral sem camisinha com o contato com o esperma (valorizado), 

pelo “beijo” (beijo frenético no ânus) – este é feito geralmente pelo ativo no passivo –, a 

masturbação, e às vezes, o sexo em grupo também faz parte do fetiche – tendo sido realizado 

ao menos uma vez – de todos os com quem me encontrei.  

 

Conclusões: relações mediadas versus relações face a face, trabalho de campo e o 

estudo do sexo. 



152 

 

 

Como o leitor pôde perceber, evitei no decorrer de todo o texto usar conceitos como virtual em 

contraposição com real em se tratando de experiências nas salas de bate-papo e os encontros 

face a face. Isso se deu por um motivo crucial, vejo que pelo pequeno espaço deste ensaio, 

não é possível considerar todas as implicações entre realidade e não-realidade atrelado ao 

ambiente virtual em comparação com o ambiente das relações face a face, dada a minha 

intenção de descrever o sexo e as emoções implicadas nas vivências homoafetivas que aludo 

aqui. Por esse motivo, optei por usar termos utilizados pelo sociólogo britânico John B. 

Thompson (1998), que embora trate do início das preocupações teóricas sobre as relações 

estabelecidas de forma mediada, nos dá um pano de fundo importante para pensar essas 

dinâmicas que no frigir dos ovos, não são nem reais nem menos reais do que outras, são de 

fato, mediadas. 

 Metodologicamente, estudar esse universo-afetivo-sexual-mediado-e- face-a-face 

confere ao pesquisador assumir uma postura delicada entre os sujeitos. A observação 

participante pareceu a ferramenta mais apropriada para tanto, não utilizei de entrevistas 

formais ou informais, fiz uso de conversas simples. O caderno de campo onde guardei todas as 

minhas impressões, tanto das salas de bate-papo como dos encontros, também inscreveu o 

método de forma mais pontual e me possibilitou ver melhor os estudados, como pode ser visto 

num trecho do meu caderno de campo sobre um dos encontros: 

 

Ao chegar à praça, Fernando já estava sentado em um dos bancos, o 
identifiquei bem por ter visto uma fotografia sua bate-papo e, por 
termos combinado com que roupas e cores estaríamos vestidos, para 
facilitar a identificação. Ele apertou minha mão num gesto que repete 
o cumprimento heteronormativo entre homens. Ele me olhava com 
atenção. Enquanto conversávamos, alguns conhecidos tanto meus 
como dele nos encontravam e eram cumprimentados por nós. Ele 
não estava nervoso com isso, mesmo não sendo “assumido” para a 
família como homossexual. Estávamos ali como heterossexuais 
amigos. Essa aparência nos protegia, ele se sentia protegido. 
Conversamos sobre coisas do dia a dia particular de cada um. Eu não 
menti nenhuma vez, tudo que contei pra ele era real sobre mim. Por 
estar intencionalmente colhendo dados para responder as minhas 
perguntas de pesquisa, achei problemático e antiético mentir para ele. 
Eu fui exposto. Era um problema que eu teria que lidar.  

  

Além de entender melhor o sujeito, entendi melhor a própria maneira com eu me 

coloquei na pesquisa. Minha participação nesse universo se limitou as conversas nos 

encontros, não estendendo a cama com eles. Optei por não conferir um estado tão profundo, 

então, minhas notas estão/foram pausadas nas declarações que estes deram. 

Dois eixos são principais entre homens do bate-papo, aqueles que intencionam um 

“relacionamento sério” e duradouro com outro homem – portanto, afetividade. E, aqueles que 

estão à procura de “pegação”, “sexo casual sem compromisso”. Para os primeiros, a amizade 

repousa num estágio onde não se conseguiu um “namoro sério” com alguém interessante, 

ficando num terreno do “ser amigo”. Isso implica que emoções foram acionadas para o apego, 
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continuar amigo de alguém interessante é um ganho. Aos últimos, àqueles interessados no 

sexo casual, as emoções também estão presentes, muito embora sua administração seja 

peculiar, o medo e a alegria da atração são pontos fortes. Os compromissados com mulheres 

ou simplesmente os que não querem ou não conseguem ter uma vida dentro das prerrogativas 

de “sair do armário”, estão com medo de serem descobertos a qualquer momento, isso é mais 

recorrente no início do uso das salas, e principalmente entre os mais jovens, como falam “HxH” 

e “Quero pegar”. 

O sexo em si não é feito de forma qualquer, como poderia se supor. As práticas 

sexuais são negociadas, e se estabelecem dentro de dinâmicas que respeitam o acesso dado 

pelo outro ao corpo e a própria pessoa do outro. Mesmo objetivando um “namoro sério”, se 

coloca para o sexo de forma atrativa. O sexo anal apesar de ser tido como o sexo de fato, nem 

sempre é praticado, a masturbação é a mais recorrente, presente em todas as formas eróticas 

de interação entre esses homens estudados. O “beijo”, prática que eu não esperava encontrar 

também é recorrente, e uma constatação interessante é que ele é feito, geralmente, pelo ativo 

sobre o passivo. Mesmo querendo se proteger de DSTs, esses homens supervalorizam o 

contato com o esperma, seja o seu para que o outro se contate com ele, seja recebendo o 

esperma do outro, ou como dizem, receber “gala” ou “porra” – o que não quer dizer que sempre 

se refira a beber de fato, beber aí se refere também ao contato na pele simplesmente ou no 

rosto – o consumo do esperma é muito fetichizado e símbolo de sujeição de quem bebe/engole 

e de dominação de quem expele. A glória do esperma ou da “gala” se inicia desde as salas de 

bate-papo com os vídeos eróticos, culminando no sexo face a face. 

O estudo desse universo se mostra interessante e necessário por situar o 

entendimento sociológico e antropológico sob um cenário recorrente de interação, construção 

de subjetividades e reprodução cultural e de gênero. Tem-se à mão tanto um procedimento 

metodológico para acesso de sujeitos para a pesquisa, como se configura como cena 

privilegiada do público no público como privado. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar as diversas 
identidades do mundo binário e ocidental, ao qual pertencemos, então 
representadas dentro do universo das tirinhas de Laerte Coutinho, famoso/a 
cartunista brasileiro/a. Em seus quadrinhos, Laerte, ao desenhar seus 
personagens, acaba por criar também representações discursivas em torno da 
sociedade da qual é sujeito. Através de seus personagens, Hugo e Muriel, 
trabalha com temas relacionados as questões de identidades de gêneros assim 
como, sexualidade. Tendo suas tiras como fonte, é lançado mão do arcabouço 
teórico que a Teoria Queer, e mais especificamente a autora Judith Butler, 
oferece para levar tais conceitos à rasura.  
Palavras-chave: Laerte Coutinho, transgênero, Teoria Queer, identidades de 
gênero. 

 

Introdução 

Em produções visuais como novelas, alguns filmes e a própria vida, 

todos trazem em suas tramas o núcleo de personagens que atuam no lado do 

time das pessoas identificavelmente bondosas e em contraponto a esses, o 

grupo que, desde o nascimento, veio ao mundo pra figurar enquanto sujeitos 

do mal, esquematizados num dualismo maniqueísta e rígido. Na vida que é por 

muitas vezes chamada de real se encontram outros momentos de organização 

semelhante, como o que a mãe olha pra menina e diz “Seja uma boa moça, 

cruze as pernas ao sentar!” e a partir daí a mesma viverá em função de 

alcançar esse ideal de bondade que aprendeu ao longo de sua vivencia.  

As sociedades ocidentais construíram em suas culturas esse esquema 

que se pauta na produção de binarismos. O dicionário Priberam traz em sua 

definição do termo o seguinte “Conjunto de duas forças iguais, mas contrárias, 

que atuam no extremo de uma reta”55. O binário é construído das mais distintas 

maneiras e nas tiras56, utilizadas como fonte da pesquisa que dá arcabouço 

para este trabalho, do cartunista Laerte Coutinho, ele é encontrado através dos 
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personagens Hugo e Muriel. Mas é possível que se faça a seguinte questão 

“Porque falar em binarismos utilizando esses personagens em questão?”. As 

normas do binarismo, que figura enquanto maneira que o momento histórico 

entende e vê a organização do mundo, impõem aos sujeitos de determinada 

cultura e espaço temporal a se encaixarem nas identidades de masculino ou 

feminino, por exemplo. O caso das personagens de Laerte Coutinho nos 

possibilita analisar essa construção binária através das vestimentas, ao passo 

que no momento em que Hugo começa a gostar de travestir-se ele vai contra 

toda a normatização imposta pela sociedade na qual está inserido, além das 

práticas de transformação do corpo, assim como as questões de sexualidade.  

Neste trabalho é pretendido discutir as construções binárias que são 

responsáveis pelo fechamento da compreensão da existência de diversas 

possibilidades de sermos homens, mulheres, homens e mulheres trans, gays, 

lésbicas, bissexuais, ou seja, as distintas maneiras de se vivenciar não só as 

identidades, como também as experiências de sexualidades. Para tanto se 

optou por utilizar os estudos queer, que se destacam com a política de 

questionamento intensivo do esquema binário de entendimento das identidades 

produzido pelo conceito de gênero, para as análises realizadas junto das 

tirinhas de Laerte Coutinho. O Queer vem para dar visibilidade para aqueles 

que são omitidos nos estudos, nas pesquisas, nos discursos e nas vivências, 

os corpos que Judith Butler denomina de abjetos, que, dentro da perspectiva 

binária na heteronormatividade e da política identitária, não são considerados e 

quando acontece aparecem enquanto anomalias, disfunção, distúrbio. 

 

Os binarismos de gênero em meio ao guarda roupas 

 

Muriel, personagem do cartunista brasileiro Laerte Coutinho, é um 

exemplo possível para a percepção desse jogo que é construído e realizado a 

partir de elementos identitários proveniente da vestimenta e da sexualidade. 

Ela deixa de ser Hugo, ao passo que se aventura ao se utilizar das peças tidas 

como exclusivas da cultura feminina, construindo assim toda a temática que 

Laerte se utiliza nesse trabalho em especial (tirinha 1). Ele começa a se 

travestir, teoricamente, após ter se envolvido em problemas com a máfia. 

Laerte passa a produzir:  
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Tirinha 1 

A tira um traz o personagem Hugo travestido. Beth questiona o fato do 

mesmo se apresentar com vestido, salto e luvas, quando a justificativa parte da 

perseguição que a máfia aplica a ele. Contudo, no terceiro e último quadrinho 

ele aparece falando de si no feminino, o que leva quem lê acreditar que há 

também o prazer em se vestir com objetos do guarda roupa considerado como 

feminino. Laerte levou à suas tiras a experiência que vivenciava no privado, 

travestindo o personagem Hugo e a partir da publicação de uma tira em 

especial (tirinha 2) é que se dá início aos processos de transformações e 

vivências no mundo transgênero57. Quando essa foi publicada, uma leitora, a 

arquiteta Maria Paula Manfitane, que também passou por essas experiências58,  

entrou em contato com o/a cartunista e o questionou sobre se essas novas 

práticas do personagem não seriam demandas do próprio autor. Em seguida 

houve o contato e o convite para a aproximação, depois participação, de 

grupos de pessoas que manteriam o hábito de se reunirem para se vestir com 

roupas femininas. 

                                                           
57

  Para a elucidação do termo: “transexuais – com identidade de gênero masculina ou feminina 

e não necessariamente separados, travestis – mentem trânsito entre masculino e feminino, 
hetero e homossexualidade, visto que não apenas fisicamente apresentam características de 
ambos os sexos, mas também elementos identitários dos dois gêneros podendo manter 
relações estáveis com pessoas de sexo biológico oposto.” (SILVA; BARBOZA, 2009.) 
 
58

  Na entrevista para a Revista Bravo, em 2010, Laerte falou sobre: “O fato de <Hugo> imitar o 
visual das mulheres certamente denunciava algo sobre mim - sobre ambições que eu me 
negava a explorar às claras. Foi quando recebi o e-mail de uma arquiteta, fã do Hugo. Quer 
dizer: de um arquiteto que abraçou a identidade feminina. 



159 

 

 

Tirinha 2 

A tira apresentada acima traz o personagem Hugo depilando as pernas 

nos dois primeiros quadros e logo após, no terceiro, o mesmo aparece 

afirmando que “As vezes um homem tem que se montar”. Esta tira, que é 

publicada no ano de 2004 e é grade responsável por fazer o seu criador 

perceber que aos sessenta anos de idade, um dos seus desejos íntimos era 

travestir-se. 

Em entrevista ao programa Provocações, Laerte revela que durante toda 

a sua vida o interesse pelo feminino esteve presente, ao passo que se 

cortejava esse universo que a sociedade ocidental na qual cresceu reservou 

para as mulheres. Ele/a afirma ainda que não sofreu grandes crises pessoais 

por causa da repressão efetuada por si mesmo, que, mesmo não atendendo ao 

seu desejo em lançar mão dos vestuários e gestuários femininos, não abdicou 

das atividades e cultura de um garoto, adolescente e homem. As experiências 

com o universo feminino foram desde os momentos em que experimentou 

saiote ou sentiu o desejo de se pintar, até outras maneiras como a culinária “eu 

gostava de aprender a cozinhar, de aprender a costurar...mas eu também não 

deixei de jogar bola, eu não deixeI de ser um menino convencional também né” 

(PROVOCAÇÕES, 2011).  

A roupa feminina para Laerte representa “contestar o parâmetro de 

gênero que vigora na sociedade e isso eu acho uma coisa é, no limite, uma 
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coisa política. Eu acho que é uma coisa no fundo de uma contestação de 

mudança, de proposta de mudança" (Revista Bravo, 2010). 

E o ato de se vestir é apresentado por Laerte como um constante 

processo, no qual teve início mesmo em 2009 quando saiu às ruas travestido e 

onde é possível lidar com a questão do conhecimento de si – se conhecer para 

então poder montar a melhor maneira de se apresentar. Dentro desse campo é 

encontrado o gosto, a preferencia individual e particular, por vezes encontrado 

em cruzadas de conhecimento do próprio corpo, sinuosidades, da maneira 

como o sujeito se vê, como se fala, se porta e como quer ser visto. A jornada, 

se assim for permitido chamar, da constituição do guarda-roupa consiste em 

abandonar as antigas roupas consideradas de homem – calça, camisa e 

sapato, tudo, supostamente, sem tamanha elaboração – e se aproximar das 

peças intimas, dos vestidos, minissaias e salto alto – não estabelecendo 

padrão de vestimenta, só especificando elementos que são bastante distintos 

dos considerados como unissex. 

 O ato de vestir-se é bastante conhecido no universo das travestis como 

montagem, pois remete ao processo de montar o seu próprio feminino. Laerte, 

ao falar sobre a questão da vestimenta declara  

Eu sei que eu gosto muito e é a minha expressão, a minha melhor 

expressão hoje é essa. É o modo como eu aproximo a minha 

condição de transgenero, quer dizer, através do desenvolvimento 

desse gosto eu descobri minha condição de pessoa transgenera. 

(IDEIAS ONLINE, 2012) 

A vestimenta tende a corporificar qualidades femininas nas travestis 

quando essas não possuem recursos para o inicio da modelagem do corpo. As 

roupas trazem consigo uma linguagem, compondo diferentes atributos sociais, 

muitas vezes se configurando como particularidades de determinados grupos, 

como é o caso das travestis, a quem por vezes são atribuídos valores 

carnavalescos pela questão das roupas consideradas bastante caricatas, em 

alguns casos.  

Roupas e acessórios historicamente se comportam como peças que 

possibilitam a produção de identificações, assim como de arquétipos e 

estereótipos, em determinado tempo assim como em distintos espaços, ou 

seja, nos mais diversos recortes. É importante que tais mudanças corporais 
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não sejam vistas como atitudes impensadas ou gestos de insanidade, pois as 

mesmas se configuram para a busca assim como a construção de identidades. 

Quando Laerte afirma “Eu to me mexendo e me movimentando e a partir do 

meu corpo, literalmente né.” 59 ele quer trazer a possibilidade de análise que 

caminha através do viés que pensa a combinação entre o ato de vestir-se ou 

de estar em incursão pelo mundo de assessórios, em geral femininos, com as 

mudanças cultivadas no corpo – visto que até mesmo a utilização de uma peça 

de sutiã com enchimento produz uma nova configuração corporal – como um 

campo que toca nas possibilidades identitárias construídas através dos 

mesmos pelos sujeitos. 

As experiências que Muriel e Hugo vivenciam com as vestimentas, que 

se configuram como elementos representantes das questões identitárias, 

transpassam os papéis de gênero que são produzidos nas sociedades 

ocidentais, onde desde que o sujeito é gerado (ver na tirinha 3) se tem a 

obrigatoriedade e a necessidade de identificá-lo como do sexo feminino ou 

masculino – é importante ressaltar que não se pretende aqui afirmar a criação 

ou surgimento de outra categoria, ou um nova, mas de sinalizar outras 

maneiras de viver o feminino assim como o masculino. A partir dessa 

classificação a vida ganha valorações que serão levadas até o seu fim, visto 

que modelos de feminilidade e masculinidade são produzidos e impostos a 

toda a sociedade. 

 

Tirinha 3 

                                                           
59

  Entrevista cedida ao programa Roda Viva, sob o comando do apresentador Mário Sérgio, em 

20 de fevereiro de 2012. 
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Nessa segunda tirinha, é possível perceber uma certa angústia da 

personagem Muriel60, que se vê obrigada, pelas normas do binarismo a se 

encaixar nas identidades de masculino ou feminino.  Não se enxergando como 

uma dessas alternativas, o sujeito, no caso a Muriel, passa a não conseguir se 

localizar socialmente e essa não localização social vem representar uma 

espécie de ameaça para a construção do indivíduo “normal” e “natural”.  

Nota-se que, na tirinha, o personagem que pretende convencer Muriel a 

se adequar ao que estaria sendo representado como vida após a morte, é 

apresentado com uma vestimenta toda branca, que conflui com o fundo 

também de mesma cor; o que passa a ideia de retidão, de limpeza e coerência, 

um indivíduo normalizado. Por outro lado, as personagens que se referem ao 

diferente são desenhados em cores fortes e chamativas, além de seus corpos 

apresentarem ainda mais contornos. 

As possibilidades de identificações com os gêneros vão sendo 

diminuídas e postas de lado, se configurando as experiências em binarismos 

que de maneira resumida se moldam em o que se é permitido e aquilo que não 

pode existir, sendo ferozmente condenado através desses códigos culturais 

assim construídos. Guacira Lopes fala em Pedagogias da sexualidade que “As 

sociedades realizam esses processos e, então, constroem os contornos 

demarcadores das fronteiras entre aqueles que representam a norma (que 

estão em consonância com seus padrões culturais) e aqueles que ficam fora 

dela, às suas margens.” (LOURO, 2000, p.15). 

 Os espaços são então demarcados de maneira meticulosa, cada 

centímetro delimitado pela normatização existente em “uma lógica social e 

cultural que bane a autonomia corporal e nega reconhecimento social aqueles 

que não são identificados com os ideais normativos do sexo e sua lógica 

binária e heterossexista” (PINO, 2007, p.159). Essa perspectiva é representada 

por Laerte, nem de maneira passiva ao aceitar sem questionar qualquer ponto, 

muito menos de maneira a negar completamente, mesmo que em diversas tiras 

seja visível a insatisfação com as  oposições binárias sob a qual nossa 

sociedade é baseada e é também pulsante o desejo da ampliação de algumas 

                                                           
60

 Muriel é uma personagem do cartunista brasileiro Laerte Coutinho. Foi criada em 2009 a 
partir de outro personagem, o Hugo, quando seu criador passou a se vestir com as roupas 
consideradas da cultura feminina aos 57 anos. É possível encontrar as tirinhas relativas a tal 
temática no site http://murieltotal.zip.net/. 

http://murieltotal.zip.net/
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ideias que permitiriam, por exemplo, a não necessidade de ocupar um lugar 

identitário – o que talvez seja considerado utópico ainda para os prumos das 

pesquisas históricas, mas que já aparece enquanto anseios dos sujeitos 

contemporâneos. Mas ainda falando no que toca a questão da criação e 

manutenção de códigos sociais que cristalizem o esquema binário de 

classificação do gênero na tira 4 fica nítido um dos elementos do mesmo. 

 

Tira 4: verdadeira mulher. 

 Na tirinha acima Laerte trabalha, pautado na ironia que é marca bastante 

presente em sua obra, a questão do que é ser ou não mulher. No primeiro 

quadro Muriel é colocada como não possuidora da verdadeira feminilidade, 

quando uma outra personagem afirma que ela não é uma verdadeira mulher. 

Contudo, Muriel, sempre irreverente, faz alguns movimentos com as mãos, 

entrelaçando os dedos, e pede que a moça repita, mas a mesma não 

consegue. Com essa tira, Laerte leva, quem a lê, a pensar o que realmente 

denotaria uma verdade no que é ser mulher, fazendo uma piada no final 

quando Muriel diz “Tudo bem, querida...você não é uma verdadeira Muriel!”. Tal 

fala questiona as construções dicotômicas que a perspectiva das oposições 

binárias, que estabelece padrões de vivência aos sujeitos, de como viver suas 

sexualidades, de como se vestir e comportar dentro da normalidade sustentada 

por ela.  

A sociedade lança mão de processos que estabelecem simbolicamente 

as fronteiras dos gêneros através da repetição da norma, ou seja, ela divide e 

demarca entre “aqueles que representam a norma (que estão em consonância 

com os seus padrões culturais) e aqueles que ficam fora dela, às suas 

margens” (LOURO, 2000, p.15) A formação dos sujeitos é todo o tempo 

marcada pela demarcação das funções que cada um deveria ser apto a 
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exercer, contudo essa divisão vai ser realizada tendo por base o binômio 

sexual e biológico (tira 5). 

 

Tira 5: panorama da construção heteronormativa dos sujeitos. 

 Nem todo o seu trabalho de cartunista se resume, do período de 2009 

até então, à criação de personagens, Laerte também produz tirinhas que vão 

ora refletir ora questionar alguns temas. Na imagem 5 Laerte se desenha já no 

primeiro quadro com a vestimenta feminina, vestindo saia e usando acessórios 

do que é chamado por cultura feminina. No quinto quadrinho é possível ver um 

armário no qual entra uma pessoa com identidade de gênero masculina que ao 

atravessa-lo sai com identidade feminina. Aqui se encontra o armário como 

metáfora utilizada para trabalhar a questão das fronteiras, tendo este o 

significado da transição entre os gêneros a partir das vestimentas encontradas 

dentro dele. 

 Logo após, a narrativa da tira traz a naturalização do gênero como uma 

barreira para o processo que tem vivenciado, quando os corpos com seus 

sexos biológicos são desenhados como se representassem grandes 

instituições, como a do macho e da fêmea, do masculino e do feminino. É 
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explicado que, desde o nascimento, os sujeitos são classificados dentro do 

modelo tanto binário, menina/menino, quanto heteronormativo, visto que desde 

a primeira instituição – a família – recebe uma educação pautada no 

sexissismo, com atividades, aprendizados, leituras estabelecidas para meninos 

e meninas, cada um respectivamente em seu lugar planejado. Enquanto isso, 

aqueles que se posicionam fora disso são considerados anomalias, estranhos 

– o sentido dado ao nome queer em inglês – e representados por Laerte nos 

quadros dez e dezenove pela figura de um monstrinho voador.  

Outra questão trabalhada na tira 5 é a ligação ou congruência exigida ou 

subtendida por esse sistema de normatização entre as categorias de sexo, 

gênero e orientação sexual. Em entrevista ao programa De Frente com Gabi61, 

que tem à frente a apresentadora Marília Gabriela, Laerte tocou também 

nessas ligações estabelecidas. Ele disse “é um fato sabido que a orientação 

sexual e a identidade de gênero são coisas independentes. Acho que elas se 

flexionam e de alguma forma se relacionam, mas de formas absolutamente... 

individuais” (De Frente com Gabi, 2012). Essa compreensão da qual Laerte se 

utiliza, se contrapõe a ideia presente no conceito de gênero inteligível. Esse 

trabalha com a suposição de coerência entra as categorias discursivas 

apontadas anteriormente, pois a existência de uma relação de continuidade 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo estaria pressuposta. 

Aqui consiste na fabricação de modelos construídos a base de normas, 

que são constantemente reforçadas, reiteradas pelas instituições e seu poder, 

no que Judith Butler vem chamar de performance, quando sugere que somos 

criação e até mesmo o gênero ou o sexo são produtos e tem a demanda do 

reforço através da atuação dos papéis de gênero, dia após dia. Essa realidade 

de oposição binária representa a quietude social e através da performatividade 

os gênero são mantidos nessa estrutura. Por outro lado é importante perceber 

que como afirma Pedro Paulo Gomes Pereira quando diz que “Se as 

sociedades inventam formas de regular e de materializar o sexo nos sujeitos, e 

se essas ‘normas regulatórias’ necessitam ser repetidas frequentemente, 

citadas e reiteradas amiúde, há, contudo, torções e lapsos no processo” 

(PEREIRA, p.470).  

 
                                                           
61

  Entrevista do programa de Frente com Gabi, do dia 12.02.2013. 
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Os sujeitos que não se encaixam nesse modelo de coerência são 

considerados como impróprios, visto que representam uma ameaça para a 

estruturação da sociedade de acordo com os moldes da “normalidade”. A 

medicina, pautada no discurso da cientificidade bem presente desde o século 

XIX, trabalhou sob o manto da ciência, que lhe justificava e garantia respaldo, 

com o poder de delimitar ou apontar o sujeito ideal, aquele patamar que só 

seria alcançado se a limpeza e o cuidado com o corpo fossem primados antes 

de mais nada. Dessa maneira, os sujeitos que são considerados próprios 

seguem essa linha, de outra forma comporiam o grupo considerado como não 

inteligível.  

 Esses que estão fora do cenário social, ou apenas ignorados do mesmo, 

são assim considerados por não manterem uma relação contínua entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo, estando muito distantes de relacionar esses 

quatro quesitos de maneira coerente entre si. Por tal necessidade Butler fala 

que a “delimitação de fronteiras entre os gêneros apresenta-se como uma 

noção paradigmática fundadora e consolidadora do sujeito” (BUTLER, 2008, 

p.200). Por representarem mudanças no entendimento dos gêneros, dos 

corpos, das identidades, não é comum que tais sujeitos apareçam em espaços 

de grande circulação à população, visto que se trata aqui de “corpos utópicos 

que permitem às leitoras vislumbrar possibilidades além dos tantos binarismos 

que aprisionam os corpos, desnaturalizando imagens e práticas sociais 

repetitivas e cristalizadoras” (WINTERSON, CAVALCANTE, P.6). 

Não se estabelecendo dentro dos padrões da normalidade, é comum 

que tais sujeitos abjetos não tenham voz assim como não seja permitida suas 

presenças em meio a sociedade “de bem”, sendo levados a convivência em 

guetos, em espaços separados nos quais só vivam pessoas da mesma 

categoria, como é possível perceber nas tiras 6 e 7. 
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Tira 6: santuário travesti. 

 Ao caminhar, enquanto cantarola a música Bom This Way da cantora 

Lady Gaga, Muriel é apanhada por uma rede e jogada dentro de um espaço 

murado, que se assemelha bastante a um espaço designado para animais, 

como um zoológico – até pela vestimenta dos homens que a capturaram, que 

passa a ideia mesmo de espaços de preservação, assim como estudo e 

pesquisa, de animais.  

 

Tira 7 

Na tira 7 se vê logo de início um grupo de pessoas reunidas e que se 

referem a personagem Muriel quando falam que a mesma não pode impor seu 

modo de vida aos normais. Como resposta Muriel lhe pergunta se ela também 

não é normal e recebe, no terceiro quadro, uma resposta negativa, 

categoricamente entoada a ela. Já no fechamento da tira, ela chega para o que 

parece ser suas companheiras e retira uma espécie de máscara, que se 

configura em seu rosto e cabelo, afirmando para elas que o grupo dos normais 

já as havia encontrado. Laerte desenha o grupo da normalidade com 

personagens de semblantes sérios e até pesados, que vestem roupas de cores 

sóbrias e apagadas. Em contraste, Muriel e suas amigas são representadas 

com roupas bastante coloridas, com estampas e babados, além da maquiagem 

e dos adornos. Pautado na ironia, um elemento sempre muito presente em 

suas obras, o desenho é construído a partir dessa ideia de que esses sujeitos 

diferenciados pelas suas práticas de vestimenta, identificação e sexuais, 

geralmente compreendidos enquanto aberrações, não humanos, não possíveis, 

são representados no momento em que uma cabeça de gente é substituída por 

uma representação de seres não terrenos – se identificando bastante com o 

termo queer – que nos remete a um trecho que diz  
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Habitualmente, e mesmo quando não condenada, a experiência 

‘trans’ é vista como distúrbio de gênero (STOLLER,1993) derivado de 

uma experiência infantil inadequada ao desenvolvimento esperado do 

psique e não como uma experiência diferenciada e não patológica da 

sexualidade. Postura que percebe esse fenômeno não como uma 

disforia de gênero a ser tratada, mas como uma construção social e 

simbólica que rompe com os cânones da sexualidade normativa e 

obrigatória em que outras possibilidades passam a figurar como algo 

a ser tratado, corrigido e controlado. (Alexandre soares silva e Renato 

Barboza. P.264) 

 Dessa maneira, sujeitos que representam a diferença, como os 

transgêneros, tem seus espaços e suas vivencias restringidas a fim de não 

macular as vidas daqueles considerados dentro da normalidade. 

 

Considerações Finais 

 

 O presente trabalho teve suas falas e ideias articuladas de maneira a 

cumprir o objetivo de analisar as representações das construções binárias que 

se fazem presente em nossa sociedade, através das experiências 

representadas e construídas, por Laerte, no universo de Muriel e Hugo 

presente nas tirinhas e tendo como ponto de partida a questão da vestimenta, 

da utilização de utensílios considerados enquanto do sexo oposto. 

A vestimenta se apresentou aqui como ponte simbólica da 

transgeneridade encontrada em sujeitos que possuem o desejo e o hábito de 

se vestir com roupas tidas como femininas. Ela parece realizar o papel de se 

constituir entre as fronteiras dos gêneros, figurando como uma modalidade 

para a apresentação de outras possibilidades de expressão identitária. O vestir-

se, nesse caso, ainda nos proporciona fazer uma reflexão em torno da 

necessidade de alargamento das aplicações e usos do conceito de gênero, 

visando que o mesmo consiga abarcar outras maneiras do que seria o feminino 

e masculino, trabalhando mesmo com uma perspectiva pautada na 

multiplicidade. 

Os universos produzidos para a personagem Muriel, trazem consigo a 

normatização, ou melhor, a heteronormatização da sociedade na qual o/a 

cartunista vive, tendo experiências próximas as de seus personagens, até 
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mesmo diante a dificuldade de sua denominação identitária, visto Laerte se 

autodenomina tanto no feminino quanto no masculino. Através das tirinhas é 

possível ver as identidades representadas nelas e as implicações que as 

mesmas carregam socialmente. 

As tirinhas de Laerte Coutinho trazem a perspectiva de um mundo no 

qual o preconceito e a homofobia estão arraigados, o que torna a sociedade 

em que Muriel vive um lugar de quase impossibilidade para aqueles que são 

fugitivos, mesmo que minimamente, da regra. As imagens trazidas nas tiras 

representam ainda as contravenções que a personagem consegue 

desenvolver, mesmo que não radicalmente, e rompendo com o todo, mas de 

maneira que causa incomodo apenas pela sua existência. 
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Discursos que questionam a resolução CFP 1/99 nos âmbitos legislativo 

e judiciário 

 

Neste trabalho busco identificar as formações discursivas (Foucault, 

2012) que atravessam as reações contrárias à instituição da Resolução 1/99 do 

Conselho Federal de Psicologia nas instâncias jurídicas e legislativas; quais 

sejam a Ação Civil Pública 2011.51.01.018794-3 do Ministério Público Federal 

que solicita sua anulação parcial; e o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 

234/2011 que solicita sua sustação parcial. No presente trabalho, atenho-me a 

compreender como se apresentam os discursos contrários à Res. 1/99, 

pergunta que integra a pesquisa “O Conselho Federal de Psicologia e a 

questão da orientação sexual”, sob orientação do prof. Dr. Luiz Mello, no 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás; 

nesta, pretendo refletir sobre por que foi necessária, como foi possível e o que 

se esperava com a instituição da Res. 1/99? Na escrita procuro descrever os 

documentos estudados com o uso de termos e argumentos – se não idênticos 

– semelhantes a eles próprios; e, a partir destes, localizar discussões teóricas 

que desnaturalizem formações discursivas enraizadas em nossas experiências. 

De início, assumo a posição ética-política ao lado daquelas pesquisadoras e 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento que se comprometem com 

a superação e desnaturalização das relações discriminatórias e violentas; e, 

principalmente nesta etapa da pesquisa, será de grande valia dialogar com 

as/os participantes do Seminário Internacional Desfazendo Gênero.  

Em março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia publicou a 

Resolução nº 1/99 sobre a atuação para os psicólogos em relação à 
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Orientação Sexual (CFP, 1999). Com um texto breve, parte-se das seguintes 

considerações: o psicólogo é um profissional da saúde; seja qual for seu 

campo de atuação, o psicólogo é frequentemente interpelado por questões 

ligadas à sexualidade; faz parte da identidade do sujeito o modo como cada um 

vive sua sexualidade; a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio 

ou perversão; há, na sociedade, uma inquietação em torno de práticas sexuais 

desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente; e, por fim, considera-se 

o papel da Psicologia na superação de preconceitos e discriminações, ao 

contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da 

sexualidade. Dos seus breves seis artigos, os dois iniciais afirmam qual deve 

ser a prática dos psicólogos “em relação à questão da orientação sexual” – 

como descrito no prelúdio: atuar “segundo os princípios éticos da profissão de 

não discriminação e promoção de bem-estar das pessoas e da humanidade” 

(idem, p. 1), e “contribuir com seu conhecimento para reflexão sobre o 

preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra 

quem apresente comportamentos ou práticas homoeróticas” (idem, p. 2). O 

terceiro e o quarto artigos vetam aos psicólogos qualquer ação que favoreça a 

patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, a orientar 

homossexuais para tratamentos não solicitados, a colaborar com eventos e 

serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades, e a se 

pronunciar ou participar de pronunciamentos públicos, nos meios de 

comunicação de massa, que reforcem preconceitos sociais em relação aos 

homossexuais (idem).  

Doze anos se passaram da publicação da Resolução CFP 1/99 para 

abertura da Ação Civil Pública nº 2011.51.01.018794-3, proposta pelos 

Procuradores da República Fábio Moraes de Aragão, Gino Augusto de O. 

Liccione e Vinícius Panetto do Nascimento, do Ministério Público Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (MPF-RJ).  Como um todo, o documento nega a 

legitimidade do CFP em regulamentar a prática profissional quanto à orientação 

sexual. Acusa o CFP de usurpar sua competência constitucional e “inovar a 

ordem jurídica” (MPF-RJ, 2011, p. 2) por criar obstáculos e obrigações sem 

amparo legal. Cita-se a Lei nº 5.766/71, que criou o CFP e os Conselhos 

Regionais, em que se estabelece que suas competências sejam exercidas 

dentro dos limites legais (artigo 6º); e a Lei nº 4.119/62, que regulamenta a 
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profissão de psicólogo/a, garante como função privativa a utilização de 

métodos e técnicas psicológicas destinadas a diagnóstico psicológico, 

orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento (art. 1º, 

inciso I, da Lei nº 4.119/62). Assim haveria conflito entre normas, em que 

prevalece uma norma superior pelo critério hierárquico: 

se alguém não está se sentindo psicologicamente confortável em 
decorrência da opção homossexual que desempenha e quer 
abandonar esta orientação e vivenciar outra, a norma legal citada 
possibilita que os psicólogos se valham de métodos e técnicas para 
tanto. Assim, torna-se de nitidez vítrea que o §1º do artigo 13 da Lei 
nº 4.119/62 garante ao profissional admitido nos quadros do CFP 
promover o atendimento e a orientação que entender eficaz para 
essas situações, ao passo que o art. 3º, parágrafo único, da 
Resolução nº 01/99 do aludido Conselho está vedando, sem o devido 
respaldo legal, dito comportamento profissional (idem, p. 6).  

 

Ilegais e reincidentes, o CFP também teria usurpado a competência 

do Congresso Nacional ao editar a Resolução nº 10/201062 com força de lei, 

anulada pela Justiça Federal da 4ª Região – o texto não especifica o conteúdo 

da resolução citada; nesta sentença a juíza teria utilizado argumentos jurídicos 

idênticos a esta ação civil pública. E, tendo em vista “violação diária às normas 

constitucionais” (idem, p. 18) e o “respeito à garantia do exercício profissional 

ilicitamente proibido pelos réus” (idem, p. 18), os promotores requereram junto 

à 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro: a suspensão parcial da Resolução CFP 

1/99 e dos processos ético-disciplinares que envolvem sua aplicação; que os 

réus se abstivessem de aplicá-la, sob pena de multa diária no valor de cinco mil 

reais; que publicassem o inteiro teor da decisão judicial em seus sítios 

eletrônicos oficiais e notificassem as/os psicólogas/os quanto à decisão 

proferida, que possibilitaria: 

prestar orientação profissional àqueles que voluntariamente desejam 
passar da homo para a heterossexualidade, garantindo-se, pois, tanto 
os direitos de psicólogos quanto daqueles que estão insatisfeitos com 
a condição homossexual (p. 17). 

 
 

É possível localizar entre seus argumentos traços de um liberalismo 

                                                           
62

A Resolução Nº10/2010 indicou princípios norteadores e referenciais técnicos para a realização da 

escuta psicológica na Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foi considerada polêmica pelo fato 

de vedar a/ao psicóloga/o o papel de inquiridor/a quanto à violência vivida ou presenciada por crianças e 

adolescentes, que as coloca apenas como “objeto” de produção de prova para responsabilização do 

agressor. Por este ser seu único objetivo, não há consenso quanto à inquirição não ser revitimizante ou 

violadora de direitos, mesmo em ambientes mais humanizados.  Em diferentes Estados, inúmeras ações 

judiciais foram abertas visando à sua suspensão desde sua publicação. Em  09 de junho de 2012, o Juiz da 

28ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro decidiu pela suspensão da Resolução CFP nº 

10/2010 em todo Território Nacional. Decisão que é alvo de contestação judicial pelo CFP (CFP 2012). 
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profissional radical, calcado na ideia de individuo livre e responsável único por 

suas escolhas, que “exercendo o livre arbítrio” (idem, p. 14), se declare 

insatisfeito nesta “área da psique humana” (idem, p. 11), que “de livre e 

espontânea vontade tenha por meta a consolidação da opção heterossexual” 

(idem, p. 11), e assim “voluntariamente” (idem, p. 9; p. 17) possa “mudar sua 

orientação sexual” (idem, p. 9). O que definiria a atuação ou não da/o 

psicóloga/o seria seu livre diagnóstico, em conformidade com o desejo do 

interessado e “não em função de uma característica objetiva pessoal qualquer, 

seja de cunho sexual ou não” (idem, p.12). A Resolução 1/99 então seria 

injurídica; e não seria razoável o parágrafo único do seu art. 3º “obstaculiza o 

tratamento voluntário em função de mera opção sexual” (idem, p. 12) – aquele 

que veda a/ao psicóloga/o colaborar em eventos e serviços que proponha o 

tratamento e cura das homossexualidades.  

Resumindo, trocar de orientação sexual seria como mudar de corte de 

cabelo, “uma característica objetiva qualquer”; a “psique humana”, a sede de 

onde ela emana, e que pode ser ajustada; desde que o profissional adequado 

esteja disponível no mercado, tenha condições de empregar o seu “livre 

diagnóstico” condizente apenas com “o desejo do interessado”, que “de livre e 

espontânea vontade” queira “mudar sua orientação sexual”. Acusa-se a 

Resolução nº 1/99 do CFP de partir da premissa preconceituosa de não existir 

saída para a homossexualidade, citando-se parcialmente a fala da presidente 

do CRP: “não conhece nenhum caso de alguém que deixou a condição 

homossexual” (idem, p. 12)63. E que não cabe ao CFP por ”decreto” determinar 

se uma orientação sexual é passível de mudança ao longo da vida, “por se 

tratar de matéria afeta à liberdade de orientação sexual, prevista na Magna 

Carta de 1988” (idem, p. 12). 

A resolução CFP 1/99 limitaria o direito fundamental ao livre exercício 

profissional. Considera-se o “livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações previstas em lei” (art. 5º, XIII, Constituição 

Federal de 1988); que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II, idem);  e se não há “nenhuma 

lei que proíba o psicólogo de orientar homossexuais que voluntariamente 

almejem mudar sua orientação sexual” (MPF-RJ, 2011, p. 9), então “tem o 
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 Conferir documento citado: a que sujeito a conselheira presidente se refere? A psicologia, a ela própria? 



176 

 

profissional de psicologia total liberdade de clinicar os homossexuais, os 

heterossexuais ou aqueles que rejeitam qualquer contato sexual” (idem, p. 11). 

O sistema de psicologia norte-americano é comparado ao brasileiro em recorte 

do depoimento do Presidente64 da Comissão de Ética do CRP/5ª região, no 

qual reconhece que lá “é possível o tratamento de reversão de pessoas que 

queiram deixar a homossexualidade” (idem, p.4). Argumenta-se que os 

conselhos profissionais não poderiam expedir normas que limitam o exercício 

profissional, restringido apenas por meio de lei, segundo a jurisprudência, sem 

especificá-la.  

A linguagem estritamente jurídica empregada na Ação Civil Pública em 

questão, somada a apelação ao princípio da autonomia técnica-científica e 

liberdade de expressão, denuncia o vazio ético e a recusa em analisar o mérito 

das afirmações que propaga; não faria sentido a “interrupção prévia do 

desenvolvimento do conhecimento humano” (idem, p. 10); “nem a lei poderia 

obstar a ciência e o desenvolvimento da informação, salvo se houvesse colisão 

com outros direitos protegidos constitucionalmente e de maior relevância, como 

a vida ou a integridade física” (idem,p. 10-11). O parágrafo único do artigo 3º 

além de não ser razoável, pois “obstaculiza o desenvolvimento de parte do 

conhecimento humano no Brasil” (idem, p. 12); e feriria o direito constitucional 

de opinião das/os psicólogas/os por “obstar a mera circulação de ideias” (idem, 

p. 15). O artigo 4º da resolução, então, “feriu de morte a Constituição da 

República”, “verdadeira ‘mordaça’ as/aos psicólogas/os quanto à questão 

homossexual” (idem, p. 15) que acarreta “punição disciplinar de psicólogos que 

exerçam o direito constitucional de opinião” (idem, p. 15). Considera-se 

incoerente que não haja veto sobre a manifestação do psicóloga/o sobre a 

reversão da homossexualidade nos meios acadêmicos e profissionais, ao 

contrário da publicização na internet ou meios de comunicação, que pode 

acarretar sanções éticas. A ação civil defende que, ainda que não seja pacífica 

no meio cientifico, toda e qualquer tese psicológica não pode ser vedada pelos 

conselhos, ante o art. 5º, incisos IV e IX da Constituição; e que, como a 

homossexualidade deixou de ser considerada doença pela maioria da 

comunidade científica, se “uma tese científica que era absurda no passado 

tornou-se majoritária” (idem, p. 15), isso se deu pelo exercício constitucional de 
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 não cita o nome. 
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opinião, “o que denota a relevância de assegurá-lo, ainda que a tese científica 

possa parecer absurda para a maioria das pessoas” (idem, p. 15). 

Assim, acima ”das dezenas de correntes psicanalíticas”, estariam os 

direitos fundamentais à livre manifestação do pensamento e vedada “toda e 

qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística” (artigo 5º, IV e IX 

e art. 220, §2º da Constituição Federal, respectivamente). Defendem o direito 

de prestar um serviço profissional e, por vezes, durante o texto, se transforma 

automaticamente em uma tese científica, como estes espaços compusessem 

uma unidade. Respeitar a oferta de um serviço embasado em uma tese 

científica que no presente seria ‘minoritária’, sem apresentar seus sujeitos; 

argumento que parecem defender a desqualificação da psicologia ‘majoritária’. 

Ao mencionar suas divergências internas, parece implícita a sugestão para não 

legitimar uma área de conhecimento como a psicologia, e ter que “adentrar em 

teorias psicológicas acerca da sexualidade humana” (idem, p. 12), ou querer 

“que o Poder Judiciário tome partido desta ou daquela ‘corrente doutrinária da 

Psicologia’” (idem, p. 12). Como se, ao não alcançar uma verdade universal 

acerca da sexualidade, a psicologia carecesse de maturidade e objetividade 

das hard sciences. Pede-se a justiça assegurar direitos fundamentais, que “não 

estão subordinados a atos praticados pelos Réus ‘em nome da ciência’” (idem, 

p. 12): 

a hipótese diz respeito única e exclusivamente ao ordenamento 
jurídico, ao princípio da hierarquia das normas e da ponderação de 
interesses, e não das dezenas de correntes psicanalíticas existentes 
sobre a questão sexual (idem, p. 12). 

 

A Resolução 1/99 teria violado a “liberdade de o cidadão escolher 

como quer viver consigo mesmo” (idem, p. 11). Alegam a necessidade de que 

todos sejam respeitados no Estado Democrático de Direito, inclusos “os 

homossexuais que querem permanecer com esta orientação” (idem, p.12); os 

direitos dos cidadãos que se assumem publicamente como homossexuais 

devem ser respeitados pelo Estado em “suas escolhas existenciais”; o que Já 

teria ocorrido com a ‘consagração’ da união estável de pessoas do mesmo 

sexo pelo STF. A apropriação do discurso do subalterno, do diferente, explicita 

no argumento de que o psicólogo poderá atender o cidadão que deseje tornar-

se homossexual, resvala para a acusação de omissão: “nem mesmo a lei, que 

dirá uma Resolução, poderia restringir o direito fundamental à orientação 
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psicológica, sob pena de ser taxada de inconstitucional” (idem, p. 10). Esse 

jogo de mediação da minoria frente à maioria introduz a estratégia central do 

texto, defender os indivíduos prejudicados com a instituição da Resolução CFP 

1/99 enquanto vítimas de novas premissas científicas. Os mesmos argumentos 

que usaríamos para defender o direito à diferença são evocados, como o 

direito fundamental à liberdade (art. 5º, caput, da Constituição Federal) e o 

princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º da Constituição Federal). 

Estariam sendo violados os direitos fundamentais à liberdade e à dignidade 

humana de “um número indeterminado de pessoas que, exercendo o livre 

arbítrio, escolheram adotar apenas a conduta heterossexual” (idem, p. 14); 

aqueles que vivem a hetero ou a homossexualidade mas que estão 

insatisfeitos” (idem,p. 14); cidadãos brasileiros impedidos de buscarem auxílio 

de profissionais da psicologia. 

se o Estado respeita o direito daqueles que deixam a 
heterossexualidade e assumem a homossexualidade, mutantis 
mutandis, também deverão ser respeitados os direitos daqueles que 
optam pela via inversa: sair da homossexualidade para vivenciar a 
heterossexualidade (idem, p. 13). 

 

Apenas nos exemplos de processos disciplinares movidos em 

decorrência da Resolução CFP 1/99 há ligação entre esta proposição e 

interesses de grupos religiosos: O caso ‘paradigmático’ da psicóloga 

Rosângela Alves Justino, autointitulada psicóloga cristã, punida com censura 

pública ”somente” por atuar junto a pessoas que a buscavam voluntariamente 

para “resolverem suas insatisfações com o desenvolvimento de 

relacionamentos homoafetivos que estavam mantendo” (idem, p. 3); e do 

psicólogo e jornalista Luiz Carlos Prates dos Santos, punido por censura 

pública por afirmar que a homossexualidade é considerada desvio de conduta 

no programa ”Disque Record”, que apresenta na emissora pertencente ao 

bispo da igreja universal Edir Macedo. Ou seja, apenas indiretamente os 

interesses religiosos podem ser relacionados à Ação Civil Pública; no mais a 

apresentação do documento em questão segue a linguagem da cultura jurídica 

brasileira com sua sofisticada linguagem técnica argumentativa. O que, de 

algum modo, pode expressar o enfraquecimento da legitimidade do discurso 

religioso, ao menos nos meios institucionais brasileiros. 

Antes da decisão do mérito, o MPF-RJ requereu decisão liminar 
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através do Agravo de Instrumento nº 2012.02.01.006697-2; que foi indeferido 

pelo juiz de primeira instância (CFP 2012). O recurso de Agravo de Instrumento 

então foi interposto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual o juiz 

manteve a decisão da 5ª Vara Federal em 23 de julho de 2012 (idem). Em maio 

de 2013 a 5ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro negou o mérito dessa 

Ação Civil Púbica (CFP 2013). Na sentença, o juiz Firly Nascimento Filho 

definiu que: 

a proteção do Estado ao ser humano deve se pautar em vedação a 
condutas preconceituosas e estigmatizantes em relação a todas as 
posturas e não apenas àquelas que sempre foram alvo de 
discriminações pela sociedade, como era o caso da 
homossexualidade (idem) 
não mais sendo o homossexualismo (sic) considerado doença, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe mais a liberdade 
profissional para o exercício de tratamentos que tomem por base 
esse pressuposto (idem) 
modernamente entende-se que se trata de uma opção (sic) sexual 
que, em uma democracia, pode ser exercida livremente, de acordo 
com as concepções pessoais do indivíduo. É certo que remanescem 
na sociedade, instintos discriminatórios, que não podem ser 
tolerados, pois cabe ao Estado proteger as minorias dos ataques das 
maiorias (idem) 

 

O Projeto de Decreto Legislativo - PDC 234/11 usa alguns argumentos 

da Ação Civil Pública, resumidos e adaptados ao contexto legislativo. À revelia 

da APA, OMS, CFM, CFP, da Justiça Federal e por fim do próprio partido, o 

deputado federal João Campos, de Goiás, é autor da proposta que também 

não reconhece a legitimidade do CFP em regulamentar a prática profissional 

em relação à orientação sexual. Seu currículo é vasto: já em seu terceiro 

mandato, ocupa a Câmara dos Deputados desde 2003, é delegado da Política 

Civil, Bacharel em Direito, especialista em Direito Constitucional e em Direito 

Administrativo, ‘Pós-Graduando’ de Direito Penal e Direito Processual Penal, 

vice-líder do PSDB, membro da Comissão de Seguridade Social e Família da 

Câmara dos Deputados, pastor da Igreja Assembleia de Deus, e Presidente da 

Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional – FPE (Campos, s.d.). 

O PDC 234/11 solicita ao Poder Legislativo Federal suspender o 

parágrafo único do art. 3º e do art. 4º da Resolução CFP 1/99, que inovaria a 

ordem jurídica, ilegitimamente, e ofenderia princípios constitucionais. O CFP 

teria extrapolado seu poder regulamentar ao criar e restringir direitos, 

competência legislativa definida nos artigos 22º, 23º e 24º da Constituição 
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Federal. Com base no inciso V do artigo 49º da Constituição Federal e no 

inciso XII do artigo 24º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

caberia por Decreto Legislativo suspender a eficácia do ato normativo, 

dispositivo que preserva a competência legislativa do Congresso Nacional, sob 

responsabilidade das comissões permanentes, que poderia ainda ser objeto de 

questionamento judicial. O PDC 234/2011 trata como inquestionável o alcance 

da sustação a qualquer ato do Poder Executivo, sem se restringir aos atos da 

Presidência da República, incluídos os conselhos profissionais.  

Aqui, também a acusação de criar obrigações inexistentes na lei se 

relaciona à restrição do trabalho dos profissionais gerada pela Resolução 1/99. 

Argumentos liberais radicais, complementares à ideia de individuo livre, 

prejudicado em seu direito de receber orientação profissional. A Resolução 

1/99 teria sido instituída em detrimento dos direitos dos cidadãos, com a 

mesma apropriação do discurso de vítima. A ligação entre esta proposta e 

interesses de grupos religiosos é clara a partir da apresentação de seu 

proponente; ou dos requerentes de audiências públicas, os deputados Pastor 

Roberto de Lucena (PV-SP) – Vice-Presidente da Frente Parlamentar 

Evangélica – e Pastor Marco Feliciano (PSC-SP); ou ainda por alguns dos 

nomes que compõem as audiências públicas sobre o PDC: a psicóloga Marisa 

Lobo, em duas audiências65, e o psicólogo e Pastor Silas Malafaia em uma 

dessas – nomes que não representam “instituições ou lugares de produção de 

conhecimento” (CFP, 2012-a). 

Algo entre a morosidade da tramitação do PDC 234/11 e a obviedade 

de sua ilegalidade/ilegitimidade traz desconfiança quanto ao interesse de seus 

defensores em aprová-lo de fato. O projeto foi apresentado ao Plenário da 

Câmara dos Deputados em 02 de junho de 2011. A Coordenação de 

Comissões Permanentes (CCP) encaminhou o projeto para apreciação das 

Comissões de Seguridade Social e Família (CSSF) e Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC) em 14 de junho de 2011; mesmo dia em que foi recebido 

pela CSSF. Em 18 de agosto de 2011 o Dep. Roberto de Lucena (PV-SP) foi 

designado relator do PDC 234. Em 10 de dezembro de 2012, o relator 

apresentou parecer favorável ao projeto, o que ocorreu novamente em 13 de 

dezembro de 2012. Em 19 de dezembro de 2013, a Comissão de Direitos 
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 Em 28 de junho de 1012 e em 27 de novembro de 2012. 
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Humanos e Minorias (CDHM) apresentou ao Plenário Requerimento de 

Redistribuição n. 6613/2012, para inclusão desta na apreciação do projeto. No 

dia seguinte, a Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresentou voto em 

separado, pela rejeição do projeto. Em 19 de fevereiro de 2013, a Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados atualiza o despacho do PDC 234/11 às 

CDHM, CSSF e CCJC. Em 27 de fevereiro este foi recebido pela CDHM. Em 

26 de março de 2013 a CDHM designa o Dep. Anderson Ferreira (PR-PE) 

como relator; este apresenta parecer em 26 de abril de 2013 pela aprovação. 

Em 11 de junho de 2013, na Reunião Deliberativa Extraordinária, discutiram a 

matéria na CDHM, os Dep. Severino Ninho (PSB-PE), Dep. Roberto de Lucena 

(PV-SP), Dep. Marcos Rogério (PDT-RO), Dep. Simplício Araújo (PPS-MA) e 

Dep. Pastor Eurico (PSB-PE). Em 18 de junho de 2013, o parecer do relator foi 

aprovado pela CDHM e o Dep. Simplício Araújo (PPS-MA) apresentou voto em 

separado pela rejeição do projeto. Em 26 de junho o projeto é devolvido a CCP, 

e em 27 de junho de 2013 ele é recebido novamente na CSSF. Em 02 de julho 

de 2013, foi apresentado ao plenário Requerimento de Urgência66 na 

apreciação do PDC 234/11, por iniciativa do líder do PSOL, Dep. Ivan Valente, 

apoiado pelos líderes do DEM, PCdoB, PDT, PEN, PPS, PSB, PSD e PSDB. 

No mesmo dia, o Deputado João Campos (PSDB-GO) requereu67 a retirada do 

PDC, que foi aprovada, e o projeto arquivado.  

Via Twitter, e reproduzido em diversos sites gospels, Marco Feliciano 

justifica a retirada do PDC, quando parece explicitar a finalidade última do 

projeto. Nas mensagens, Feliciano parabeniza a atitude de João Campos, 

tendo em vista a inviabilidade causada pelo PSDB; ativistas, mídia e partidos 

invisíveis estariam usando o PDC 234 para ‘tirar o foco das manifestações 

verdadeiras’; “não seremos usados pra desviar a atenção das precárias 

situações do país!”; acusa os ativistas e o PSOL de querer fazer do plenário um 

circo, “tristonhos agora. Não haverá festa! Rsss”; nega que o projeto tenha sido 

arquivado, alegando que fora retirado, e garante que ele voltará na próxima 

legislatura quando terão mais deputados evangélicos, “sempre soubemos q 

perderíamos nas comissões por sermos poucos”; acusa a mídia e os ativistas 

de perseguição, que: 
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 nº 8.100, de 2013, que prejudicou o Requerimento nº 8.093, de 2013. 
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nos FORTALECEU e Nosso povo acordou. Nos aguarde em 2015. 
Viremos com força dobrada. 
Em 2015 aguarde a Frente Evangélica! Seremos muitos! E agora 
sabemos quem é quem! Parabéns a todos! Marcamos posição!.  

 

No dia seguinte ao arquivamento do PDC 234/11, o deputado 

Anderson Ferreira (PR-PE) apresentou Projeto de Decreto Legislativo 993/13, 

com absolutamente o mesmo teor daquele arquivado. A manobra foi barrada 

pela mesa diretora, e encontra-se para apreciação do Plenário. 

* 

Quem são ”minorias”: homossexuais ou evangélicas/os? Eu poderia 

começar a comparar o crescimento recente de ambas as partes no Brasil e ser 

pega pela armadilha desses termos; mas creio ser politicamente mais 

interessante analisar a instituição da resolução CFP 1/99 conforme retomo 

brevemente a historicidade do dispositivo da sexualidade, o surgimento da 

psicologia na sociedade moderna e, por fim, especular sobre a emergência de 

uma identidade religiosa predatória.  

Nas ciências humanas diferentes correntes de pensamento 

consideram a obra de Michel Foucault definitiva no processo em curso de 

desnaturalização da sexualidade; pois só seria possível tomá-la como dada 

naturalmente se ignorada sua historicidade, expressão de certas relações 

políticas e econômicas (Piscitelli, Gregori & Carrara, 2004). Foucault demonstra 

como a sexualidade não é um valor universal, muito menos vítima de repressão 

na sociedade ocidental; pelo contrário, tratava-se de um valor obsessivamente 

cultivado (Foucault, 1988). Suas pesquisas sobre a história da sexualidade nos 

permitiram investigar como as ideias que hoje temos sobre ”sexo” são produto 

do dispositivo da sexualidade, uma série de compreensões acerca do corpo 

dispersas até o início da era moderna: órgãos sexuais, prazeres, relações de 

aliança e relações interpessoais (Foucault, 1988). A separação operada a partir 

da era moderna entre o amor racional e o desatinado, ao qual pertenciam a 

sodomia e a homossexualidade, aos poucos fundidas neste último termo, toma 

lugar entre as estratificações da loucura (Foucault, 1978). O 

chamado ”desatino” surge em meio a 

todo um reajustamento ético onde o que está em jogo é o sentido da 
sexualidade, a divisão do amor, a profanação e os limites do sagrado, 
da pertinência da verdade à moral (Foucault, 1978, p.120). 

 

Antes condenada enquanto pecado tal qual a magia e a heresia, a 
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sodomia passará a ser condenada agora apenas por razões morais, junto com 

a homossexualidade (Foucault, 1978). Esse processo acompanha uma 

mudança de sentido, pois, se por sodomia entendiam-se atos sexuais contra a 

natureza humana, homossexual passa a designar um sujeito: 

A homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade 
quando foi transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de 
androginia interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um 
reincidente, agora o homossexual é uma espécie (Foucault, 1988, p. 
51). 

 

A homossexualidade passa a ser concebida como doença no século 

XIX com o aparecimento de discursos psiquiátricos, jurídicos e literários sobre 

as espécies e subespécies de homossexualidade, inversão, pederastia 

e ”hermafroditismo psíquico”, que permitiram estabelecer controles sociais 

nessa região de ”perversidade” (Foucault, 2004). Publicações científicas sobre 

a patologização das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são 

conhecidas desde 1846, mas a popularização das chamadas perturbações 

mentais ligadas à sexualidade, as perversões, se deve a publicação do livro 

Psycopathia sexualis (1889), do psiquiatra alemão Krafft-Ebing (Duarte, 1989; 

apud Russo, 2004). As denominações científicas das relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo variam bastante até o termo homossexualidade se 

tornar o mais comum: como pederasta e uranista para definir relações sexuais 

entre homens, ou saphica, lésbica e tribade entre mulheres; até que a palavra 

"homossexual", em 1869 seja usada em um panfleto pelo austro-húngaro Karl-

Maria Kertbeny (Prestes e Vianna, 2008) e obtém projeção no meio científico 

pelo uso para descrever os invertidos no artigo de Westphal, em 1870, primeira 

vez em que é mencionada como síndrome no discurso psiquiátrico (Foucault, 

1988).  

A cultura ocidental moderna dividiu a sexualidade rigorosamente entre 

Razão e o Desatino, entre a saúde e a doença, o normal e o anormal (Foucault, 

1978). O internamento e seu regime policial controlavam a ordem na estrutura 

familiar, com dupla função, de regra social e norma da razão, impedindo que 

algum de seus membros cometa sandices: “devassidão, prodigalidade, ligação 

inconfessável, casamento vergonhoso” (Foucault, 1978, p. 104). Somente no 

final do século XVIII começa a haver uma oposição a esse princípio, e no 

século XIX ele se torna um problema psicológico, um assunto particular entre o 
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indivíduo e sua família. Isto que conhecemos como repressão da 

homossexualidade “não remonta ao cristianismo, propriamente falando, mas a 

um período mais tardio da era cristã” (Foucault, 1994, p. 320), em que as 

amizades passam a ser questionadas, relações sem finalidade racional, 

alianças outras que interferiam no regime de acumulação de bens das famílias. 

Contraditoriamente, a opressão manifesta na medicalização da 

homossexualidade foi um instrumento de resistência contra a opressão à 

homossexualidade como crime. Na época as pessoas passaram a dizer "se 

somos doentes, então por que nos condenam, nos menosprezam?" (Foucault, 

1984, p. 17).  

Assim a psicologia tomou a sexualidade como objeto no século XIX 

entre estudos de psicofísica, e conduziu pesquisas sobre as reações dos 

sistemas sensoriais, inclusa a excitação sexual (Duarte, 2004). Outrora, 

psicólogas/os munidos do instrumental clínico psicanalítico, ofereceram 

tratamento e cura às homossexualidades, chamados invertidos, alinhada à 

patologização das homossexualidades e seus propósitos em solucionar 

problemas de ajustamento por meio de técnicas de exame da consciência – 

cuja genealogia remete àquelas operadas na confissão pela igreja, a disciplinar 

os corpos e purificar a alma (Foucault, 2011). 

Deste ponto de partida, através da Resolução 1/99, o CFP busca 

normatizar a atuação das(os) psicólogas(os), profissionais que se valem de 

poderes que datam da emergência da biopolítica na sociedade moderna no 

final do século XVIII; munidos de procedimentos disciplinares com justificativa 

científica, instituem regimes de verdade, ordenam os sentidos da vida e as 

regras da dinâmica social. Então, o CFP, ao instituir a Resolução 1/99, usou de 

sua atribuição legal e regimental para redefinir atuação profissional em relação 

à orientação sexual. Operou o deslocamento da tradicional atuação sobre 

objetos intrapsiquicos, passíveis de ajustamento, para objetos psicossociais, 

preconceitos, discriminações e estigmatizações, também moldáveis – a 

depender parcialmente da despatologização de comportamentos ou práticas 

homoeróticas. Ao tratar da orientação sexual, fala apenas das desviantes, o 

que exige do/a leitor/a que às diferenciem da norma. Toma para si a 

responsabilidade pelo esclarecimento sobre a sexualidade, que não discrimine 

práticas sexuais desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente, ou 
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seja, decorrentes da heteronormatividade. Com objetivo de promover saúde 

integral do ser humano, ao invés de redefinir as homossexualidades, foca nas 

relações sociais em que estão imbricadas, e evita implantar uma nova 

nosologia para a sexualidade humana. Assim, o CFP abre a possibilidade para 

a legítima parceria com movimentos sociais e com instituições da sociedade. 

Ainda que tenha sido questionada tardiamente pelos documentos 

apresentados, com argumentos estritamente jurídicos, de livre mercado, que 

colocam na posição de vítimas das novas premissas científicas os indivíduos 

supostamente prejudicados com a Resolução CFP 1/99, sua instituição foi 

legitimada, tanto na justiça quanto na inviabilização do PDC 234/11. Mas a 

legitimidade local dos direitos homossexuais no Brasil somente é 

compreensível se nos remetermos a uma “sociedade civil internacional”, “face 

mais feliz” da globalização (Appadurai, 2009, p. 89); redes de ativistas que 

agem 

virtualmente em todas as áreas do bem-estar e da equidade humana, 
indo desde a saúde e o meio ambiente aos direitos humanos, 
habitação, gêneros e direitos de povos indígenas (idem). 
 

O que também se dá no caso estudado, em que a legitimidade local 

foi conquistada em consonância com um consenso cientifico internacional, com 

a retirada da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças; na 

defesa da autonomia do Sistema Conselhos de Psicologia68; e, certamente, 

alcançada diante da crescente mobilização nacional em torno dos direitos 

sexuais, e manifestações de apoio de diversos movimentos e instituições à 

Resolução CFP 1/99. 

Por outro lado, a estratégia de legitimação da Resolução 1/99 mantém 

relações de poder que institucionalizam a saúde, e nesta, a vida afetiva e 

sexual das pessoas: soa natural que a/o psicóloga/o seja frequentemente 

interpelado sobre a sexualidade, na busca pela verdade sobre si mesma/o; que 

a sexualidade faça parte da identidade do sujeito, em sua ‘totalidade’; e 

principalmente, a natural legitimidade da Organização Mundial de Saúde em 

outorgar a Classificação Internacional de Doenças (CID) e definir sobre a vida 

sexual de cada ser humano como normal ou patológica.  A argumentação de 
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 Personalidade jurídica de direito público, autarquia responsável por “orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 

classe”, conforme a Lei nº 5.766,  de 1971. 
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defesa da Resolução centrada na retirada do código 302 da CID dá pouca 

importância aos processos sociais e políticos que foram necessários para tal, 

resumidos como “transformações e demandas sociais internacionais e 

demandas nacionais” (CFP, 2010, p.1); além de omitir a proliferação 

vertiginosa de novas categorias nosológicas relacionadas à sexualidade 

humana operada a cada revisão de critérios diagnósticos.  

em conjunto com a iniciativa internacional para o desmonte da 
concepção vigente até o momento do homossexualismo como 
doença, o Conselho necessitava também, assim como outras áreas 
de saber, regulamentar a atuação e organizar a prática psicológica, 
passando a atuar em conformidade com o CID 10. Em consonância 
com esses princípios, publicou a Resolução nº 001/99, que se firmou 
como instrumento normativo e regulador, de base sustentada ética e 
tecnicamente (CFP 2010, 1-2)  

 

Soa ambíguo e ingênuo reivindicar direitos sexuais apenas ou 

prioritariamente através do argumento de que a homossexualidade não 

constitui doença, pois, essa informação isolada, remete a uma paulatina 

modernização e liberação da sexualidade. É necessário lembrar como é 

definida a Classificação Internacional de Doenças (CID) no campo da saúde 

mental. A partir de 1993, a CID incorporou ao seu capítulo de desordens 

mentais a classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM-IV, elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria (Russo 

2004). A globalização dos critérios diagnósticos americanos ocorre em um 

duplo processo: a partir da publicação em 1980 do DSM III sua antiga visão 

“psicossocial” da doença mental, com forte influência psicanalítica, adapta-se a 

uma visão estritamente biológica; termos como ‘neurose’, perturbações 

psicológicas por excelência, desaparecem, junto com a antiga divisão entre 

transtornos orgânicos e não orgânicos, presente até a terceira versão, que 

deixa de existir no DSM IV; justifica-se que o uso da expressão não-orgânico 

implicava na ideia incorreta de que estes não teriam uma base biológica. 

Soma-se à biologização dos transtornos mentais em geral, o aumento 

considerável dos transtornos relacionados à sexualidade, uma ”revolução 

ideológica/terminológica” operada nos anos 80 (Russo, 2004, p. 99). No DSM 

II, consideravam-se desvios sexuais entre os distúrbios da personalidade e 

outros distúrbios mentais não psicóticos, com nove categorias: 

Homossexualidade, Fetichismo, Pedofilia, Travestismo, Exibicionismo, 

Voyeurismo, Sadismo, Masoquismo e Outros desvios sexuais. No DSM III, eles 
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se tornam 22 transtornos psicossexuais, agora uma categoria específica, 

subdivididas em quatro tipos: de identidade de gênero69, parafilias70, disfunções 

psicossexuais71 e outros distúrbios psicossexuais72. No DSM IV, o tipo do 

transtorno ganha o nome de “Sexual and Gender Identy Disorders”, com 27 

transtornos, agrupados em três tipos: “Sexual Dysfunctions”, “Paraphilias” e 

“Gender Identity Disorders”. Nos DSM I e II, os sintomas são expressões de 

processos subjacentes – um conjunto de sintomas poderiam se referir a 

mecanismos diferentes, as fronteiras entre as categorias diagnósticas eram 

fluidas. Através do DSM III a psiquiatria norte-americana se globalizou, e sua 

adesão mundial foi incentivada por diversos fatores: seu formato diagnóstico – 

listas de sintomas objetivados, com critérios claros de inclusão e exclusão das 

categorias; substituição dos tradicionais estudos de casos clínicos, por 

pesquisas multicêntricas experimentais, de acordo com exigências da agencia 

reguladora americana (FDA – Food and Drugs Administration) e interesses de 

grandes laboratórios em apresentar resultados que pudessem ser replicados. 

Os grandes laboratórios interessados no registro no mercado americano – o 

maior de todos, adotaram os critérios diagnósticos do DSM III, motivo que 

incentivou sua adoção no resto do mundo, inclusive nos periódicos científicos 

(Russo 2004). 

Muitas críticas foram publicadas recentemente direcionadas 

principalmente ao movimento LGBT quanto à centralidade que dão aos 

argumentos científicos e institucionais na despatologização da 

homossexualidade. Por exemplo, o jornalista Hélio Schwartsman (2012) 

considera um erro grave vincular a defesa dos direitos de homossexuais a uma 

teoria científica, que em tese pode ser refutada a qualquer momento: 

Vamos supor que o fundamento lógico para eu recusar a 
discriminação contra gays resida na "evidência científica" de que a 
homossexualidade tem componentes genéticos e ambientais, não 
sendo, portanto, uma escolha que possa ser modificada. Imagine-se 
agora que alguém demonstre de forma insofismável que tais 
evidências estavam erradas. O que ocorre neste caso? A 
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Transsexualism, Gender identiry disorder of childhood, Atypical gender identy disorder – transcritos 

em inglês, como na referência utilizada (Russo, 2004). 
70

 Fetishism, Travestism, Zoophilia, Pedophilia, Exhibitionism, Voyeurism, Sexual masochism, Sexual 

sadism, Atypical paraphilia. 
71

 302.71 Inhibited sexual desire, 302.72 Inhibited sexual excitement, 302.73 Inhibited female orgasm, 

302.74 Inhibited male orgasm, 302.75 Premature ejaculation, 302.76 Functional dyspareunia, 306.51 

Functional vaginismus, 302.70 Atypical  psychosexual dysfunction. 
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 302.00 Ego-dystonic homosexuality, 302.89 Psychosexual disorder not elsewhere classiified. 
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discriminação fica legitimada? Não é preciso puxar muito pela 
memória para lembrar que movimentos por direitos civis e "ciência" 
(sim, fora dos manuais de epistemologia, ela é uma atividade humana 
como qualquer outra que caminha ao sabor de circunstâncias 
políticas e constructos sociais) já estiveram em lados diferentes das 
trincheiras. Até 1990, a Organização Mundial da Saúde listava a 
homossexualidade como uma doença mental (idem). 
O argumento contra a discriminação de minorias precisa ser moral. É 
errado discriminar gays, negros e membros de qualquer seita 
religiosa porque não gostaríamos de sofrer tal tratamento se 
estivéssemos em seu lugar (idem). 

 

Sabemos que os termos ”minorias” e ”maiorias” são invenções 

históricas recentes, relacionados às ideias de nação, população, representação 

e enumeração. Arjun Appadurai (2009) buscou compreender o medo ‘ao 

pequeno número’ pelas maiorias. As maiorias precisam das minorias para 

existir, mais do que o contrário, na dialética ‘nós-eles’. Os estereótipos sobre 

‘as/os outras/os’ e o contraste de identidades permitem definir o ‘nós’, limite 

dado pelo que define as/os “outras/os”. Appadurai considera identidades 

predatórias aquelas “cuja mobilização e construção social requerem a extinção 

de outras categorias sociais próximas (...) ameaças à própria existência de 

algum grupo, definido como nós’.” (ano, página). Surgem em pares de 

identidades com contato próximo e mútuos estereótipos. Tornam-se 

predatórias quando começam a se compreender como maioria ameaçada, 

tomada pelo medo da maioria se tornar minoria caso o outro grupo não 

desapareça. O antissemitismo germânico contra os judeus é o exemplo mais 

claro de como este sentimento necessita ser mobilizado e redespertado 

regularmente por campanhas de propaganda racial e política73. O autor sugere 

que “todo majoritarianismo leva dentro de si as sementes do genocídio” 

(Appadurai, 2009, p. 50). O que dependeria da tomada do estado por partidos 

ou grupos que alimentam uma ideologia nacionalista racializada; das técnicas 

de classificação e contagem da população que encorajam comunidades a se 

transformar em normas; da falta de fronteiras políticas entre comunidades, que 

nutre um estado de alerta; e uma campanha de medo que convence as 

maiorias numéricas do perigo de destruição pelas minorias, que sabem usar a 

lei e a política liberal-democrática para suas próprias finalidades (idem). 

Fatores que provocam a exacerbação da incerteza social criam condições para 
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 Além dos judeus, várias minorias foram alvos da fúria contra a pureza alemã incompleta durante o 

nazismo: homossexuais, velhos e enfermos, ciganos... 
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a ansiedade da maioria se tornar comportamento predatório: 

pode-se produzir o ódio do genocídio, especialmente naqueles 
ordenamentos políticos liberais em que a ideia de minoria, de algum 
modo, veio a ser um valor político compartilhado, afetando todos os 
números, grandes e pequenos (Appadurai, 2009, p. 61). 

 

A ação civil pública aqui analisada afirma que o Estado brasileiro 

reconhece direitos aos homossexuais, com o exemplo único da ‘consagração’ 

da união estável de pessoas do mesmo sexo pelo STF. Afirmação que nega a 

necessidade de outros direitos, ao mesmo tempo em que reconhece a 

capacidade dos movimentos LGBT em influenciar decisões judiciais. Ambos os 

documentos analisados acusam a resolução 1/99 do CFP de ilegal, pois não 

haveria lei que proíba o profissional de psicologia de clinicar homossexuais, 

heterossexuais ou os que rejeitam qualquer contato sexual.  Como se o Poder 

Legislativo fosse capaz de legislar em defesa de LGBTs. Já a algumas 

décadas, vê-se embates assimétricos entre militantes dos movimentos LGBT e 

ativistas religiosos, que nutrem divergências radicais e antagônicas. Numa 

assimilação predatória do papel de vítima, princípios de direitos humanos são 

evocados por religiosos para defenderem sua forma de atuação na sociedade, 

como já mencionados em outros estudos (Machado et al., 2010). Longe de um 

traço pré-moderno, as religiões atuam nas muitas realidades contemporâneas, 

e dispõem das atuais tecnologias de comunição em seu ativismo na esfera 

pública e no legislativo (idem). Aqueles que se designam evangélicos se 

dispersam em uma grande variedade de culturas religiosas; mas, vitimizada em 

conjunto através da construção dos movimentos LGBTs enquanto inimigo 

comum, a emergência do senso de unidade é reforçada. Se o movimento 

LGBT tende a perceber o campo religioso como monolítico, sem diferenças 

doutrinárias (Machado et al., 2010), então contribuímos para a construção 

dessa integração identitária. 

As reações contrárias à Resolução 1/99, então, constituem 

campanhas de propaganda poderosíssimas, e gratuitas! Utilizam-se da 

importância e dos instrumentos dos poderes legislativo e judiciário, da 

automática cobertura pela mídia, e possivelmente das reações dos movimentos 

LGBT para fortalecer sentimentos de unidade conservadora. Constroem falsas 

informações para seu público, como sobre a legalidade das propostas e do 

retorno do PDC 234/11. Colocam-se como os verdadeiros defensores do país, 
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perseguidos pela mídia e ativistas; lamentam serem poucos, mas confiam em 

seu povo. Num país como o Brasil, cujo sistema democrático é tão complexo, e 

a educação para a cidadania tão deficitária, tem sido fácil inflar os preconceitos 

dispersos na sociedade para defender propostas que só seriam possíveis, de 

fato, em regimes ditatoriais, sem compromissos com organismos de direitos 

humanos internacionais. A título de provocação para a reflexão: do ponto de 

vista prático, a Resolução 1/99 ainda terá sentido depois da aprovação do novo 

Código de Ética, de 2005, que, em seu artigo 2º, b, proíbe: "induzir a 

convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação 

sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções 

profissionais" (CFP, 2005)?  
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Discursos que questionam a resolução CFP 1/99 nos âmbitos legislativo e 

judiciário, Natália Beatriz Viana Teixeira 

 

Resumo 

Apresentarei as formações discursivas relacionadas às reações contrárias à 

instituição da Resolução CFP nº 001/99, nas instâncias jurídicas e legislativas; 

pela Ação Civil Pública 2011.51.01.018794-3 do Ministério Público Federal que 

solicita sua anulação parcial; e pelo Projeto de Decreto Legislativo 234/2011 

(PDC) que solicita sua sustação parcial.  

 

Palavras-chave: 

Sexualidade, Despatologização da homossexualidade, Resolução CFP nº 

001/99, Identidades predatórias. 

 

 

Discourses who question the CFP Resolution 1/99 in the legislative and 

judicial 

 

Abstract: 

I  introduce discursive formations against the creation of CFP Resolution No. 

001/99, in the legal and legislative instances; through the Public Civil Action 

2011.51.01.018794-3 of Ministério Público Federal, that solicits its partial 

annulment, and the Project of Legislative Decree 234 / 2011 (PDC), that solicits 

its partial suspending. 
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Sexuality, Homosexuality depathologization, CFP Resolution No. 001/99, 

Predatory Identities. 
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PATRIARCADO E PIRIGUETE: uma análise de gênero 

RESUMO 

O trabalho busca identificar, desde literatura acadêmica e dados colhidos em 
pesquisa empírica realizado com discentes de Serviço Social da UFRN, 
elementos patriarcais/machistas contidos na construção social da chamada 
piriguete, com o objetivo de refletir sobre a relação entre a construção social da 
noção do ser mulher e as relações patriarcais de gênero, com ênfase na noção 
de piriguete. 

Palavras-chave: Relações Patriarcais de Gênero. Mulheres. Piriguete. Serviço 
Social. 

ABSTRACT 

The paper seeks to identify, from the academic literature and data collected in 
empirical research conducted with students of Social UFRN elements 
patriarchal / sexist contained in the social construction of the piriguete with 
objective de reflect on the relationship between the social construction of the 
notion of being a woman and patriarchal gender relations, with emphasis on the 
notion piriguete. 

Keywords: Patriarchal Gender Relations. Women. Piriguete. Social Services. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo é resultado de uma pesquisa efetuada no âmbito da disciplina 

de graduação intitulada “Pesquisa em Serviço Social” e buscou identificar, 

desde literatura acadêmica e dados colhidos em pesquisa empírica, elementos 

patriarcais/machistas contidos na construção social da chamada "piriguete". 

Para isto, analisa noções sobre corpo feminino presente nas falas dos 

informantes, que, perpassadas por elementos como religiosidade, moral, 

feminismo, mídia e classe social parecem confirmar a assertiva que relaciona a 

piriguete a certo tipo de definição social da mulher enquanto “diferente” em 

relação à norma sexual vigente no Ocidente moderno. 

Desta forma, o objetivo geral foi refletir sobre a relação entre a construção 

social da noção do ser mulher e piriguete e as relações patriarcais de gênero. 

Nesse sentido, busquei desmistificar a expressão piriguete e identificar as 

representações que os discentes de serviço social têm sobre piriguete e sobre 

ser prostituta. Assim, realizei cinco entrevistas semiestruturadas e gravadas, 

com discentes de diferentes períodos do curso de Serviço Social da UFRN.  
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O artigo traz uma reflexão sobre as relações patriarcais de gênero e o 

fenômeno piriguete, apontando para a existência de discursos ambivalentes 

entre o conservadorismo e a emancipação, apontando ora para a apropriação 

pública da coisa privada, no que diz respeito à intimidade e sexualidade das 

mulheres, ora sinalizando as mulheres piriguetes como livres/independentes 

para demonstrar o que sentem sem ter medo de reprovação social pela sua 

conduta. 

UMA ANÁLISE DE GÊNERO 

A problemática da piriguete, objeto deste artigo, está expressa em diferentes lugares na sociedade 

brasileira da atualidade,  aparece em novelas, piadinhas e canções, como a que diz: “Na balada tá difícil, 

só fico com piriguete que os homens jogam fora igual garrafa pet”
74

. É comum que nos deparemos com 

frases desta natureza em qualquer ambiente público, mas essa frase nos remete a uma pergunta dialética: 

"mas o que é uma piriguete?" Popularmente, a piriguete é definida como uma mulher que veste roupa 

curta, que "pega todos" em uma festa, dentre outras atribuições pejorativas75. Ou seja, é uma maneira pela 

qual a nossa sociedade incorporou às mulheres que têm comportamento desviante do que é estabelecido 

como normal. 

 Portanto, abordar o modo como as mulheres vêm sendo tratadas nos remetem a um olhar 

analítico a um passado recente, uma vez que a expressão “piriguete” é apenas um modo atualizado para 

caracterizar aquela mulher que na sociedade colonial brasileira, por exemplo, não estava no lar fazendo o 

que lhe cabia enquanto ser fêmea. 

Aqui cabe uma análise de gênero, que é tudo o que a sociedade associa aos homens e mulheres. 

A partir de uma análise de gênero, podemos dizer que somos frutos de uma construção social (Cf. Lima, 

2012). Por exemplo, antes mesmo de nascermos, nossos pais criam uma expectativa quanto ao nosso 

sexo. Assim, o nascituro já é ensinado a ser homem e a ser mulher a partir, por exemplo, da escolha do 

enxoval, quando os pais diferenciam cores e brinquedos remetendo a concepção de gênero culturalmente 

construída na sociedade, por exemplo, bonecas e cores claras ao sexo feminino, e tonalidades mais fortes 

e carros ao sexo masculino, remetendo-os desde os princípios a fragilidade, o lar e a passividade à mulher 

e a violência, mundo externo (dos negócios) e força aos homens, por exemplo. Por conseguinte, os papéis 

sociais já lhe são atribuídos. 

 Scott (1990 apud LIMA 2012, p.85-88) em seu texto já clássico, entende que gênero é uma 

primeira forma de poder e que possui quatro dimensões: simbólica (representações contraditórias que 

visam à desvalorização da mulher), normativa (normas impostas pelas instituições sociais), 

organizacional (composto pelo tripé família, Igreja e Estado) e subjetiva (como homens e mulheres 

absorvem os valores da sociedade). Estas dimensões, portanto, estão interligadas.  

 O modo de pensar estas dimensões se expressa ao analisar o fenômeno da piriguete, visto que 

existe a dualidade entre o ser santa e o ser profana (dimensão simbólica); normas impostas pelas 

instituições, por exemplo, a religiosidade judaico-cristã, disseminadora de valores que internalizam nas 

mulheres o seu devir; dimensão organizacional, que força o que é disseminado na sociedade, mantendo a 

opressão as mulheres, principalmente o Estado que têm em suas leis os princípios machistas; e, portanto, 

a dimensão subjetiva que faz com que as mulheres e homens acreditem e internalizem como natural a 

opressão e a violência de gênero, por exemplo.  

 A discussão efetuada por Scott, no entanto, é insuficiente, pois Scott não considera a existência 

do patriarcado e nem vê a possibilidade do poder ser construído para a igualdade/desigualdade dos sexos. 

 Como a pesquisa se dá na área do Serviço Social, o qual defende hegemonicamente um Projeto 

Ético Político
76

, que visa uma outra sociabilidade igualitária, a perspectiva de gênero, e neste trabalho 

                                                           
74

 Música GARRAFA PET de Seu Maxixe, disponível em: http://letras.mus.br/seu-maxixe/garrafa-pet/. 
75

 Esses conceitos pejorativos se dão em qualquer busca ao site HTTP://www.google.com.br. 
76

Quanto ao Projeto ético-político profissional do Serviço Social, “trata-se de uma projeção coletiva que 

envolve sujeitos individuais e coletivos em torno de uma determinada valoração ética que está 

intimamente vinculada a determinados projetos societários presentes na sociedade que se relacionam com 

os diversos projetos coletivos (profissionais ou não) em disputa na mesma sociedade” (BRAZ, 2001, 

p.385). A gênese do projeto ético político do serviço social brasileiro está ancorada no processo de 

renovação do serviço social, que trouxe rupturas teórica político ideológica se contrapondo ao 

http://letras.mus.br/seu-maxixe/garrafa-pet/
http://www.google.com.br/
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busco seguir este projeto, aqui quero me remeter  a uma busca pela democratização da relação homem e 

mulher, portanto, sem opressão e discriminação, já que “no mundo de desigualdade, toda violação de 

direitos é violência”
77

.  

Neste sentido é que a perspectiva aqui adotada é a de Saffioti (2009) uma 

vez que “a base material do patriarcado não foi destruída” (SAFFIOTI 2009, 

p.11), ou seja, permanece a dominação-exploração da categorial social dos 

homens sobre as mulheres ocasionando a desigualdade entre os sexos. Aqui, 

friso a noção de desigualdade enquanto central na discussão que desejo 

oferecer.  

Mas o que é patriarcado? E qual sua relação com a piriguete? Ora, 

Patriarcado “[...] diz respeito, diretamente às relações de dominação, opressão 

e exploração masculinas no controle do corpo e na vida das mulheres” (CISNE 

2009 p.45, apud LIMA 2012, p.89). Este é, no entendimento deste trabalho, um 

tema atual.  

Quanto às possíveis relações com a expressão piriguete, vejamos: 

embora a sociedade civil78 fale da tão notória inserção da mulher, a exemplo da 

participação política, aquela, ao mesmo tempo fiscaliza o ser mulher - a honra 

que ela tem que preservar. Esta fiscalização é fruto do patriarcado, uma vez 

que “[...] no exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de 

determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização 

ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta 

como desvio” (SAFFIOTI 2001, p.115). 

Quando se diz que esta mulher "não tem mais honra", sendo esta 

resumida à virgindade, esta mulher é considera como desviante, já que sob 

esta perspectiva há a mulher para casar e a mulher para fazer sexo. Ela não 

pode fazer sexo para obter satisfação sexual, isto é tido como atribuição do 

homem, pois a mulher dever reproduzir. Além disto, outros fatores contribuem 

nesta designação – o modo de se vestir, de falar etc. São sinais disseminados 

                                                                                                                                                                          

conservadorismo da profissional e a conservação da ordem vigente, e se aliando ao projeto de 

transformação social. Desta forma, o projeto ético político do serviço social está fundamentado em 

tendências histórico-críticas que tem como valor ético central a liberdade; e valores como democracia 

substantiva, direitos humanos, civis e políticos, políticas sociais universais, eliminação de toda forma de 

exploração e opressão entre outros, e que vai na contramão da ordem societária vigente.  
77

Campanha do CFESS gestão 2011-2014, disponível em 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_campanhagestao_SITE.pdf. 
78

GRAMSCI 1977, p.158 (apud SIMIONATO 2004, p.69): “a sociedade civil aparece como o conjunto 

de organismos chamados privados e que correspondem à função de hegemonia que o grupo dominante 

exerce sobre toda a sociedade”. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/cfessmanifesta2012_campanhagestao_SITE.pdf
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na atualidade e que originam diferentes rotulações desvalorizantes; o termo 

piriguete é um exemplo destas rotulações. 

Tentando exemplificar os sinais diacríticos identificadores da piriguete, 

assinalo que alguns deles se referem a algumas normas de cunho machista: 

Por exemplo, as mulheres não devem sair usando roupas curtas, pois isto seria 

um convite ao estupro, visto que as mulheres pertencem ao "sexo frágil", 

incapaz de se defender e que só aos homens é permitido ter desejo, portanto, 

diz-se: "mulheres, protejam seus corpos!" É também neste sentido que deve 

ser entendida a fiscalização da sexualidade das mulheres; a estas, não é 

permitido gozar, já que quem goza é homem. Na verdade, isto é permitido, 

ainda de acordo com estas normas, "dentro de quatro paredes", para o seu 

companheiro, já que perante a sociedade elas não podem manifestar seus 

desejos, sensações e sentimentos.  

Ainda desenvolvendo este argumento, vale lembrar que as mulheres 

lésbicas, por exemplo, têm mais dificuldade em preservar a sua saúde sexual, 

visto que é imposto na nossa sociedade a heteronormatividade79. Por esta 

lógica, os modos de prevenção de DST’s tanto de pessoas homossexuais 

quanto de heterossexuais se dão da mesma forma, desconsiderando-se as 

particularidades do ser social, na verdade, da saúde das mulheres, 

independentemente de sua orientação sexual.  

As mulheres permanecem exploradas e dominadas, pois “[...] vendem a 

ascensão feminina simplesmente como uma igualdade real adquirida por 

intermédio de participação no mercado de trabalho formal” (QUEIROZ & DINIZ 

2012, p.200). Friso aqui o sentido do termo formal e reforço o sentido de 

exploração contida nele, já que de acordo com a pesquisa de Oliveira (2012, 

p.138), feita em Natal, de um universo feminino de 2.988 indivíduos, 91,13% 

não tem carteira assinada. 

Não sendo bastante a utilização pelo sistema patriarcal da dominação-

exploração, este usa o recurso da violência (doméstica, de gênero, e 

intrafamiliar) também. Trago como exemplo a chamada Lesão Corporal Dolosa 

(LCD) em que o sujeito será punido se deixar marcas no corpo da vítima. Ora, 

                                                           
79

Para melhor compreensão ver: “Heteronormatividade e saúde sexual: reflexões sobre saúde de mulheres 

com práticas homoeróticas” de Silvana Mara de Morais dos Santos e Marylucia Mesquita Pereira. 
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se pensamos em um caso de LCD envolvendo a violência contra as mulheres, 

devemos lembrar de um dado recorrente nas denúncias que têm lugar nas 

DEAMs: em grande parte dos espancamentos de homens contra mulheres, 

aqueles recorrentemente procuram espancar na cabeça destas, um local onde 

a presença dos cabelos dificultam a possibilidade de ver uma marca. Devo 

lembrar também que no Brasil a denúncia de LCD não é suficiente para a 

condenação do autor da agressão; são necessárias outras provas, o que 

frequentemente acaba repercutindo na saúde da vítima – em termos 

emocionais e psicológicos, e mesmo em seu ambiente de trabalho. No entanto 

é necessário trabalhar as duas partes – a vítima e o agressor (SAFFIOTI 2001). 

Embora as situações acima não sejam, diretamente, temas desta 

pesquisa, ilustram o quão gênero submisso é a categoria social mulher nesta 

sociedade capitalista reprodutora da ideologia patriarcal, uma vez que “a 

submissão das mulheres na sociedade civil assegura o reconhecimento do 

direito patriarcal dos homens” (SAFFIOTI 2009, p.31). Conforme ressalta 

Saffioti (2009), dominação patriarcal e exploração capitalista são duas faces de 

um mesmo processo – patriarcado-racismo-capitalismo. Assim, tudo vai na 

direção de limitar a liberdade das mulheres. Na verdade, se as normas sociais 

fossem de outro cunho, deveriam ensinar aos homens a não estuprar, por 

exemplo, a não cercar a liberdade (que já é relativa) que as mulheres têm.  

Portanto, a lógica patriarcal fez com que fosse disseminada a 

desigualdade entre os sexos, levando a desvalorização das mulheres, a 

exemplo da sua inserção precária e desigual no mercado de trabalho. Assim, “o 

patriarcado, que antes tentava controlar a vida sexual das mulheres com o 

discurso da proteção do sexo forte sobre o sexo frágil, hoje pensa controlar a 

vida das mulheres por meio da degradação da sua imagem”. (FEITOSA 2012, 

p.34). A indústria cultural80 é um destes exemplos, já que há um conjunto de 

músicas que também disseminam a noção de piriguete. 

Prosseguindo com este raciocínio, assinalo que algumas condutas 

tomadas pelas mulheres não têm aprovação social; uma delas é mostrar que é 

independente e livre para gozar dos mesmos direitos sexuais que os homens. 

Penso que as mulheres popularmente classificadas como piriguete fazem uso 
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Sobre esta questão, ver: “Patriarcado e música de forró: uma análise de gênero” de Sônia de M. Feitosa. 
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desta independência. Porém, o que se vê ordinariamente é a apropriação 

pública da coisa privada, no que diz respeito à intimidade e sexualidade das 

mulheres, no sentido de buscarem ser livres para demonstrarem o que sentem 

sem ter medo de reprovação social pela sua conduta. Chamo atenção para que 

seja não utilizada a frase “apropriação pública da coisa privada” em outras 

situações, como é o caso da violência doméstica, pois como Saffioti mostra em 

título de uma de suas publicações, “Já se mete a colher em briga de marido e 

mulher”, a violência que se dá no âmbito privado é também questão pública, 

uma vez que não é "normal" e "natural" violentar uma mulher, e por isso é 

fundamental o ato de denunciar. No mais, o que se vê é “mecanismos de 

propagação e perpetuação da ideologia patriarcal” (FEITOSA 2012, p.17). 

Comparo metaforicamente o tratamento dado às mulheres nesta 

sociedade, e isso não quer dizer que eu concorde com este tratamento, a uma 

Lei de Regulamentação, que possui competência e atribuições privativas; no 

entanto esta hipotética lei é regida pelas providências de uma sociedade do 

capital, desigual e patriarcal. Parece-me que, se formos levar à frente esta 

metáfora, as mulheres têm que ter, nesta sociedade, determinadas 

competências: habilidades para cuidar, organizar e administrar o lar, prestar 

assessoria e apoio imprescindível aos seus homens, etc. E como atribuições 

privativas teriam: obrigação na educação dos filhos, prestar trabalho doméstico 

gratuito, obediência, etc. Ora, se as mulheres não cumprem essa lei de 

regulamentação, estas são desviantes e são, dentre outros termos, 

denominadas de piriguetes.  

Neste sentido é que se por um lado temos a disseminação patriarcal que 

subordina, discrimina, oprime e violenta as mulheres, por outro temos também 

a resistência do movimento feminista. No entanto, conforme Queiroz & Diniz 

(2012, p.195), o patriarcado busca desconsiderar a luta feminista. Desta 

maneira, ainda que as mulheres tenham avançado em algumas conquistas, 

elas ainda têm sua liberdade vigiada, pois ainda é forte o conservadorismo na 

sociedade, que faz com que a sociedade as aceite com dificuldade (SAFFIOTI 

1999, p.158). Por isso é importante a existência de mecanismos de resistência 

que busquem desnaturalizar essas relações, que sob domínio da lógica 
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patriarcal, insistem em naturalizar a discriminação, opressão, dominação e 

opressão às mulheres. 

 É falácia dizer que nós estamos igualmente incluídas na sociedade, vejo necessário buscar 

denunciar a naturalização do fenômeno piriguete, visto que esta é mais uma forma do patriarcado de 

apropriar e instaurar a lógica da dominação-exploração às mulheres na forma de vigiá-las e fiscalizá-las 

em suas atitudes.  

(DES)CONSTRUINDO CONCEITOS: SEXUALIDADE E RELAÇÕES 
PATRIARCAIS DE GÊNERO 

Pensar a sexualidade faz destacar Foucault o qual retrata em sua obra, que no início do século 

XVII, existia certa tolerância ao ilícito, no entanto, com a burguesia vitoriana, a sexualidade muda-se para 

dentro de casa, para o quarto dos pais. Para tanto, se antes do capitalismo havia certa liberdade de atos e 

palavras, com o surgimento do capitalismo não significa dizer que a sexualidade foi reprimida e 

censurada. Foucault embora não negue a “hipótese repressiva”, defende a ideia de que houve uma 

incitação, houve a colocação do sexo em discurso: 

“[...] Não pretendo afirmar que o sexo não tenha sido proibido, 

bloqueado, mascarado ou desconhecido desde a época clássica; nem 

mesmo afirmo que a partir daí ele o tenha sido menos do que antes. 

Não digo que a interdição do sexo é uma ilusão; e sim que a ilusão 

está em fazer dessa interdição o elemento fundamental e constituinte a 

partir do qual se poderia escrever a história do que foi dito do sexo a 

parti da Idade Moderna. Todos esses elementos negativos – 

proibições, recusas, censuras, negações – que a hipótese repressiva 

agrupa num grande mecanismo central destinado a dizer não, sem 

dúvida, são somente peças que têm uma função local e tática numa 

colocação discursiva, numa tática de poder, numa vontade de saber 

que estão longe de se reduzirem a isso” (Foucault, 1988, p.17).  

 

Como exemplo da incitação aos discursos vê-se na pastoral cristã que colocava como imperativo 

confessar todo o desejo, como também, de dizer a outrem e a si tudo o que envolve os prazeres, as 

sensações e pensamentos do corpo e da alma. Não houve uma censura sobre o sexo, mas uma 

“aparelhagem para produzir discursos sobre o sexo”, o que provocou incitação, também, política, 

econômica e técnica sob forma de análise na perspectiva de regular o sexo, como, por exemplo, com o 

crescimento da população, houve a necessidade de analisar a taxa de natalidade, etc. Desta forma, 

conforme coloca Foucault a conduta sexual da população é tomada como objeto e alvo de intervenção. 

Portanto, a sexualidade ganha expressividade no campo da racionalidade, na medicina, na psiquiatria, na 

biologia. Sendo assim, 

“[...] o sexo se tornou, de todo modo, algo que se deve dizer, e dizer 

exaustivamente, segundo dispositivos discursivos diversos, mas todos 

constrangedores, cada um à sua maneira” (Foucault, 1988, p.34). 

 

Foucault, também, destaca que até o final do século XVIII havia três códigos que regiam as 

práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. De tal maneira que romper as leis depois 

casamento e procurar prazeres estranhos mereceria condenação. E que no século XIX o discurso de 

verdade sobre o sexo apresentou de várias formas: através de uma codificação clínica do fazer falar; 

através do postulado de uma causalidade geral e difusa; através do princípio de uma latência intrínseca à 

sexualidade; através do método da interpretação e, através da medicalização dos efeitos da confissão. 

No mais, conforme Foucault houve essa atribuição de produzir discursos verdadeiros para tentar 

ajustar o antigo procedimento da confissão às regras do discurso científico. Portanto, a sexualidade são 

essas práticas discursivas. Desse modo, a história da sexualidade é a história dos discursos. 

Apesar desta breve introdução acerca da sexualidade quero destacar que a sexualidade, os 

discursos sobre o sexo não é recente, e friso a questão levantada por Foucault que falar de sexo não foi 

algo repressivo, mas de incitação de discursos. Trazendo para a sociedade atual, podemos perceber, 
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também, uma incitação aos discursos, seja nos aparelhos privados de hegemonia
81

, seja nas próprias 

relações sociais, mas que, no entanto, existe certa repressão a mulher que incita os discursos, a título de 

exemplificação, tem a cantora de funk Valesca Popozuda, que, em suas músicas, expõe seus desejos, e de 

certa forma, é criticada pela sociedade. 

Soma-se a isso o próprio sistema do patriarcado,  

“o patriarcado constitui-se num pacto masculino para garantir a 

opressão de mulheres. As relações hierárquicas entre homens, assim 

como a solidariedade existente entre eles, capacitam a categoria 

constituída por homens a estabelecer e a manter o controle sobre as 

mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p.104). 

Pode-se imaginar que este sistema já esteja superado, no entanto, não está. Ora, ao homem é 

assegurado expressar seus desejos e vontades, fazendo destes, por vezes, objeto de depreciação às 

mulheres, quando enaltece sua virilidade, a exemplo, nas músicas de forró, de funk, etc. 

Carmuça (2007, p.20 apud Feitosa, 2012, p.20) aponta mecanismo de perpetuação e sustentação 

da lógica patriarcal, ou seja, desse sistema de dominação: 

 1. a prática da violência contra a mulher para subjugá-la; 2. o controle 

sobre o corpo, a sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres; 3. a 

manutenção das mulheres em situação de dependência econômica e 4 

a manutenção, no âmbito do sistema político e práticas sociais, de 

interdição à participação política das mulheres. 

 

Portanto, as relações patriarcais de gênero estão perpassadas pela lógica dominação e exploração 

da categoria homens a categoria mulheres, que se sustenta por diversos mecanismos, dentre eles a 

violência e o controle do corpo e da sexualidade, como apontou Carmuça. De tal forma, a mulher 

considerada piriguete sofre as imposições do sistema do patriarcado, pois, por possuírem um 

comportamento diferente do esperado – qual seja o da mulher que expõe sua sexualidade para dentro de 

casa; assim, a piriguete é aceita com dificuldade.  

Como frisei anteriormente, a questão de gênero perpassa por uma construção social. Assim, “[...] 

o gênero é socialmente construído, desde que se considere o substrato material – o corpo – sobre o qual a 

sociedade atua” (Saffioti 2009, p.1). Essa assertiva me remete a indagação de Goldenberg (2007): que 

sociedade está representada nos corpos brasileiros? 

Já de antemão, considero que a sociedade que está representada nos corpos brasileiros é uma 

sociedade patriarcal e machista. E, que, portanto, o exercício da sexualidade obedece às normas sociais. 

Ora, conforme as entrevistas realizadas, a piriguete é: 

“É uma caracterização de uma pessoa que tem padrões diferentes do 

normal, de uma pessoa, de uma moça, de uma mulher normal” 

(Informante 4). 

 

“a minha visão é bem senso comum de piriguete, é mais a coisa da 

fisionomia, esse estilo de cabelo loiro, de salto alto e saia curta né [...] 

Eu não vou me vestir, em relação a fisionomia, a vestes, de maneira 

em que eu vou fazer com que o outro, as pessoas pequem, vamos dizer 

assim, a me desejar. [...] Eu acho que quando você se mostra, algumas 

partes do seu corpo, você está se insinuando mais do que quem está 

com seu corpo todo vestido” (Informante 2). 

 

Como exemplificado, identifico elementos patriarcais machistas ao se atribuir uma dualidade ao 

ser mulher, a mulher normal e a mulher que não é: a piriguete. De forma que naturaliza os papéis 

socialmente atribuídos, da mulher recatada, que não pode tomar iniciativa, pois ela foi socializada a 

esperar o ataque do macho, como Saffioti coloca. E discursos como esses, também, são visto no 

levantamento bibliográfico realizado, como: 

“a menina que precisa dar pra ontem” (Ronaldo Bressane in Lemos). 
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“[...] a classe dominante repassa a sua ideologia e realiza o controle do consenso através de uma rede 

articulada de instituições culturais, que Gramsci denomina ‘aparelhos privados de hegemonia’, incluindo: 

a Escola, a Igreja, os jornais e os meios de comunicação de maneira geral. Esses aparelhos têm por 

finalidade inculcar nas classes exploradas a subordinação passiva, através de um complexo de ideologias 

formadas historicamente.” (SIMIONATO, 2004, p.44). 
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“[...] tem a piriguete safadinha (aquela que os cara caem matando 

porque tem cara que é boa de cama), florzinha (fica com seus amigos 

mais próximos mas é carinhosa, também conhecido como 

meigalinda), a mascarada (diz que faz e acontece mas ainda é virgem), 

enrustida (diz para os pais que vai dormir na casa de amigas e sai para 

a gandaia), recordista (fica com 10 por noite), docinho (dá mole e na 

hora do vamos ver finge que é santinha) e escopeteira (só fica com 

cara que pague o ingresso, a cerveja e ainda escolhe o motel que vai 

dormir)” (Jornal Província da Bahia in: Nascimento, 2008). 

 

Como pode ser visto, tanto a reprodução na sociedade civil acerca da piriguete como o discurso 

de discente do curso de serviço social remetem ao que se espera da mulher, conforme colocou Bourdieu 

(1999 apud Goldenberg 2007): que sejam sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, 

contidas ou até mesmo apagadas. Diante do exposto, a mulher considerada piriguete supera o que se 

espera da mulher adequada. 

 

“DA QUASE PROSTITUTA” À MULHER INDEPENDENTE”: UMA 
DEFINIÇÃO ESCORREGADIA 

A violência é um dos meios pelos quais se impõe a dominação do homem às mulheres; contudo 

friso a violência simbólica (FEITOSA, 2007 apud MARQUES 2012) que se manifesta nas falas, 

representações, discursos: 

“ele quer a piriguete só pra passar uma noite, um dia, para passar o 

tempo livre dele. Ele não quer casar com uma piriguete” (Informante 

4). 

“o homem vê a piriguete como um passatempo, uma pessoa que vai 

chegar ali e vai ter acesso livre, vai poder fazer qualquer coisa” 

(Informante 4). 

 

Ou seja, ao homem é dado acesso livre, portanto, a própria dominação se constitui em uma 

violência, já que a ordem masculina não precisa de justificação. (SAFFIOTI, 2001, p.118). O que se vê 

são normas sociais não ditas, mas existentes e que ditam determinadas formas de comportamento, 

estabelecendo o normal e o desviante. 

Nesta perspectiva, é que a piriguete leva no corpo a própria denúncia. A denúncia de uma 

sociedade que ainda tem em suas raízes o sistema patriarcal; a denúncia de que não possui direitos 

sexuais; a denúncia de um corpo que é violentamente agredido aos ditames do conservadorismo já que a 

“convivência democrática entre homens e mulheres contraria o contexto social” (SAFFIOTI, 2002, 

p.123). 

Se por um lado, os discursos dos discentes mostraram à quase prostituta já que seus 

“relacionamentos são mais fastfood” (Informante 4), por outro mostraram a piriguete como à mulher 

independente. Quanto à prostituta apareceram algumas recorrências, 

“Prostituta tem valor, piriguete não tem valor” (Informante 1). 

“Prostitutas são aquelas que por opção vendem seu corpo, vendem o 

seu corpo a fim de ter algum meio de sustento ou por bel prazer. [...] e 

piriguete é uma menina que achou interessante esse modismo. [...] 

acho interessante se adaptar” (Informante 2). 

“A prostituta tá muito mais ligado a pessoa que é forçada, né, por 

questões econômicas, a vender prazer, vender seu corpo” (Informante 

3). 

“Toda prostituta é piriguete, mas nem toda piriguete é prostituta. 

Entendeu, né? Toda prostituta é piriguete porque ela precisa aparecer, 

mas nem toda piriguete é prostituta. Prostituta ela ganha a vida, ela 

trabalha pra ganhar a vida daquele jeito, daquela maneira, aquilo é a 

profissão dela. A prostituta ela ganha a vida tendo relações com outros 

homens. A piriguete não. A piriguete faz por prazer, faz por vontade, 

faz porque quer, porque elas gosta de aparecer, porque é legal dizer 

para as amigas” (Informante 4). 
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“ser prostituta, seria aquela pessoa, aquela mulher que faz do sexo 

uma profissão né” (Informante 5). 

 Ou seja, a ideia de que a prostituta está mais relacionada a ‘vender seu corpo’. Dessa forma, o 

campo mostrou que piriguete e prostituta é diferente. No entanto, faço algumas ressalvas aproximativas, 

as prostitutas foram consideradas mulheres que fugiram das regras e normas da sociedade; e como 

disseminadoras das DST’s, de tal forma que houve, historicamente, uma negação as mulheres como 

sujeitos de direitos. E se pensarmos em direitos, alguns são bem recentes, como, por exemplo, o Código 

Civil considerava a mulher que adulterava como criminosa até 2002; a mulher que perdia o direito 

quando casava, Estatuto da mulher casada. Lei 4.121/62; a própria Lei Maria da Penha que só foi 

sancionada em 2006. Para tanto, se pensarmos nas piriguete veremos que, também, são mulheres que 

fogem às regras impostas determinadamente, e que não possuem direitos sexuais, de poder expressar 

livremente sua sexualidade sem opressão. 

Por outro lado, a definição de piriguete, também, perpassou e se aproximou da minha hipótese, 

de que são mulheres independentes, como a exemplo: 

“É você ser independente no sentido de você não ter pudores com o 

seu corpo e de você ser vaidosa” (Informante 1). 

“É vista hoje como a mulher independente, que não depende de 

marido, que não depende do namorado, que, eu acho que ultrapassa 

um pouco das regras que estão impregnadas na sociedade” 

(Informante 5). 

 De fato, algumas condutas tomadas pelas mulheres não têm aprovação social; uma delas é 

mostrar que é independente e livre para gozar dos mesmos direitos sexuais que os homens. Se pensarmos 

numa mulher que não tem pudores sobre o corpo, que não tem e que vai de contra aos postulados 

patriarcais, de fato é uma mulher “independente” no sentido da expressão e da execução da liberdade sem 

medo de repressão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A partir do levantamento bibliográfico acerca da temática de gênero, compreendi que o 

patriarcado, como sistema de dominação e exploração às mulheres permanece atual. Como foi exposto, 

ele não é uma categoria estática, mas dinâmica e que se apropria dos mecanismos de degradação da 

imagem da mulher, como a exemplo o termo piriguete. 

Ao realizar as entrevistas com a finalidade de identificar os elementos patriarcais/machistas 

contidos na fala dos discentes de serviço social, percebi por um lado discursos conservadores, o qual 

remete o lugar socialmente construído e atribuído a mulher: o da mulher recatada à espera do “ataque do 

macho”, a mulher “normal”; e por outro lado discursos emancipatórios, da mulher independente que 

rompe ao que é estabelecido pela ordem patriarcal. 

 Para tanto, diante do que foi exposto, considero o fenômeno piriguete como uma expressão de 

contradição da sociedade já que, ao mesmo tempo que ela dissemina o estilo de ser, através dos meios 

midiáticos, como nas novelas, aquela condena as mulheres que assumem tal estilo, com a justificativa de 

haver um certo limite entre sensualidade e vulgaridade, o que vai de encontro a lógica de dominação fruto 

do sistema patriarcal. 

 Portanto, a forma depreciativa a qual é considerada a mulher piriguete, que faz do seu corpo uma 

denúncia e que possui um comportamento diferente ao que foi construído socialmente, mostra que o a 

lógica da dominação se expõe ao vigiar a liberdade da mulher, através de diversos dispositivos. 

Para, além disso, também friso, que a sociedade não aceita o diverso; e quando aceita, aceita-o 

com dificuldade, com rotulações. Assim, chamo de apropriação pública da coisa privada. A sensualidade, 

a sexualidade, a intimidade, a liberdade da mulher é apropriada publicamente sob a justificativa moral de 

que há um lugar social para mulher – não podem expressar sua sexualidade, seus desejos. 

Sendo assim, esses elementos repressivos contribuem para a violência simbólica – a 

desvalorização publicamente por um gosto, por exemplo. Desta forma, confirma que há um padrão de 

beleza na sociedade, há uma estética dominante. Mas que, de toda forma, a mulher tem sua liberdade 

vigiada, em que controlam seu corpo, sob a justificativa de haver um limite para a sensualidade – nem 

vulgar, mas com um pouco de sensualidade. 
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O SEXTING E SUAS IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO ESCOLAR 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o fenômeno do sexting, em 
materiais publicados na internet, a fim de discutir suas implicações na 
escola.  O sexting pode ser entendido como envio de mensagens de conotação 
sexual, através das tecnologias digitais.Consideramos importante discutir sobre 
essa prática, pois ele vem reconfigurando os modos de viver a sexualidade. 
Palavras-chave: sexting, escola, sexualidade. 
 
Abstract: This article aims to analyze the sexting phenomenon based on online 
published information in order to discuss its implications on the school 
environment. The sexting can be understood as an exchange of messages with 
sexual connotation through digital technologies. We considered important to 
discuss this practice as it has been reconfiguring the ways of living sexuality. 
Key words: sexting; school; sexuality. 

 
 
Contextualizando o estudo 

 
Nesse estudo buscamos, analisar o fenômeno do sexting em alguns 

materiais – reportagens, matérias, programas televisivos, comentários –, 
postados na Internet, a fim de discutir como essa prática está entrelaçada à 
escola.  

O termo sexting foi criado no século XXI, nos Estado Unidos da América, 
e é o resultado da união de duas palavras sex (sexo) ting (envio de 
mensagens). Esse faz menção a uma prática sociocultural que consiste no 
compartilhamento de mensagens escritas, de fotos e de vídeos, de caráter 
erótico/sensual/sexual, por meio de algumas tecnologias digitais (smartphones, 
celulares, e-mails, sites de redes sociais, webcams, entre outras), com pessoas 
próximas e conhecidos/as (como namorados/as, ficantes, paqueras, amigos/as) 
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ou para desconhecidos/as, quando postado na internet, por exemplo (Safernet, 
2012). Nesse sentido, o sexting consiste na exposição da sexualidade para um 
indivíduo específico ou para uma multidão; podendo ser entendido como uma 
manifestação da espetacularização do eu (Sibilia, 2008). 

A prática do sexting vem sendo realizada por sujeitos de diversas faixa 
etárias (crianças, adolescentes e adultos). Em nossos estudos analisamos 
materiais que abordem sobre a relação do sexting com crianças e 
adolescentes. Alguns estudos realizados nos Estados Unidos da América, 
Europa e no Brasil, mostram que existe um número significativo de sujeitos, 
que já entraram em contanto com essa prática. Alguns/Algumas produzindo e 
compartilhando materiais de cunho sexual e outros/as tendo acesso aos 
mesmos. 

No Brasil, uma pesquisa realizada pela Safernet, apontou que cerca de 
12% dos/as adolescentes participantes do estudo já praticaram sexting. Nos 
Estados, uma pesquisa parecida encontrou números maiores de praticantes de 
sexting, cerca de 20% dos/as adolescentes afirmaram terem compartilhado 
fotos e vídeos relacionados a sexualidade e a intimidade. Na Europa, a Edukids 
descobriu que 15% desses sujeitos já se envolveram de alguma forma 
(compartilhando ou recebendo) com a prática do sexting. Assim, podemos 
entender o sexting como uma prática que vem se expandido em nossa 
sociedade. Também evidenciamos isso nos cursos de formação continuada 
que realizamos com professores/as da educação básica, nesses sempre são 
relatados casos dessa prática.  

Entendemos que a emergência desse fenômeno, está relacionada com 
diversos fatores, tais como: popularização e democratização das tecnologias 
digitais, a conquista e sedução de parceiros/as, a impulsividade, experimentar 
novas sensações e prazeres, a necessidade de adquirir visibilidade, 
afrouxamento de fronteiras entre o âmbito público e privado, a constituição de 
sociedade do espetáculo, entre outros. Nesse viés, a sexualidade torna-se uma 
mercadoria, isto é, algo a ser exposta em troca de “fama” ou de uma 
determinada conquista. Esse fenômeno nos permite evidenciar a constituição 
de outros modos de viver a sexualidade. 

Entendemos a sexualidade como uma construção social, cultural, 
biológica e histórica, que está articulada à poderes e saberes, e é produzida 
por meio de diversos discursos que circulam em nossa sociedade 
(FOUCAULT, 2007a). 

A sexualidade faz parte e é produzida pelas diversas instâncias e 
instituições presentes em nossa sociedade.  Nesse sentido, ela pode ser 
entendida como um dispositivo histórico82, pois a mesma se constituiu ao longo 
da modernidade como um domínio que precisava ser conhecido, analisado e 
investigado, por diversas instâncias, instituições e campos de saberes. O que 
possibilitou que ocorresse uma proliferação discursiva, ou seja, diversos 
saberes foram produzidos sobre esse tema. Além disso, ela está envolvida a 
relações de poder, pois esses saberes são produzidos, por meio de uma 
multiplicidade de forças, lutas e estratégias que estão presentes nas diversas 

                                                           
82

 Esse pode ser entendido como uma rede heterogênea, de tudo aquilo que é dito e não dito 
sobre um determinado domínio, em um determinado momento histórico em nossa sociedade, 
que tem como objetivo responder a uma urgência. Assim, o dispositivo emerge com a função 
de normalizar e controlar os corpos dos sujeitos, a fim de que eles possuam determinados 
comportamentos (FOUCAULT, 2008). 
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relações entre os sujeitos, um exemplo disso é que não são todos os sujeitos 
considerados autorizados a discutir sobre esse assunto.  

Nesse viés, o dispositivo da sexualidade atua no gerenciamento e 
administração da sexualidade e está vinculado à constituição de sujeitos, que 
devem ser interpelados pelas normalizações estabelecidas. Esse dispositivo 
tem como “razão de ser, não o reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, 
inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar 
as populações de modo cada vez mais global” (Ibid, p.118). 

Para controlar a população, diversas instituições sociais e campos de 
saberes, tais como: a família, a escola, o exército, a medicina, a psicologia etc., 
foram convocados a observar, disciplinar e esquadrinhar a vida dos sujeitos, a 
fim de produzir saberes sobre a sexualidade dos/as mesmos/as, bem como de 
regulá-la.  

 Dentre essas isntituições, a escola tem se destacado, pois a educação 
escolarizada é considerada pelo Estado, através do Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (2005), uma passagem obrigatória, para as crianças e 
os/as adolescentes, esses sujeitos tem o direito de ter acesso a mesma. Assim, 
a maioria dos sujeitos transitam nessa instituição, por um período considerável 
de suas vidas. É importante enfatizar que a escola não ensina apenas 
conteúdos “dito científicos”, mas a mesma ensina modos de ser e regula as 
vida dos sujeitos.  

Nessa perspectiva, as instituições pedagógicas também se tornaram 
instâncias que se ocuparam em controlar, vigiar e normalizar a sexualidade das 
crianças e dos/as adolescentes. Ao contrário do que muitas vezes se afirma 
sobre o fato de as escolas não falarem sobre sexualidade. Foucault (2007a, p. 
36) salienta que, “desde o século XVIII, ela [instituição pedagógica] concentrou 
as formas de discurso nesse tema; estabeleceu pontos de implantação 
diferentes; codificou os conteúdos e qualificou os locutores”. 

Desse modo, as escolas, ao invés de imporem um silêncio em torno do 
sexo, vêm atuando na incitação dos discursos relacionados à sexualidade, 
porém dentro de algumas regras que regulam tais discursos. Para tanto, as 
mesmas estabelecem algumas estratégias de poder-saber que ensinam modos 
der ser, estar, pensar e se comportar em relação a sexualidade. Segundo 
Louro (2007b, p. 31) na “escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, nos 
espaços reconhecidos e públicos ou nos cantos escondidos e privado, é 
exercida uma pedagogia da sexualidade, legitimando determinadas identidades 
e práticas sexuais, reprimindo e marginalizando outras”. 

Através de diversas práticas pedagógicas, ou seja, nas regras 
estabelecidas (roupas permitidas e proibidas), nos artefatos culturais utilizados 
(livros, vídeos, charges etc.), na organização dos espaços (filas, banheiro, sala 
de aula), na postura de professores/as e de todos/as os/as envolvidos/as, as 
escolas constituem os sujeitos de um determinado modo.  

Essa pedagogia da sexualidade, que disciplina os corpos e as 
sexualidades dos sujeitos, é realizada de forma minuciosa e discreta, passando 
muitas vezes despercebidas no cotidiano escolar. Sendo assim, “tal pedagogia 
é muitas vezes sutil, discreta, contínua, mas, quase sempre, eficiente e 
duradoura” (LOURO, 2007b, p. 17). 

Além de realizar uma pedagogia normalizadora da sexualidade, a escola 
também atua no controle dos sujeitos, para tanto a escola cria diversas 
estratégias (estabelece posições na sala de aula, regula o uso do banheiro, 
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coloca câmeras em alguns locais, contrata inspetores/as, entre outros) para 
regular e conhecer com minúcias as atitudes dos sujeitos. “Os construtores e 
organizadores escolares haviam se colocado ‘num estado de alerta perpétuo’ 
em relação à sexualidade daqueles que circulam na instituição escolar” 
(LOURO, 2007a, p.106). 
 Todo esse disciplinamento e controle dos sujeitos são realizados com o 
intuito de que a sexualidade não fosse exposta e escancarada na escola, ou 
seja, que mesma se restringisse ao âmbito privado.  Assim a escola ensina que 
a sexualidade é uma questão privada, que não deve estar nesse espaço, que é 
considerado um espaço público.  

Através de múltiplas estratégias de disciplinamento, aprendemos a 
vergonha e a culpa; experimentamos a censura e o controle. 
Acreditando que as questões da sexualidade são assuntos privados, 
deixamos de perceber sua dimensão social e política (LOURO, 
2007b, p.27). 
 

 O sexting coloca esse entendimento em xeque, pois mostra que essas 
temáticas estão presentes nesse espaço, além disso, nos desestabiliza no 
sentido de que expõem algo que é entendido como do âmbito privado, como a 
sexualidade, por exemplo. Nesse viés, este artigo enfoca a discussão do 
sexting e a sua relação com a instituição escolar. 
  
 
Tecendo os caminhos metodológicos 
 

Este trabalho é de caráter qualitativo e está vinculado a pesquisas 
sociais, que têm como propósito conhecer e entender fenômenos sociais e 
culturais presentes em nossa sociedade. Esse estudo pode ser considerado 
uma pesquisa social, pois procura entender um fenômeno sociocultural, o 
sexting, em sua complexidade. 

Sabemos que um dos problemas enfrentados pelas pesquisas sociais, 
são as ferramantas utilizadas para produção dos dados, pois para aprofundar 
os estudos é importante ter uma estratégia que facilite o acesso de materiais 
em larga escala, no entanto poucos são os métodos que possibilitam entender 
um determinado fenômeno amplamente.  A internet pode ser considerada uma 
grande oportunidade para as pesquisas sociais, pois possibilita que 
consigamos produzir dados em nível macro, ou seja, temos mais acessos aos 
materiais que desejamos (Halavais 2012; Fragoso; Recuero; Amaral, 2012). 
Nesse estudos, utilizamos a internet para a produção dos dados, pois 
entendemos que ela nos possibilitou ampliar nosso corpus de analise. 

Utilizamos a internet como “instrumento” de pesquisa, ou seja, como um 
ambiente de produção dos dados empíricos (Fragoso; Recuero; Amaral, 2012). 
A busca dos dados foi realizada por meio do site da empresa on-line Google.  

A fim de encontrar materiais que discutissem de alguma forma sobre o 
sexting, utilizamos alguns termos chaves, tais como: “sexting”, “vídeos de 
adolescentes postados na internet”, “fotos sensuais de adolescentes na 
internet”, “reportagens sobre vídeos de sexo entre adolescentes na internet”.  

No total, encontramos 48 materiais na internet, que relatavam casos 
sobre sexting e discutiam essa prática. Dentre esses materiais, tivemos acesso 
às notícias e reportagens publicadas em revistas e jornais, presentes em sites 
e portais de informação, postagens de blogs e alguns programas televisivos, 
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postados no youtube. Alguns desses materiais continham comentários de 
internautas sobre as situações relatadas, tais comentários também passaram a 
fazer parte do corpus de análise. 

Ao olhar o material, evidenciamos que, dentre os dados produzidos, 
trinta e sete (37) destes discutiam sobre casos relacionados à produção de 
vídeos caseiros, que mostravam relações sexuais. É importante destacar que 
alguns desses materiais discutiam sobre os mesmos casos, mas com enfoques 
diferentes. Três (3) abordavam discussões sobre a prática de publicação de 
fotos sensuais. Oito (8) falavam de modo geral sobre o sexting: causas, 
consequências, modas, competições, relação dos pais e da escola, 
sexualidade adolescente etc.. Foram selecionados os materiais postados no 
período de 2008 a 2012. Neste artigo, vamos analisar aqueles que trazem 
enunciações relacionadas ao espaço da escola.  

Para a análise dos dados coletados, utilizamos algumas ferramentas da 
análise do discurso foucaultiana. Por esse viés, investigamos as enunciações 
presentes no material empírico produzindo, que abordassem sobre a relação 
entre o sexting e a escola. As enunciações podem ser narrativas, imagens, 
vídeos etc., ou seja, elas são um conjunto de signos que emergem em um 
determiando momento social, cultural, econômico, histórico e político. Assim, 
as enunciações podem ser compreendidas como acontecimentos que são 
contigentes e singulares. Quando um conjunto de enunciações fala sobre o 
mesmo objeto, podemos evidenciar a formação de um mesmo enunciado. Para 
Foucault, “os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no tempo, 
formam um conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto” (2009, p. 
36).  Esses conjuntos de enunciados estão apoiados em formações 
discursivas, essas estão relacionadas as condições sociais, históricas, 
culturais, políticas e econômicas que a sociedade está vivenciando. São os 
conjuntos de enunciados, ancorados em uma determinada formação discursiva 
que formam um determinado objeto, ou seja, que estão constituindo um 
determinado discurso. Nesse viés, entendemos que a mídia vem produzindo 
um discurso midiático sobre a prática do sexting.  

Seguindo algumas ferramentas da análise do discurso, ao analisarmos 
os elementos que formam o discurso, como as enunciações, por exemplo, 
buscamos fugir de interpretações. De acordo com Foucault, ao realizar a 
análise discursiva temos que nos preocupar com a regra da exterioridade, isto 
é, não devemos olhar os discursos procurando onde está   

o seu núcleo interior e escondido, para o âmago de um pensamento 
ou de uma significação que se manifestariam nele; mas, a partir do 
próprio discurso de sua aparição e de sua regularidade, passar às 
suas condições externas de possibilidade, àquilo que dá lugar à série 
aleatória desses acontecimentos e fixa suas fronteiras (2007b, p.53). 
 

Nesse sentido, nesse trabalho procuramos analisar o material empírico 
sem procurar encontrar o que está presente em suas entrelinhas, mas, sim, 
enfocamos no que está dito no material empírico. Além disso, buscamos 
entender as condições de existência dos dados, ou seja, discutimos o que 
possibilitou a mídia, apontar a escola como uma instituição implicada às 
questões relacionadas ao sexting. Para Rosa Fischer, realizar a análise do 
discurso é dar conta de conhecer “as relações históricas, de práticas muito 
concretas, que estão ‘vivas’ nos discursos” (2001, p. 198-199).  Por esse viés, 
escolher essa estratégia de análise, é procurar conhecer os processos 
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históricos e socioculturais, que estão envolvidos na constituição dos discursos 
sobre sexting.  

É esse o caminho que pretendemos seguir, ou seja, olhar o discurso em 
sua exterioridade e conhecer suas condições de existências, para analisar o 
que vem sendo dito pela mídia sobre o entrelaçamento da prática do sexting 
com as escolas. 
 
Discutindo os entrelaçamentos do sexting e a escola 
 

Ao analisarmos os materiais empíricos que discutem sobre sexting, 
podemos evidenciar que alguns vídeos foram gravados e produzidos no interior 
da escola. Assim, alguns espaços dessas instituições, como as salas de aula, 
os banheiros e as quadras esportivas, serviram de cenário para a produção de 
vídeos eróticos/sexuais. Conforme podemos perceber nos fragmentos abaixo: 

Um vídeo de dois alunos adolescentes fazendo sexo numa sala de aula 
de uma escola pública chocou a cidade de São Carlos, interior de São Paulo. 
Segundo um jornal local, as imagens foram gravadas a pedido da adolescente 
de 14 anos. O rapaz tem 15 (ALUNA, 2012a). 

No Paraná, no principal colégio do Estado, as cenas de sexo, entre 
uma aluna e dois estudantes, foram no banheiro (VÍDEO, 2012a).  

Um estudante filmou dois colegas em uma relação sexual, dentro do 
colégio, em Belém. Todos são menores. O vídeo foi feito no vestiário da 
quadra de esportes (VÍDEO, 2012b).  

Uma garota de 13 anos e dois rapazes foram ao banheiro do colégio 
Estadual do Paraná, fizeram sexo e postaram o vídeo na Internet (VÍDEO, 
2012c).  

Por meio dessas enunciações, evidenciamos que as escolas vêm 
servindo como ambiente para a produção de vídeos e fotos que escancaram a 
sexualidade dos sujeitos, ou seja, essa instituição vem se constituindo como 
um espaço sexualizado. O que nos permite afirmar que a sexualidade não é 
apenas uma questão privada, que se restringe apenas ao âmbito familiar, ela é 
um tema que está presente nas práticas escolares.  

Ao longo da modernidade, o ato sexual e as atitudes sexualizadas, 
foram sendo engendrados como questões que deveriam pertencer a esfera do 
íntimo e do privado, a mesma deveria ser resguardada e vigiada.  

No entanto, na contemporaneidade, através do sexting, a sexualidade 
vem tornando-se algo a ser realizado às vistas de todos/as, e em qualquer 
lugar, como na escola, por exemplo. Assim, podemos perceber um borramento 
nas fronteiras entre o espaço público e o privado. Para Sibilia, “após o 
desmoronamento daqueles muros que separavam os ambientes públicos e 
privados na sociedade industrial, torna-se visível nada menos do que a intimidade 
de cada um e de qualquer um” (2008, p. 90). Sendo assim, podemos evidenciar 
que a escola também vem passando por esse afrouxamento entre o âmbito 
público e o privado.  

Também podemos perceber que as tecnologias digitais têm possibilitado 
essa visibilização do eu, pois, se a relação sexual não tivesse sido registrada 
pelo celular, talvez ninguém soubesse do episódio. Essas tecnologias vêm 
possibilitando que qualquer sujeito anônimo possa aparecer no espaço público. 
“Para o melhor ou o pior, o fato é que a evolução dos espaços midiáticos criou 
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as condições para uma nova relação do espaço entre o público e a interação 
comunicativa” (LEMOS e LEVY, 2010, p. 60).  
 Evidenciamos que a escola não apenas serve de cenário para a 
produção de vídeos e fotos, de cunho sexual/erótico/sensual, mas se torna um 
local de repercussão dessas práticas que acontecem fora desse local. Na 
análise dos materiais produzidos, é possível perceber que a escola serve de 
espaço de propagação desses vídeos e fotos. Além disso, essas situações 
tornam-se polêmicas, passando a ser alvo de comentários e julgamentos na 
comunidade escolar, conforme podemos notar nos excertos a seguir: 

Uma das meninas envolvidas estudava no maior colégio da cidade. 
Os professores tiveram que interromper as aulas para tratar do tema 
(WOBETO, 2012). 

A Polícia Civil de Varginha (MG) investiga a autoria de um vídeo com 
imagens pornográficas que circulou em uma escola da cidade. Nas 
gravações, que estão em dois aparelhos de celular, aparecem três rapazes e 
uma garota de 14 anos em cenas de sexo (VÍDEO, 2012d).  

Esses fragmentos possibilitam-nos evidenciar que as temáticas 
relacionadas à sexualidade estão presentes no cotidiano escolar, e estão 
imbricadas em diversas situações, como nas práticas dos/as professores/as e 
dos/as alunos/as, no uso das tecnologias digitais, no namoro no corredor, no 
ato sexual que ocorre dentro dessa instituição, entre outros casos. Isso é 
possível visualizar nas enunciações, já que estas mostram o quanto a prática 
do sexting se torna algo a ser comentado e discutido por toda a comunidade 
escolar.  De acordo com Michel Foucault, 

As instituições escolares ou psiquiátricas com sua numerosa 
população, sua hierarquia, suas organizações espaciais e seu 
sistema de fiscalização constituem, ao lado da família, uma outra 
maneira de distribuir o jogo dos poderes e prazeres; porém, também 
indicam regiões de alta saturação sexual com espaços ou ritos 
privilegiados, como a sala de aula, o dormitório, a visita ou a consulta. 
Nelas são solicitadas e implantadas as formas de uma sexualidade 
não conjugal, não heterossexual, não monogâmica (2007a, p. 54). 

 
Com isso podemos evidenciar que a escola pode ser entendida como 

um espaço privilegiado para emergência das questões relacionadas a 
sexualidade, pois existem diversos sujeitos convivendo e se relacionando 
nesse âmbito, podendo ser considerada uma instituição de máxima saturação 
sexual. Os sexting quando repercute e é realizado na escola reforça a ideia de 
Michel Foucault, de que essa instituição é um lugar incitador e multiplicador de 
situações que envolvem à sexualidade. Além disso, essa prática quando 
realizadas no âmbito educativo contribui para a proliferação de uma 
sexualidade que não se restringe a casais monogâmicos e legítimos, ou seja, é 
um lugar propício para a emergência de práticas sexuais consideradas 
subversivas.   

Nesse sentido, a sexualidade, assim como sexting, não é um tema 
privado, que deve ser discutido apenas com os/as que estão envolvidos em 
casos como os citados. Essa temática deve ser debatida pela escola de forma 
sistemática, pois se trata de um assunto que envolve questões políticas. 
Também pode ser entendido como um campo de disputa, pois existem conflitos 
de opiniões sobre esse tema. Para Louro (1998, p. 86), “a sexualidade, não há 
como se negar, é mais do que uma questão pessoal e privada, ela se constitui 
num campo político, discutido e disputado”. 



213 

 

Assim, pensamos ser importante que a escola realize trabalhos que 
discutam sobre a prática do sexting e sobre a distinção entre o público e 
privado, tais discussões devem mostrar os riscos e as consequências que essa 
prática pode trazer para a vida dos jovens, pois escancarar a vida íntima 
(sexualidade) pode trazer alguns prejuízos para os/as protagonistas do sexting, 
tais como ser alvo de deboches, ser agredido, ser ridicularizado. É importante 
salientar que alguns/algumas protagonistas dessa prática acabaram sendo alvo 
de bullying  tão severos, que existem casos em que os/as adolescentes tiveram 
que trocar de escolas, bairros, cidades. Também já ocorreram casos de 
suicídios. 

Outra forma de envolvimento da escola com o sexting, é realizado 
quando a mídia expõe essa instituição em suas materias e reportagens. Como 
podemos perceber nos segmentos abaixo: 

A Polícia Civil de São Carlos, já sabe quem divulgou na internet um vídeo 
onde um casal de adolescentes aparecia fazendo sexo oral em uma sala de aula 
da Escola Estadual Jesuíno de Arruda (POLÍCIAa, 2012). 

O vídeo com as imagens pornográficas teria sido feito no interior da 
Escola Estadual Batista Leite, que fica localizada na rua Coronel José 
Vicente, no Centro (VÍDEO, 2012e). 

Um vídeo de sexo entre alunos dentro do banheiro do Colégio Estadual 
do Paraná (CEP), a maior escola pública do Paraná, foi parar na internet 
(VÍDEO, 2012C). 

A Polícia Judiciária Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (14), um 
jovem de 18 anos, acusado de ter divulgado imagens de uma adolescente nua, 
aluna do Colégio Maxi, em Cuiabá (POLÍCIA, 2012b). 

Ao analisarmos esses excertos constatamos que a escola acaba sendo 
exposta pela mídia, pois o nome e imagens da instituição são disseminados e 
expostos para todos/as, quando postados na internet. Entendemos que ao 
identifica-la, a mídia de certa forma acaba tornando-a alvo de apontamentos e 
culpabilizações. Essa instituição torna-se alvo de tamanha exposição, pois ao 
longo da história, ela foi se constituindo como uma instância disciplinar, que 
deveria vigiar e controlar os corpos e as sexualidades das crianças e dos/as 
adolescentes, para que comportamentos considerados subversivos, como o 
sexting, por exemplo, não ocorressem em seu interior.  Segundo Foucault, a 
partir do século XVIII diversas instituições inclusive a escola, foram se 
constituindo como espaços de controle. Desse momento em diante, “o sexo 
das crianças e dos adolescentes passou a ser um importante foco em torno do 
qual se dispuseram inúmeros dispositivos institucionais e estratégias 
discursivas” (FOUCAULT, 2007a, p. 36). Assim, a fim de realizar o 
disciplinamento dos corpos e das sexualidades, as escolas produziram 
algumas estratégias normalizadoras, que tinham como objetivo regular os 
comportamentos, pensamentos, atitudes, desejos e prazeres dos sujeitos. 
Quando a escola “falha” nessa tarefa, ela acaba sendo responsabilizada pelos 
atos dos sujeitos que dela fazem parte. A mídia, ao expor imagens e fotos da 
instituição, em que os casos do sexting ocorrem, acaba por penalizar e expor 
essa instância.  

Alguns vídeo caseiros de relações sexuais, foram produzidos com os/as 
protagonistas uniformizados, esse fato tornou-se algo a ser mencionado nos 
materiais publicados na internet. Assim, a mídia acaba envolvendo de alguma 
forma a escola nos casos relacionados a sexting. 
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No vídeo é possível ver a garota ajoelhada com uniforme da escola e o 
estudante sentado em uma cadeira. Tudo aconteceu dentro da sala de aula 
(VÍDEO, 2012f). 

Um menino de 15 e uma menina de 14 anos gravaram cenas de sexo, 
uniformizados, dentro da sala de aula de uma escola pública na cidade de 
São Carlos, interior de São Paulo com um celular (ADOLESCENTES, 2012). 

As filmagens mostram quatro pessoas: dois rapazes e duas 
adolescentes, sendo que três deles estudam na Escola Estadual Mizael Pinto 
Neto, no centro da cidade. No vídeo, as meninas aparecem 
uniformizadas (VÍDEO, 2012g). 

Ao olhar os fragmentos evidenciamos que a mídia procura salientar de 
alguma forma o uso do uniforme pelos/as protagonistas da prática do sexting.  
Entendemos que essa ênfase no uniforme está ligada a questão de 
pertencimento a escola. Guacira Louro discute no livro “Corpo Educado”, que 
em sua época escolar, o uso de uniforme estava vinculado a imagem da 
escolar e a constituição desse espaço.  

Talvez se esperasse que nós fôssemos, também, uma espécie de 
estudante "padrão". Lembro-me de ouvir, sempre, a mensagem de 
que, vestidas com o uniforme da escola, nós "éramos a escola"! Isso 
implicava a obrigação de manter um comportamento "adequado", 
respeitoso e apropriado, em qualquer lugar, a qualquer momento 
(2007b, p. 19). 
 

Nesse sentido, o uniforme é um demarcador identitário das escolas, 
podendo ser considerado um gênero simbólico, que ao ser corporificado em 
uma determinada instância social, carrega consigo tudo aquilo que uma 
determinada instituição acredita e defende. Assim, quando os/as estudantes 
utilizam essa vestimenta, eles/as estão expondo os ideais, valores, filosofia e 
pressupostos, e espera-se que os/as alunos/as tenham comportamentos 
considerados “adequados” por uma determinada instituição. Estar vestido 
uniformizado é de alguma forma representar a instituição. O uso de tal 
vestimenta “exige do aluno uma postura exemplar, zelando assim pela imagem 
da instituição onde estudam e inevitavelmente também representam, sem 
importar se estão dentro ou fora da escola” (MARCON, 2010, p.17-18). 

Quando os/as estudantes transgridem as regras, como exibir a 
sexualidade para uma multidão, por exemplo, não são só eles/elas 
culpabilizados, mas a escola também fica marcada e é reconhecida pela 
subversão ocorrida, tornando-se alvo de denúncias e apontamentos por parte 
da mídia.  

Ao analisarmos esses materiais, verificamos que vários sujeitos são 
convocados a falar sobre essa prática, tais como delegado de polícia, 
psicólogo/a, conselheiro/a tutelar, diretor/a da escola. Nesse estudo, 
apresentamos apenas enunciações que remetem aos diretores/as das escolas 
onde a prática ocorreu ou teve repercussão. 

A diretoria de ensino do município vai apurar o fato para saber se houve 
falha por parte da escola. O Conselho Tutelar encaminhou o caso para a 
promotoria da Vara da Infância e Juventude (ALUNA, 2012a). 

O conselho já ouviu inclusive a direção da escola e os pais dos 
adolescentes, tendo encaminhado as denúncias para a polícia e a promotorias 
da infância (VÍDEO, 2012e).  
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Os questionamentos aos diretores/as estavam centrados na repercussão 
do caso na escola, nas providências que a escola tomaria nessa situação e na 
culpabilização dessa instituição, nos casos que ocorreram dentro do âmbito 
escolar.  

Por ser o órgão responsável por responder sobre os problemas 
enfrentados pela escola, é a direção que acaba entrando na ordem do 
discurso. Para Foucault, “ninguém entrará na ordem do discurso se não 
satisfazer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo” 
(2007b, p. 37). Tais enunciações possibilitam-nos evidenciar o discurso do 
saber autorizado, ou seja, existem pessoas e campos de saberes que têm o 
direito privilegiado de falar sobre determinados temas.  
 
 
 
Enfim... 

Estudar o fenômeno do sexting tem nos possibilitado perceber as 
reconfigurações pela qual a sexualidade está passando, dentre elas a 
transformação da mesma em algo a ser visibilizados, através das tecnologias 
digitais. Assim, vemos emergir outras formas de vivenciar os prazeres e 
desejos, pois entendemos que essas modificações estão atreladas a algumas 
questões sociais, históricas, econômicas, políticas e culturais. Para Louro 
(2007b, p. 9) as “várias possibilidades de viver prazeres e desejos corporais 
são sempre sugeridas, anunciadas, promovidas socialmente (e hoje 
possivelmente de forma mais explicita do que antes)”.  

Outro fator que possibilita a emergência dessa prática é o afrouxamento 
entre o que é considerado do âmbito público e o do privado. A sexualidade e o 
ato sexual, ao longo da modernidade, se constituiu como algo a ser vivenciada 
e realizado no âmbito íntimo e privado. No entanto, na contemporaneidade vem 
ocorrendo algumas rupturas, e a sexualidade e ato sexual, tornam-se algo a 
ser mostrado. Uma evidencia disso é a prática do sexting, sendo realizada no 
âmbito escolar, como percebemos nas enunciações desse trabalho.  

Verificamos que a escola acaba envolvida nas questões relacionadas ao 
sexting, quando serve de cenário para a produção dos vídeos e fotos, bem 
quando torna-se o espaço de discussão, comentários e repercussão dessa 
prática. Isso nos mostra o quanto essas questões estão presentes no cotidiano 
dessa instituição. Assim consideramos que a escola é um espaço sexualizado, 
que precisa implementar discussões sobre os temas relacionados a 
sexualidade em suas práticas pedagógicas, para que os/as estudantes possam 
pensar e repensar em seus modos de viver a sexualidade.  

Ao analisarmos o material empírico notamos que a mídia acaba expondo 
a escola, quando cita o nome e as fotos das instituições envolvidas como casos 
do sexting. Desse modo, a mídia acaba “punindo” essa instituição, que acaba 
sendo responsabilizada por tais casos estarem ocorrendo. Consideramos, que 
esse destaque que a mídia dá a escola, está vinculado ao entendimento de que 
as escolas são instância disciplinadoras, que deve estar envolvida no controle 
e normatização dos sujeitos.  

Outro modo de envolver a escola com esses casos é quando o material 
analisado salienta que os/as protagonistas dos vídeos e fotos que foram 
produzidos, estavam vestidos com o uniforme escolar. Tal enfoque está 
relacionado a questão identitária, pois estar com essa vestimenta é estar 
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representando uma determinada instituição. Quando os/as envolvidos/as em 
casos de sexting, mostram o uniforme, é como se estivessem mostrando um 
padrão que é seguido nesse espaço. Para Dinah Beck (2012, p. 214) o 
uniforme acaba constituindo uma “identidade coletiva dos/as estudantes com 
sua instituição de ensino”. 

Cabe salientar que a mídia sempre procura a escola, para saber o seu 
posicionamento sobre a prática do sexting, realizada por seus alunos/as. Nos 
materiais analisado são os/as diretores/as que falam sobre o assunto, assim 
esses/as profissionais são considerados/as os/as sujeitos/as autorizados/as a 
falarem sobre o posicionamento da instituição sobre esses casos. 

Nesse viés, entendemos que esse trabalho contribui para pensarmos a 
importância de discutirmos sobre a sexualidade e sobre as tecnologias digitais 
e suas implicações na escola, que acaba sendo envolvida de alguma forma nos 
casos de sexting. Entendemos que fenômenos como esse devam ser 
problematizados, a fim de que os/as estudantes possam (re)pensar sobre a 
sexualidade em sua vida cotidiana. 
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RESUMO: A transexualidade surge da incompatibilidade entre a constituição corporal e a 
identidade sexual, esta sempre determinada por critérios anatômicos, onde o pênis ou a vagina 
determina a pessoa como sendo um homem ou uma mulher, não levando em consideração 
fatores como os genéticos, somáticos, psicológicos e sociais. Com a evolução da ciência, 
sobretudo no campo da cirurgia e da endocrinologia, tornou-se possível a mudança das 
características primárias (órgão genital externo) e das características secundárias (seios, voz, 
face...). Para se entender o processo de transição corporal entre os gêneros percorrido por 
pessoas transexuais, se faz necessário verificar o discurso acerca dos fatores que influenciam 
em cada intervenção corporal. Assim, o presente estudo tem como objetivo identificar quais 
são estes fatores e suas influências na transição. A transexualidade será apresentada a partir 
de suas diferenças em relação às outras categorias sexuais, bem como enquanto uma 
construção sócio-histórica-discursiva. Posteriormente, serão apresentados os possíveis 
significados dados ao corpo, apresentando-o também enquanto uma construção sócio-
histórica-discursiva para, posteriormente, verificarmos as atuais possibilidades de intervenções 
corporais e seus efeitos. O corpo transexual problematizada a heteronormatividade enquanto 
um padrão de sexualidade que regula o modo como a sociedade ocidental está organizada. As 
transformações do corpo e de sua estética em uma transexual envolvem elementos 
heterogêneos relacionados à condição socioeconômica e cultural da pessoa que pleiteia sua 
transformação. O corpo transexual se reveste, assim, de uma multiplicidade, que ora expressa 
potência e criatividade, ora reproduz valores, modelos e discursos repetitivos e normatizados 
pela instancias regulatórias e disciplinadoras do biopoder. 
PALAVRAS-CHAVES: Corpo, Transexualidade, Transgenitalização 

 

ABSTRACT: The transsexuality arises from a mismatch between the body constitution and 
sexual identity, it’s always determined by anatomical criteria, where the penis or vagina 
determines the person as a man or a woman, not taking into consideration factors such as 
genetic, somatic, psychological and social. With the development of science, particularly in the 
field of surgery and endocrinology, it became possible to change the primary characteristics 
(external genital organs) and the secondary characteristics (breast, voice, face...). To 
understand the transition between genders body traversed by transgender people, it is 
necessary to verify the speech about the factors that influence each body intervention. Thus, 
this study aims to identify those factors and their influences in the transition. Transsexuality is 
presented from their differences in relation to other categories of sex, as well as a socio-
historical-discursive. Subsequently, we present the possible meanings given to the body, while 
also presenting him a socio-historical-discursive to then we check the current possibilities of 
bodily interventions and their effects. The body transsexual problematic heteronormativity as a 
standard of sexuality that regulates how Western society is organized. The transformations of 
the body and its aesthetic in a transsexual involve heterogeneous elements related to 
socioeconomic and cultural conditions of the person who pleads his transformation. The body is 
coated transsexual thus a multitude, which now expresses power and creativity, sometimes 
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reproduces values, models and repetitive speeches and regulated by the regulatory and 
disciplinary instances of biopower. 
KEYWORDS: Body, Transsexuality, reassignment 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

No dizer de Naphy (2006) lidar com assuntos relativos à sexualidade esbarra 

em dois problemas conexos. O primeiro diz respeito à questão da velha oposição “natureza x 

cultura”, no qual nos deparamos com o antigo impasse sobre o fato de ser a sexualidade 

humana constituída apenas por impulsos genéticos ou ser ela reforçada ou, até mesmo, 

determinada pelo contexto social e cultural em que o individuo está inserido. O segundo, 

intimamente ligado ao primeiro, embora com uma ‘roupagem’ mais atual, se refere à oposição 

“essencialismo x construtivismo”, que está no cerne da própria noção de identidade de gênero. 

Enquanto os essencialistas consideram que existem categorias, tais como a 

homossexualidade, a bissexualidade, a heterossexualidade e a transexualidade, que seriam da 

ordem da essência dos individuos e dos grupos, para os construtivistas tais categorias seriam 

apenas fruto de uma cronstrução sociocultural. Assim, a transexualidade não estaria ligada a 

uma ou mais características essenciais de um indivíduo ou grupo, mas, antes, seria resultado 

de uma categorização social com base em atributos e comportamentos próprios dessa pessoa 

ou grupo. 

Desta forma, tomando-se como base uma perspectiva construtivista, para se 

compreender a definição de transexualidade, bem como sua diferenciação em relação às 

identidades transgêneras apresentadas por Hall (2004) – travesti, crossdresser, drag queen, 

drag king, intersexual, entre outras em constante surgimento –, primeiro se faz necessário 

entender o que é sexo, gênero, identidade sexual e papel de gênero. Cabe aqui assinalar 

também que essas categorias socialmente construídas são mutáveis e, portanto, dependem de 

um determinado contexto histórico e cultural (Bauman, 2004 e 2005; Foucault, 2011; Fry e 

MacRae, 1983; Giddens, 1993; Naphy, 2006). 

 

Definindo transexualidade 

 

Para Cardoso (2005), a transexualidade não é uma categoria natural, mas, 

antes, uma percepção moderna acerca de um fenômeno típico e recorrente da diversidade 

sexual humana, que é comum em muitas culturas, embora difícil de ser categorizada. Por 

exemplo, um indivíduo que nasce geneticamente homem (XY), mas afirma que é, de fato, 

mulher, pode descrever-se como uma mulher transexual a partir da utilização de hormônios 

femininos ou de seu comportamento sexual passivo, enquanto outro, somente após a 

realização da cirurgia de transgenitalização. 

Witten e Kidd (2007) afirmam que na cultura judaico-cristã ocidental, a temática 

do sexo é tratada a partir de uma visão dualista. Quando alguém pergunta “De que sexo você 

é?” fica implicícita a pergunta “O que você tem entre as pernas?”, pois o sexo é usualmente 
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definido pelos órgãos genitais quando do nascimento do bebê. O sexo, compreendido 

anatomicamente, ou seja, como macho ou fêmea, como assinala Cassel (1997), refere-se a 

uma norma incorporada. 

Perry (1999) define gênero enquanto construção cultural da feminilidade e da 

masculinidade, diferenciando-o do sexo biológico (macho ou fêmea), que seria algo com o que 

um indivíduo nasce. Já para Webster (1984, citado por Witten e Kidd, 2007), gênero é qualquer 

uma das categorias – masculino, feminino e neutro –, não tendo necessariamente nada a ver 

com as categorias biologicamente discriminadas de macho e fêmea. 

O modelo ocidental biomédico de sexo e gênero, assim como o modelo 

judaico-cristã de reprodução e de sexualidade, prevê apenas um modelo de sexualidade 

aceitável, a heterossexualidade (Witten e Kidd, 2007). O conceito de heterossexualidade é 

baseado em uma sexualidade do corpo, em que a suposição tácita é que um macho 

(geneticamente XY), com autopercepção masculina e aceitação do seu papel social, quando 

tem relações sexuais com uma fêmea (geneticamente XX), com autopercepção feminina e 

aceitação do seu papel social, irá produzir uma criança que tenha apenas um desses dois 

sexos.  

A interssexualidade para Spindola-Castro (2005) é um termo utilizado para 

designar pessoas de um determinado sexo nascidas com genitália e/ou características sexuais 

secundárias de outro ou de ambos os sexos. Esse termo é preferível ao termo hermafrodita, 

considerando-se que este último já está bastante estigmatizado e associado somente à 

questão dos genitais visíveis (Damiani e Guerra-Junior, 2007). 

Cassell (1998) utiliza o conceito de mente direita/corpo certo, para se referir à 

única realidade socialmente aceita e, evidentemente, qualquer desvio será tratado pelo sistema 

social como um desvio. Para ele, na intersexualidade (mente direita / corpo errado ou confuso) 

a questão é o corpo, ou seja, é ele que precisa ser corrigido, enquanto que, no caso da 

transexualidade (mente confusa ou errada / corpo certo), o problema está na mente. De fato, a 

intersexualidade constitui uma contraindicação para o diagnóstico de transtorno de identidade 

de gênero (APA, 2000). 

Benjamin (1966), objetivando melhor compreender as diferenças existentes 

entre a transexualidade e o travestismo entre homens, delimitou seis grandes grupos, 

utilizando como critérios diferenciadores o sentimento do indivíduo quanto ao gênero, seus 

hábitos de se vestir e sua vida social, seu objeto de escolha sexual e sua vida sexual, seu 

desejo pela cirurgia de transgenitalização, seu desejo pela hormonoterapia e a sua 

necessidade de psicoterapia.  

Love (1992) define drag queens ou drag kings como artistas performáticos que 

se travestem, por algumas horas, apresentando trejeitos do sexo oposto de forma cômica ou 

exagerada, geralmente com o intuito de entretenimento. O drag queen seria o homem que se 

veste com roupas exageradas femininas estilizadas e a drag king a mulher que se veste como 

homem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Genit%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Performance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Travesti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
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Rosário e col. (2006) definem a bissexualidade como a atração fisica e 

emocional por pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto, ou seja, bissexual é aquele que se 

sente atraído por ambos os sexos. Os autores afirmam que o desenvolvimento de uma 

identidade sexual LGBT é um processo complexo e muitas vezes difícil. Ao contrário de outras 

minorias (étnicas, raciais...), as minorias sexuais não são criadas em uma comunidade de 

outros semelhantes, de quem elas aprendem sobre a sua identidade e que reforçam e apoiam 

essa identidade. Ao contrário, as pessoas LGBT são muitas vezes criadas em comunidades 

que lhes são aversivas. 

 

Corpo e gênero 

 

Para Connell (1995), as práticas reflexivas do corpo não são internas ao 

indivíduo. Elas envolvem relações sociais e simbolismo e podem abarcar grandes instituições. 

Versões particulares de feminilidade são constituídas por corpos repletos de significantes e 

significados. Através destas práticas corporais, mais do que vidas são formadas: um mundo 

social é formado. 

Lorber e Martin (2001) assinalam que os membros de uma sociedade 

constroem seus corpos objetivando o enquadramento na masculinidade ou na feminilidade. Isto 

é, eles tentam moldar e usar seus corpos para estar de acordo com a sua cultura ou com as 

expectativas de um determinado grupo étnico racial acerca de como deve ser o corpo de uma 

mulher, o corpo de um homem, o de uma menina ou de um menino, formas estas 

determinadas pelos membros de uma sociedade e não pelos genes, pela biologia. Este 

entendimento nega as singularidades dos corpos, com suas diferentes formas físicas, 

tamanhos, forças e fraquezas. 

Para Lorber e Martin (2001) os genes determinam apenas parcialmente o 

desenvolvimento fisiológico. Fatores ambientais (alimentação, prevenção e tratamento de 

doenças, exercícios físicos, entre outros) constituem a outra parte. Além da fisiologia, os 

fatores culturais e sociais compõem as atitudes e valores ligados às práticas corporais de 

gênero. Essas práticas produzem corpos que seu grupo social considera adequadamente 

"masculino" ou "feminino".  

Assim, os corpos são socialmente construídos em mundos materiais e 

culturais, o que significa que são físicos e simbólicos, ao mesmo tempo. Dizer que os corpos 

são socialmente construídos não nega a sua realidade material ou universal. Corpos nascem e 

morrem corpos. Seios femininos, geralmente, são capazes de produzir leite para lactentes, 

enquanto mamas masculinas geralmente não o fazem. Mamíferas fêmeas são capazes de 

gestar e dar à luz; mamíferos do sexo masculino não (Lorber e Martin, 2001). 

Quando o corpo de uma pessoa contradiz as convenções sociais em relação 

ao peso, à altura ou à forma, essa pessoa pode ser vista como alguém sem auto-controle e 

auto-respeito. Inversamente, as pessoas cujos corpos cumprem as convenções são admiradas, 

valorizadas, elogiadas, uma vez que alcançaram os ideais a serem seguidos. Em suma, ao 
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julgar e punir as pessoas de diferentes tamanhos de corpo, formas, pesos e musculaturas, 

membros de um grupo social coagem o outro a construir socialmente corpos aceitáveis e 

similares (Lorber e Martin, 2001). 

O sexo é um dos fatores mais importantes na transformação, através das 

dinâmicas sociais de construção, de corpos físicos em corpos sociais. Na cultura ocidental, as 

pessoas buscam dietas e tratamentos faciais, bem como passam por cirurgias plásticas para 

moldar seus corpos e rostos alcançar o feminino ideal. Essas práticas podem levar a doenças, 

como distúrbios alimentares e infecções por vazamento de implantes de silicone, mas, por si 

só, não são consideradas anormais, porque são respostas à noção culturalmente idealizada de 

como os corpos das mulheres e dos homens devem ser (Blum, 2003; Bordo, 2005). 

Para Lorber e Martin (2001), considerando que nossos corpos são socialmente 

construídos em sociedades onde o gênero é valorizado, eles serão corpos necessariamente 

baseados no gênero. Um corpo com gênero neutro, andrógino ou "unissex" é um anátema em 

um mundo em que as pessoas devem identificar com rapidez e precisão seu gênero. A forma 

como se olha para outra pessoa está, seja ela do sexo masculino ou feminino, associado a 

quem você é (mulher ou homem). Sua identidade social é uma identidade de gênero, isto é, 

quem você é e, portanto, o seu gênero.  

 

O corpo transexual e o processo de transgenitalização 

 

Vartabedian (2008) entende que as identidades de gênero permanecem 

corporificadas. Qualquer alteração feita durante o processo de transição é realizado no corpo e 

visa reforçar as construções de gênero. Hormônios e cirurgias plásticas compõem um conjunto 

de possibilidades para a pessoa transexual em função de seus interesses e expectativas, 

podendo representar sua própria noção de gênero.  Assim, não há como negar que o corpo 

assume um lugar de importância para as mulheres transexuais, uma vez que ele se torna um 

elemento privilegiado para concretizar as mudanças que decidirem realizar. 

Para Peres (2008) quando mulheres transexuais decidem por suas 

transformações corporais e expressam o seu desejo por se tornarem uma mulher, assumem 

uma posição de resistência frente ao sistema heteronormativo que determina um padrão único 

de expressão afetiva, sexual e amorosa; Produz-se aí um enfrentamento aos modelos rígidos 

de identidade sexual e de gênero para denunciar a inoperância de seus conceitos e definições, 

inaugurando-se novos processos de subjetivação e de existencialização. 

Como assinala Núñez (2003), considerando-se que o gênero está diretamente 

ligado ao corpo da pessoa, o gênero se legitima pelas marcas culturais inscritas no corpo da 

masculinidade ou feminilidade. A condição de homem ou de mulher se legitima, portanto, pelo 

corpo masculino ou feminino. A corporalidade, assim, tem importância fundamental na 

constituição da identidade transexual pois, através da construção do corpo, ela se realiza 

enquanto pessoa e também se identifica com a estética feminina (Peres, 2008).  
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Desta forma, as mudanças corporais realizadas por mulheres transexuais permitem sua 

aceitação pela sociedade (Vartabedian, 2008).  

Para Ceccarelli (2008), quando essas mulheres procuram alguém que creem 

poder ajudá-las (psicanalista, psicólogo, médico...) buscam a confirmação de uma certeza: o 

julgamento daquele que, ao olhar, percebe que elas são, de fato, mulheres. Não é um desejo 

de pertencer ao outro sexo, mas, sim de evidenciar isto. O corpo é o meio fundamental que 

elas têm para alcançar, após uma intervenção sobre ele, o reconhecimento social de sua 

identidade de gênero. Estas são as regras do jogo e elas, com diferentes graus de autonomia e 

rebeldia, cumprem essas regras (Vartabedian, 2008).   

Para Ceccarelli (2008), os sujeitos que reivindicam a redesignação sexual, o 

fazem em nome do estatuto social de sua identidade e não em nome do exercício da 

sexualidade, como acontece com algumas travestis. Para serem aceitas pela sociedade, elas 

devem normalizar seus corpos dentro de um padrão condizente com a matriz heterossexual 

dominante (Butler, 2001). A transexualidade é um exemplo claro da afirmação “a verdade dos 

gêneros não está no corpo” (Bento, 2006), bem como de que “a anatomia não é o destino” 

(Stoller, 1982). Por isso Ceccarelli nos convoca a pensar a identidade sexual mais como um 

fato psíquico do que como um dado natural, bem como a reavaliar a importância do discurso 

sobre o corpo. Afinal, todo ser humano, seja ele macho ou fêmea do ponto de vista biológico, 

terá que se tornar, subjetivamente, homem ou mulher, o que não é uma evidência em si 

(Ceccarelli, 2008). 

O corpo não é o lugar da “verdade”, mas sim da identidade dos gêneros. Isso 

significar dizer que todas as transexuais têm realizado um processo de modificação corporal 

para adaptar seu corpo ao gênero em que se sentem bem. As razões para a realização das 

mudanças corporais por mulheres transexuais são diversas: pode-se falar em pressões sociais, 

em um desejo 'natural' ou uma descoberta pessoal ao longo do tempo. Todavia, todas 

modificam, com as devidas diferenças, seus corpos para adaptá-lo, de alguma forma, à sua 

própria identidade e respectivo gênero. Atuando sobre o seu próprio corpo, as transexuais 

encontraram um meio para o reconhecimento social e pessoal enquanto mulher, mulher 

transexual ou transexual (Vartabedian, 2008). 

As transformações do corpo e da estética em uma transexual envolvem 

elementos heterogêneos relacionados à condição socioeconômica e cultural da pessoa que 

pleiteia sua transformação (Peres, 2008).  O corpo transexual se reveste de uma multiplicidade, 

que ora expressa potência e criatividade, ora reproduz valores, modelos e discursos repetitivos 

e normatizados pela instancias regulatórias e disciplinadoras do biopoder (Foucault, 2011). 

Peres (2008) lembra que, para um corpo transexual que expressa beleza e 

sedução, há um maior respeito e acolhimento, enquanto que para um corpo que não reproduz 

o padrão estético normativo restam a coragem e determinação para o enfrentamento dos 

processos de estigmatização, ou a frustação pela dificuldade de suportar as dores das 

intervenções cirurgicas devidas. 
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Carvalho (2011) considera o corpo transexual um corpo diagnosticado que 

necessita passar por uma “higienização”, construindo um feminino amparado por um discurso 

médico-psiquiátrico. Para Boltanski (2004), o discurso médico-psiquiátrico se legitima por sua 

naturalização, dependendo, para isso, do capital cultural de cada pessoa. Assim, no processo 

transexualizador, “a equipe médica concentra-se na realização da assepsia dos corpos-

sexuados”, buscando extinguir toda ambiguidade existente (Bento, 2006). Por isso, somente 

após esse processo de rotulação é que se tem acesso às cirurgias de transgenitalização e o 

corpo transexual é então purificado via medicalização. O pênis (elemento poluidor), enfim, é 

extirpado (Carvalho, 2011). 

Para Butler (2004), na verdade, o processo transgenitalizador torna-se, pelo 

discurso médico-psiquiátrico, o tratamento de um transtorno e o corpo transexual ganha, ao se 

submeter a esse discurso, certo poder e liberdade. Mas, as possibilidades de ressignificação 

desse corpo são limitadas, uma vez que “o próprio diagnóstico paralisa a reinvenção no seu 

estágio transitório”, pois o corpo transexual está atrelado ao diagnóstico e aos mecanismos 

sociais a ele relacionados. A todo o momento, o que se busca com as transformações 

corporais é a superação do diagnóstico, o não enquadramento na categoria “trans” (Carvalho, 

2011), o que se efetiva pela utilização ou não de modelos disponibilizados socialmente para se 

definir como uma “mulher de verdade” (Bento, 2006). 

 

ESTUDO DE CAMPO 

 

Para melhor investigar este processo de transição corporal percorrido por 

pessoas transexuais, inclusive aqueles que dizem respeito aos fatores que influenciam à opção 

ou não pela cirurgia de transgenitalização, desenvolvemos um estudo de campo com cinco 

mulheres transexuais, com idades entre 21 e 30 anos, moradoras da cidade do Rio de Janeiro, 

que passaram ou não pela cirurgia de transgenitalização. Para tanto, utilizamos o método 

qualitativo por considerarmos ser este o mais apropriado para descrever, com um maior nível 

de profundidade, os processos dinâmicos vividos pelas participantes. 

A presente pesquisa envolveu a participação de seres humanos e, assim, 

buscou-se atender as exigências estabelecidas pela Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Utilizamos entrevistas semi-estruturadas que seguiram um roteiro previamente 

elaborado.  A seleção das participantes se deu por indicação da presidente do grupo 

“Transrevolução” (grupo de militância transexual da cidade do Rio de Janeiro) e por indicação 

das próprias entrevistadas.  

As entrevistas foram transcritas na íntegra, preservando-se de forma o mais fiel 

possível o que foi dito, inclusive gírias e erros gramaticais. Os textos foram submetidos a uma 

análise de discurso (Rocha-Coutinho, 1998) a partir de categorias por nós estabelecidas, 

oriundas da nossa revisão de literatura e das falas das próprias entrevistas.  
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A categoria de análise estabelecida foi “construindo o corpo transexual”, onde 

buscamos observar nessa categoria quando nossas participantes decidiram assumir sua 

transexualidade e, consequentemente, como iniciaram o processo de transição do masculino 

para o feminino. Além disso, procuramos saber quais os fatores que influenciaram as 

intervenções e/ou tratamentos realizados, bem como a importância destes procedimentos e 

seu grau de satisfação com eles. 

 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para todas as entrevistadas, a transição corporal do masculino para o feminino 

é realizada de forma gradativa. Elas relatam que, inicialmente, deixam cabelos e unhas 

crescerem, depois começam a usar roupas femininas, hormônios por “conta própria” e 

maquiagem (algo que chamam de “um período meio andrógino”), até chegarem as 

intervenções cirúrgicas de prótese mamária de silicone, de feminilização de rosto (testa, orelha, 

nariz, queixo...), tendo sua apoteose na realização da cirurgia de transgentitalização: 

 
...foi com uns 18 anos, mas com 14 anos eu já fazia minha sobrancelha, já 
deixava minha unha maior, sempre deixei minha unha comprida, eu já me ...eu 
comecei com os hormônios, ai comecei a comprar umas blusas mais apertadas 
...aí comecei a comprar roupas menores ...ai um dia eu botei lápis, 6 meses 
depois eu botei um pouquinho mais, ai depois eu comecei a usar corretivo e foi 
bem aos poucos, bem devagar (Patrícia). 
 
...fiquei três meses sem comer ...em três meses emagreci 60 quilos ...eu 
comecei a querer comprar roupa feminina. Eu já tinha um estilo meio gótico, 
assim, aí quis comprar aquelas calças bem coladas, bem femininas, e era 
magra, ...eu comprei uma base branca, e aí eu já não pegava sol, ...quis tomar 
hormônio, eu já tinha pesquisado sobre isso, e quis tomar hormônio. Aí comprei 
calcinha também (riso) (Cecília). 
 
Foi uma coisa bem devagarinho mesmo, ...deixei o cabelo crescer, fazer 
sobrancelha bem devagar, fazer as pessoas habituarem, começar a me depilar, 
...usando as roupas apertadinhas, ás vezes eu colocava sutiã, colocava sutiã 
com enchimento ...eu tinha um medo imenso na questão de usar vestido, por 
causa da minha mãe (Ana). 
 
...comecei a pesquisar né, a ver quanto que era um peito, como é que é uma 
cirurgia, como é que faz, como é que não faz, ...fui vendo esses blogs do 
pessoal, que toma isso que da peito, ...graças a Deus eu fui muito contida 
assim, ...ai você vai vendo umas deu peito, ...umas deu perna, ...vai sentindo o 
seu corpo né, ...você vai começando a se materializar digamos assim, você vai 
começando a ser você mesma, poder comprar as coisas que você quer, usar 
as coisas que você quer, nem sempre é o que serve pra você ...ai você vai...vai 
se moldando (Valéria) 
 
...comecei a tomar hormônio ...uma amiga transexual que também era 
cabeleireira me indicou e eu comecei a tomar ...sem médica, ai fui na farmácia 
comprar e injetava subcutâneo e oral, anticoncepcional, e com um ano já havia 
transformação, o peito já começou a crescer, a voz começou a afinar, a pele 
começou a ficar mais macia, os pelos diminuíram (Tania). 
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Quando perguntadas sobre o que as levou a iniciar o processo de transição, a 

maioria relata uma insatisfação pessoal que, em parte, é oriunda da não aceitação social. 

Patrícia relata que a possibilidade de uma adequação corporal foi primordial para o inicio da 

transição. Valéria diz que já estava cansada de não poder fazer nada do que queria fazer. Já 

Cecília considera que o que mais a influenciou foi a necessidade de ser aceita enquanto 

“normal” e ser amada: 

 
Acho que minha esperança, porque eu fiquei tantos anos assim em depressão, 
pensando que não tinha jeito, que eu não ia ter como...que eu nunca ia ser 
quem eu queria ser, que eu nunca ia ter o corpo que eu queria ter, que eu 
preferia morrer do que continuar do jeito que eu ...Ai quando eu vi que 
realmente tinha um solução, que eu podia fazer alguma coisa pra mudar isso, 
ter uma vida normal, ter uma vida que eu queria ter, ai isso me deu uma 
esperança muito grande, por isso que eu comecei a transição, sabendo que no 
futuro as coisas podiam ser melhor, que eu ia poder ser quem eu queria ser 
(Patrícia). 
 
...chega uma hora que cansa de você não poder fazer tudo ...tipo eu queria 
comprar salto, eu queria usar maquiagem, eu queria fazer minha unha e não 
podia, ...ai acho que chega uma hora que você diz não, perai porque todo 
mundo faz tudo e só eu que não posso fazer o que eu quero? ...eu vou fazer, ai 
quando você decide que vai ser, ai conhece uma, conhece outra, a uma tomou 
isso, outra tomou aquilo, ...e ai você entra nesse universo, ...acaba que você já 
sai e começa a fazer as coisas que você quer, esse é o fator que te impulsiona 
(Valéria). 
 
...é uma necessidade de você se sentir normal e amado, ...por mais que muitas 
neguem, e falem assim "ah, eu tô fazendo essa cirurgia por mim", sabe? Nunca 
é por você! ...Você tá fazendo pra conhecer um cara, entendeu, pra você ser 
mulher e ter autoestima. Porque ter autoestima é você satisfazer um homem, 
um homem te amar, e você se sentir mulher, sabe? Então falando, assim, de 
uma forma bem transparente, é a nível sexual ...de atrair um cara e sentir 
normal, se sentir bonita, e se sentir mulher (Cecília). 
 

Quando perguntadas sobre o que mais influenciou o início do processo de 

transição, a maioria das entrevistadas disse, de diferentes maneiras, que foi o “outro”, ou seja, 

algo externo. Ana e Patrícia consideram que seus psicólogos foram as pessoas que mais as 

influenciaram, ora servindo como “termômetro”, ponderando as modificações corporais, ora 

ajudando a perceber o que precisava ser feito. Já Cecília relata que começou a vestir roupas 

femininas depois que seu parceiro pediu. Tania acredita que, por trabalhar em um salão de 

beleza, seu ambiente de trabalho ajudou muito: 

 

...minha psicóloga foi meu termômetro, vou dizer que minha psicóloga me 
auxiliou em toda minha transição ...foi praticamente minha amigona, minha 
mãe, era meu termômetro, às vezes eu queria extravasar, fazer tudo de uma 
vez só, ela ia lá e falava: não, vamos aos poucos (Ana). 
 
...meu psicólogo me ajudou bastante, ele me ajudou a perceber o que eu 
precisava fazer ...eu tenho...tipo...tinha muito medo de acabar uma aberração 
...aquelas travestis ....não tem nem cara de homem, nem cara de mulher ...só 
parece um alienígena, ...então ele falava que não precisava eu me preocupar, 
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que eu tendo cuidado e fazendo as coisas aos poucos e tal que eu poderia 
chegar lá sim, que eu tinha que tentar ...ai meu psicólogo me ajudou bastante, 
no inicio (Patrícia). 
 
...bem no início, eu me relacionei com um cara ...eu já tava totalmente 
andrógino, assim, na aparência, roupa e tudo ...Teve uma vez que ele falou 
assim: "Ah, poxa, se você se vestisse de mulher na rua, eu ia ficar mais a 
vontade com você", ...nesse dia fui no guarda-roupa da minha mãe e me vesti 
de mulher ...foi quando eu comecei, aí fui comprar roupa (Cecília). 
 
Eu acho que foi mais mesmo a facilidade e naturalidade que tudo foi 
acontecendo, ...no salão eu comecei a ver travesti, transexuais, gays, 
andróginos, qualquer tido de gente sendo aceita como pessoas normais, então 
ali ...eu também podia ser do jeito que eu queria ser (Tania). 
 

Valéria foi a única que atribuiu o início das mudanças a um fator de ordem 

interna. Ela observa que sua busca de beleza foi o que mais a influenciou no inicio da 

transição: 

 

...as mulheres elas tem uma busca muito grande pelo fator beleza, isso é uma 
coisa que é visível em todas as mulheres do mundo, ...ai as intervenções são 
pra te favorecer quanto a isso, porque o que adianta eu me senti uma mulher, 
minha cabeça ser de mulher, mas meu corpo continuar gritando que não é, 
...as intervenções ajuda você a minimizar esse choque interno que tem 
(Valéria). 
 

Todas as nossas entrevistadas começaram a fazer tratamento hormonal sem 

acompanhamento médico, “por conta própria”, através de pesquisas na internet. Patrícia conta 

que o hormônio não mudou muito seu rosto, mas ajudou bastante no processo de 

feminilização. Tania relata que, com um ano de tratamento hormonal, já havia desenvolvido 

seios. Já Cecília considera o hormonoterapia algo que propicia uma transformação mais 

profunda, interna. Patrícia relata, ainda, que os hormônios foram os seus “melhores 

antidepressivos”:  

 
...depois que eu comecei a transição, comecei com os hormônios, comecei a 
ver que eu tinha uma solução e que eu podia não viver naquela miséria, 
naquela depressão o tempo inteiro, então eu parei, nunca mais tomei nenhum 
remédio assim, só os remédios de hormônios que são o suficiente (Patrícia). 
 

Quanto à cirurgia de prótese de silicone mamária, Valéria considera que foi o 

que a tornou mulher. Para ela, depois desta cirurgia não tem mais volta no processo de 

transição: 

 

O peito foi um marco ...eu fui e mostrei assim pra pessoas, pro mundo, agora 
eu sou, agora eu sou mulher, vão ter que me engolir, querendo ou não eu sou 
[Valéria], ...quando você bota um peito é a definição assim, não tem mais 
saída, é quando você diz, agora eu sou assim, porque enquanto você não tem 
peito, sempre há uma chance né, ...você bota uma roupa de homem, você volta 
pra aquilo, ...quando você bota um peito, ...é tudo mais complicado, muito mais 
difícil (Valéria). 
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Todas as nossas entrevistadas responderam que consideram a cirurgia de 

transgenitalização importante. Patrícia e Valéria contam que, se não fosse os aspecto 

financeiro, já teriam feito esta cirurgia a muito tempo: 

 

...se eu pudesse por mágica, eu faria agora. Mas pelo preço...vai demorar 
muito pra fazer ...como é que uma pessoa tem o corpo feminino e tem um 
negócio ali sabe, não faz o menor sentido pra mim ...tem também a questão de 
por exemplo num relacionamento infelizmente não existe nenhum homem que 
procure trans pra namorar e ...ai talvez fazendo a cirurgia você talvez consiga 
acha algum cara hétero que esteja te procurando como uma mulher e não 
como uma trans (Patrícia). 
 
é um sonho ...primeiramente pra me harmonizar total, assim, pra eu saber, 
porque eu acho que vai ser aquela coisa assim “uh, cabo” agora sabe...acabou, 
não tenho mais dúvida, não que isso influencie pra outras, mas pra mim 
específico, isso vai me tirar 80% do peso das minhas costas, porque muitas 
das vezes...você é, você se comporta, você é tudo, mas você sabe que 
embaixo disso aqui tudo ainda tem um problema ...mas é caro, ...agora que eu 
consegui trabalho,  (Valéria) 
 

Já Tania relata que, apesar de ter vontade de fazer e achar importante a 

cirurgia de transgenitalização, não pretende se submeter a ela pois tem muito medo, não tem 

coragem: 

 

...quando eu comecei a pensar em fazer a transformação de gênero ...eu 
comecei a pesquisar, vi o vídeo da cirurgia, o que me apavorou ...ai eu 
começava a ver entrevistas e reportagens de transexuais que se suicidavam 
porque perdiam a sensibilidade, que não era mais a mesma coisa, que não sei 
o que...ai começou a me apavorar e a minha coragem eu fui perdendo mais e 
mais e mais, ai eu não tive, não tenho ...vou continuar sendo a menina que 
nasceu menino mas que gosta de ser vestir, de pensar, de se portar como uma 
menina ...não vai mudar o que eu sou (Tania). 
 

Ana, a única que se submeteu a cirurgia de transgenitalização dentre as 

nossas entrevistadas, a compara à retirada de um tumor:   

 
...é uma coisa como se você nascesse com um tumor, ...tanto que eu não 
gosto de falar nem pênis ...chegou num ponto que eu cheguei a ter uma 
aversão ...eu vejo essa cirurgia como uma libertação, me tirou algo que eu não 
via conexão. É como se fosse um tumor, como se fosse uma coisa que não 
deveria estar ali. É algo que ninguém vê, porém, é algo que me incomoda, 
ninguém vê, a sociedade não vê, aquela coisa não vê, eu também visualmente 
não vejo, mas eu sinto.eu sei que ta ali, sei que no meu momento de 
intimidade, eu não vou conseguir usar (Ana) 
 

Quando perguntadas sobre os fatores que influenciam o processo de 

transgenitalização, mormente em relação à escolha do tratamento/intervenção, todas as 

entrevistadas disseram, de diferentes maneiras, que o aspecto financeiro conta muito. Patrícia 

revela que, apesar de ter juntado dinheiro por mais de um ano, sua mãe teve que ajudar para 

que ela pudesse fazer a cirurgia de feminilização de rosto. Cecília e Valéria relatam que já 

estão juntando dinheiro para a realização das futuras intervenções cirúrgicas, enquanto Tania 
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conta que conseguiu colocar a prótese mamária de silicone administrando melhor suas 

finanças. Já Ana conta que, quando começou o processo de transição, optou pelo tratamento 

hormonal por ser o mais barato:  

 

...fiquei mais de 1 ano sem sair de casa ...[paguei] com mesada e minha mãe 
ajudou em parte né, e eu tirei o dinheiro da previdência privada que minha mãe 
botava desde que eu era criança, eu retirei tudo pra ajudar a pagar, e minha 
mãe pagou um pedaço, a passagem de avião, ela pagou por milhagem ...fiz 
nos Estados Unidos ...o único médico que eu sabia que tinha referência era 
nos Estados Unidos, ai minha mãe usou as milhagens dela do cartão de crédito 
pra pagar a passagem, mas grande parte do dinheiro fui eu, eu fazia o calculo 
...17 mil dólares (Patrícia). 
 
Olha, falta de dinheiro, com certeza. Eu tô juntando meu dinheirinho ...eu vou 
consegui fazer cirurgia no nariz, botar silicone e fazer o gogó. E com talvez o 
dinheiro que eu juntar no futuro, e com a previdência que a minha mãe juntou 
pra mim, que eu vou poder tirar com 25 anos, talvez eu faça a mudança de 
sexo (Cecília). 
 
Porque é caro, ...agora que eu consegui trabalho ...com o salário que a gente 
ganha não tem como porque essa cirurgia custa 20 mil reais ... lá na Tailândia, 
... e pelo o SUS é um saco, porque você fica 3 anos fazendo um tratamento 
...depois você tem que fica numa fila que tá pra dois mil vinte e pouco, ai 
sabe...ai é melhor você ir aos pouquinhos, 50...100...um dia dá ...se eu tivesse 
dinheiro eu tinha feito tudo de uma vez só, ...eu iria fazer a trans, o nariz, a lipo, 
ia botar o peito, e ia acordar no outro dia pronta, só que as circunstancias, 
esses fator dinheiro é que atrapalha (Valéria). 
 
Por conta de financeiro mesmo, ...não conseguia juntar dinheiro pra fazer uma 
cirurgia, e eu era muito magra, então achava que o peitinho, a magreza, eu 
tava conformada com aquilo, pretendia um dia colocar peito mas não 
conseguia juntar o dinheiro ...Ai com 25 anos eu sai da casa da minha mãe pra 
morar com os amigos e dali pra cá eu comecei a ter mais responsabilidade e 
consegui colocar o silicone (Tania). 
 
Eu acho que foi uma questão financeira, na época quando eu comecei a fazer 
o tratamento hormonal eu não tinha muito dinheiro, para poder fazer uma 
feminilização facial. Eu achava meu rosto muito masculino, mas comecei a 
fazer tratamento hormonal porque era mais barato, comecei a fazer laser na 
perna (Ana). 
 

Já Cecília considera, também, a família como um fator que influencia a escolha 

do tratamento/intervenção: 

 

Família, influencia muito! Influencia, porque ...você fica com mais estrutura, 
você fica com a autoestima mais forte, assim. ...Eu acho que a família é muito 
importante. Muito importante para você se sentir pertencida, e você se sentir 
alguém, se sentir alguém mesmo (Cecília). 
 

 

Quando perguntadas sobre qual a intervenção/tratamento mais importante que 

fizeram, as respostas de nossas entrevistadas e os motivos atribuídos a ela/ele foram diversos. 

Tania considera a prótese de silicone mamária a intervenção mais importante porque era a que 

mais desejava, a que custou mais caro e a que foi mais invasiva. Já Cecília considera a 
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depilação facial a laser a intervenção mais importante por acreditar que o rosto é o foco de 

tudo, enquanto Ana considera o tratamento hormonal como o mais importante:  

 
...o mais importante ...é o que foi mais caro financeiramente e mais invasivo 
fisicamente ...foram as próteses, e era uma coisa que eu almejava a mais 
tempo também. Porque os hormônios eram mais acessíveis, pegava na 
farmácia, injetava. O laser era mais acessivo e era uma mês por mês continuo 
fazendo (Tania) 
 
eu acho assim ...é mais a depilação a laser facial, porque é o ponto de entrada, 
todo mundo se foca no rosto. É assim, as meninas que tem aquela marca de 
barba, mesmo se tiver feito muito bem feita., ou depilada, e fica aquela marca, 
acho que o mais essencial é a depilação facial (Cecília) 
 
....eu acredito que seja a reposição hormonal, para poder fazer a mudança 
corporal ...eu acredito que a primeira mudança mesmo é o rosto, e a questão 
do hormônio começar a fazer efeito e quem quiser entrar na academia para 
poder modelar mais o corpo. Eu acredito que esses sejam os pontos básicos 
(Ana). 
 
 
Quando perguntadas sobre que futuras intervenções desejam fazer, Patrícia 

responde que pretende colocar silicone e fazer a cirurgia de transgenitalização. Valéria e 

Cecília dizem que pretendem fazer cirurgia plástica no nariz e a cirurgia de transgenitalização. 

Já Tania pretende fazer depilação facial a laser e gostaria de fazer a cirurgia de 

transgenitalização, mas acha que não tem coragem, enquanto Ana acha que, por já ter feito a 

cirurgia de transgenitalização, só precisa fazer uma dieta para emagrecer:  

Todas as nossas entrevistadas realizaram mudanças corporais buscando uma 

aceitação pela sociedade, como apontam Ceccarelli (2008) e Vartabedian (2008) em seus 

estudos a esse respeito.  Elas buscam, a todo o momento, o julgamento dos outros de que são 

mulheres, fazendo de seus corpos um meio fundamental para alcançar esse reconhecimento 

social de sua identidade de gênero. Isto está em conformidade com a posição de Ceccarelli 

(2008) e Butler (2001), que observam que os sujeitos que reivindicam a redesignação sexual, o 

fazem em nome do estatuto social de sua identidade e que para serem aceitos pela sociedade, 

eles devem normalizar seus corpos dentro de um padrão condizente com a matriz 

heterossexual dominante. 

O aspecto financeiro apareceu em todos os discursos quando nossas 

participantes foram perguntadas sobre o que influencia no processo de transgenitalização, 

sobretudo no que diz respeito à escolha do tratamento/intervenção, o que vai ao encontro do 

que foi apontado por Peres (2008) quando observa que as transformações do corpo e da 

estética em uma mulher transexual envolvem elementos associados à sua condição 

socioeconômica e cultural. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Todas entrevistadas apontaram que o que mais as influenciou a iniciar o 

processo de transição foi a necessidade de ser aceita como uma pessoa “normal” e ser amada. 

Ou seja, foi o “outro”e, portanto, algo externo, que as levou a alterar sua aparência física, ora 

ponderando as modificações corporais, ora ajudando a perceber o que precisava ser feito. O 

uso de roupas femininas em público foi apresentado como um momento importante no 

processo de transição, da mesma forma que o uso de maquiagem. Todas as nossas 

entrevistadas apontaram que a internet foi uma ferramenta fundamental para o início do 

tratamento hormonal, uma vez que elas começaram a usar hormônios femininos sem 

acompanhamento médico, “por conta própria”. Todas as nossas entrevistadas responderam 

que a cirurgia de transgenitalização é importante e que sua realização está fortemente 

associada ao aspecto financeiro, ao apoio da família e a seus relacionamentos afetivo-sexuais, 

confirmando, assim, a idéia de que o transexual é, como todo indivíduo, um sujeito socialmente 

constituído. 

Também para a maioria das entrevistadas, conseguir fazer todas as cirurgias 

que faltam para finalizar o processo de transgenitalização objetiva, principalmente, alcançar o 

que consideram ter uma vida “normal”, isto é, se apaixonar, casar e constituir uma família, que 

são suas principais expectativas e “sonhos” para o futuro.  Novamente, podemos observar aqui 

que seu discurso reforça uma visão tradicional. 

Longe de esgotar o tema, contudo, acreditamos que algumas lacunas foram 

deixadas em aberto e poderão ser exploradas por nós em futuros trabalhos, bem como por 

outros pesquisadores interessados no assunto. Por fim, cabe acrescentar que esperamos que 

esta pesquisa possa ter contribuido, de alguma forma, para uma melhor compreensão do que é 

a transexualidade, bem como para despertar o interesse de outros estudiosos sobre o 

“transexual”, seja ele homem ou mulher, de forma a que novos estudos possam ser 

desenvolvidos sobre o tema. 
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são reforçadas com maior intensidade em ambientes rurais e agricolas. Nas 

mailto:danielmarcelino_@gmail.com


241 

 

categorias, práticas de relação e manutenção do campo como suas expressões 

culturais. Por fim apresentando um olhar sobre  as experiencias e expectativas 

dos proprios indivíduos que vivenciam  o meio rural, cidade e campo como 

uníca forma de escape as lógica colocadas. 

Palavras-chave: cultura rural; mulher campesina; descontrução de gênero;  

 

ABSTRACT: This article consists of a critical analysis of the binary logic of 

gender, which are enhanced with greater intensity in rural and agricultural 

environment. In the categories, of practical relation and maintenance of the 

countryside as their cultural expressions. Finally having a look at the 

experiences and expectations of individuals themselves whom own experience 

of the rural environment, town and countryside as the only way to escape the 

logic placed to them. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao evidenciarmos o termo “gênero”, um problema crucial nos é imposto 

quase imediatamente, que é a multiplicidade conceitual na qual ele aparece. 

Para que se visualize melhor essa premissa, vale a pena conferir de início o 

que diz Donna Harawey a esse respeito. Nos idos da década de setenta, a 

consagrada autora feminista se viu impossibilitada de definir o termo pelos 

parâmetros ideológicos impostos pelo aparelho discursivo marxista. No artigo 

intitulado “Gênero para um dicionário marxista: a política sexual de uma 

palavra” de Donna Haraway em 2004, pode-se ler:  

“O conceito feminista moderno de gênero não se encontra nos escritos 
de Marx e Engels, embora seus escritos e outras práticas, e as de 
outros da tradição marxista tenham oferecido instrumentos importantes, 
assim como barreiras para as teorizações posteriores sobre gênero. 
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Apesar de importantes diferenças, todos os significados modernos de 
gênero se enraízam na observação de Simone de Beavoir de que “não 
se nasce mulher” e nas condições do pós-guerra que possibilitam a 
construção das mulheres como um coletivo histórico sujeito em 
processo”  

Essa é uma crítica básica ainda à leitura marxista sobre “sexo”. Como 

bem sabemos, especialmente após as observações de Haraway, há uma 

dificuldade bastante grande em torno da utilização do conceito de gênero entre 

os acadêmicos de “esquerda” (estamos generalizando aqui a crítica aos que 

não reconhecem autoras e autores pós-modernos por considerá-los 

“burgueses” e responsáveis pela fragmentação da luta). 

Nos importa esta crítica por sabermos que há uma hegemonia desses 

intelectuais que estão mais “organicamente” envolvidos com as questões do 

campo.  

Em relação às vivências pelo EIV (Estagio Interdisciplinar de Vivência) 

enquanto ator social que participou de algumas etapas dessa formação 

(formatação) poliítica, posso relatar por exemplo a extrema naturalização da 

violência contra as mulheres camponesas.  

É nesse sentido, então, que nos interessa investigar como a 

cristalização de papéis sociais, que dependem evidentemente das formas de 

cultura geopolíticas, podem trabalhar sob o véu do essencialismo biológico e 

ao mesmo tempo, sob o pressuposto de uma verdade identitária do “homem” e 

da “mulher” do campo. Mas antes de podermos arriscar alguma hipótese, é 

necessário diferenciar alguns usos dos termos “sexo” e “gênero”. 

 

1. AS CATEGORIAS: 

 

“A categoria 'sexo' é, desde o início normativa; é o que Foucault 
chamou de 'ideal regulador'. Nesse sentido, então, 'sexo' não apenas 
funciona como uma norma, mas é parte de uma prática reguladora que 
produz os corpos que governa, ou seja, cuja força reguladora é 
claramente um tipo de poder produtivo, o poder de produzir- demarcar, 
circular, diferenciar- os corpos que controla.(...) Em outras palavras, 
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'sexo' é um construção ideológica forçadamente materializada através 
do tempo. Não é um simples fato ou condição esta do corpo, mas um 
processo pelo qual normas reguladoras materializam o 'sexo' e 
conseguem essa materialização através de uma reiteração forçada 
dessas normas. Que essa reiteração é necessária é um sinal de que a 
materialização nunca se completa, que os corpos nunca se adaptam 
completamente pelas quais suas materializações são incitadas.” 
(BUTLER, 2002, p. 17 – 18) 

 

A divisão heterossexual do trabalho, ainda naturalizada e utilizada 

conceitualmente pelo marxismo e seus autores, implica necessariamente na 

naturalização da heterossexualidade e o resultado disso é a manutenção de 

um sistema dicotômico excludente.  

De acordo com em Jeferson Isaac Maciel Paula Junior, 2012;  

“A primeira questão que se coloca ao utilizarmos o conceito marxista 
de “Divisão Sexual do Trabalho” é uma questão discursiva. 
Anteriormente pudemos perceber que foi do maior interesse dos 
modernos e dos marxistas de forma geral fazer vista grossa para o 
estruturalismo, que teve seu apogeu especialmente na década de 
sessenta. O estruturalismo que permitiu aos críticos da 
“Comunistologia” perceber que a “verdade”, a “cientificidade” passavam 
pelo discurso, e que esse discurso era uma rede de interdições e 
reiterações que causavam efeitos de verdade, também permitiu a 
Foucaut e Butler chegarem às conclusões de que sexo e gênero são 
discursos médicos, controlados e regulados por instituições que visam 
manter seus poderes sobre a subjetividade das sujeitas e de seus 
corpos.” 

 

A diferenciação sexual possui implicações políticas estruturais de 

regulamentação, ressaltando que independente do estado ou do sistema 

econômico vigente, outras instituições como  a Igreja; a Família; o Exército; a 

Universidade, existirão para manter o que chamaremos de heterossexismo. 

Segundo Monique Wittig;  

“Os discursos que acima de tudo nos oprimem, lésbicas, mulheres, e 
homens homossexuais, são aqueles que tomam como certo que a 
base da sociedade, de qualquer sociedade, é a heterossexualidade. 
Estes discursos falam sobre nós e alegam dizer a verdade num campo 
apolítico, como se qualquer coisa que significa algo pudesse escapar 
ao político neste momento da história, e como se, no tocante a nós, 
pudessem existir signos politicamente insignificantes. Estes discursos 
da heterossexualidade oprimem-nos no sentido em que nos impedem 
de falar, a menos que falemos nos termos deles. Tudo quanto os põe 
em questão é imediatamente posto a parte como elementar.(...) Estes 
discursos negam-nos toda a possibilidade de criar as nossas próprias 
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categorias. Mas a sua ação mais feroz é a implacável tirania que 
exercem sobre os nossos seres físicos e mentais.” 

 

É inevitável discorrermos sobre “sexo” e “gênero” sem que se 

compreenda que estas determinações, são, também, políticas que por 

consequência, influenciam no olhar do campesino e do urbano sobre eles. Na 

conjuntura do campo, o discurso marxista é colocado como a forma de se 

reverter todas as opressões, mas é apenas visualizada sob a ótica econômica, 

e é justamente neste ponto que não são refletidas outras formas de 

desigualdades onde não se problematiza a divisão sexual do trabalho. 

Segundo Guattari em Revolução Molecular, 1981;  

“A exploração econômica e a exploração sexual não podem ser 
dissociadas. A burguesia e as burocracias mantêm seu poder 
justamente se apoiando na segregação dos sexos, das faixas etárias, 
das raças; na codificação das atitudes, na estratificação das castas” 

 

O corpo ideologicamente é considerado um objeto a ser explorado, de 

acordo com o regime heterossexista falocrata ondes as mulheres, infelizmente 

as mulheres não passavam de bestas reprodutoras e donas de casa (tendo 

que, muitas vezes, trabalhar fora de casa e nas fábricas, ganhando menos do 

que os homens).  

A visão dicotômica, parte do falso principio que só existem dois 

caminhos a trilhar, o do bem ou do mal; do certo ou do errado; do homem ou 

da mulher; de deus ou do diabo. A lógica binária são os pontos que já são 

determinados e colocados de forma impositiva aos individuos que estão 

compostos em nossa sociedade, assim como os papéis definidos e que foram 

descritos por diversos autores, o fato de ser homem e mulher, homossexual ou 

heterossexual.   

Esta imposição se dá por diversos fatores dos quais podemos descrever 

como manutenção do sistema e sua ordem,  os papéis definidos  colocam cada 

individuo em determinadas funções e atividades perante dada sociedade. A 

manutenção desse sistema obriga a incorporação identitária e a impossibilita 
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qualquer subversão. Este modelo de pensamento nasce de preceitos culturais 

e religiosos que declaradamente excluem visões amplas e holísticas. 

 Os gêneros nascem dessa dualidade e são compreendidos através dos 

conceitos de construção social, quando determinado homem ou mulher, 

existem imposições que determinam categorias, classes, pensamentos, 

linguagem, papéis políticos e econômicos. A partir dai se dá um 

desenvolvimento das categorias e seus respectivos papéis, ao notar que nesse 

sistema sempre existirá uma hierarquia onde o referencial sempre é o homem, 

branco, heterossexual, rico que será privilegiado dentro de um binarismo para 

uma suposta manutenção da ordem politica econômica.  

Em relação ao trabalho, as funções mais valorizadas são as masculinas, 

sendo as femininas subjulgadas e por vezes desclassificadas, como o trabalho 

escravo das empregadas domésticas, das prostitutas e donas de casa.  

 

2. AS RELAÇÕES RURAIS 

 

No campo, tanto em grandes como em pequenas propriedades o 

trabalho braçal, que é exclusivamente masculino, são as funções 

economicamente importantes, reflexo de uma visão dicotômica excludente. 

Vivenciando o campo que percebi, esta reafirmação de limitações altamente 

hierárquico, onde homens trabalhavam diretamente com a “lida”, posição da 

qual não se necessita de muitas horas de trabalho diaria, apenas uma prática e 

esforços físicos quando não em épocas de plantio, colheita, vascina, entre 

outras com datas planejadas, enquanto mulheres se dedicam horas do dia na 

manutenção do conforto para os homens e processo de reprodução contínua. 

Mesmo assim, “eles”, os ditos homens, são reconhecidos como os donos da 

propriedade, os que as mantém e os que produzem economicamente e as 

desenvolvem.  
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É importante compreender que a lógica populacional dos ambientes 

rurais é por vezes menor quando comparado com o ambiente dito como 

urbano, a partir desta percepção, compreendemos a imposição de um convívio 

e interação entre os habitantes. Convívio esse, que por muitas vezes, agride e 

oprime qualquer desvio das normas culturais pre estabelecidas. Ou seja, com 

os papéis sexuais e culturais já definidos supomos que um individuo desvie 

dessa norma, automaticamente ocorre agressões morais (quando não física) e 

a comunidade se desvia do indivíduo que subverteu esta imposição. O 

resultado disso é por vezes a exclusão que leva ao que chamamos de êxodo 

rural que é também fruto do machismo. 

A definição homem mulher esta ligada as expressões sexuais, negando 

a satisfação e o prazer individual impondo a ela o papel de fornecedora de 

prazer e procriação, quando se busca outra forma de satisfação sexual com 

alguém do mesmo sexo biológico, esta prática é desconsiderada e negada, 

sendo “dada” uma nova identidade de acordo com sua posição sexual. Quando 

alguém se relaciona com alguém do mesmo sexo, os ativos (sexualmente), 

representam a montaria, a posse, e o único dedetentor do prazer, logo visto 

como homem e o passivo passa a representar o dominado, torturado que não 

sente satisfação no ato sexual, passando a representar o papel feminino 

independente do gênero. Não diferente de ambientes urbanos, a definição de 

gênero é sempre associada a sexualidade, logo, se um indivíduo em ambiente 

rural opta por uma outra prática sexual diferente da hetenormativa, é designado 

a ele(a) o papel de gênero respectivo ou em muitos casos este é excluído do 

convívio social. 

A dicotomia campo cidade é também muito forte, ficando explícita 

quando notamos a hierarquização entre eles, o urbano é sempre tido como o 

hegemônico detentor da economia, da educação e da tecnologia (de frutos 

proveitáveis para a o progresso social). O campo, por sua vez, historicamente 

foi e é subjugado, seus habitantes são considerados, como descritos por 

Monteiro Lobato: “jecas-tatus” como indivíduos sem estudo que trabalham 

simplesmente para a subsistência da cidade, onde se concentra os ofícios 

produtivos. Aos campesinos é negado todo e qualquer acesso as ferramentas 

para o seu desenvolvimento,  reflexo disso é o constante êxodo rural daqueles 
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que buscam em centros urbanos reconhecimento e oportunidades. Por 

consequência, a sobrecarga de trabalho da mulher para a manutenção da 

família é muito maior, o que impossibilita a fuga de padrões de gênero, mas é 

ingenuidade crer que nas cidades isso não ocorre, o grande diferencial 

entretanto é que em grandes metrópoles o número de habitantes torna as 

relações sociais entre as pessoas mais superficial, as interações afetivas, por 

sua vez, são pontuais e seletivas, ao contrário do campo que a necessita desta 

proximidade para sua manutenção. Outro fator importante a se considerar é a 

rapidez ao acesso da informação da cidade, que permite a proximidade mesmo 

que raso a outros modelos sociais.  

A integração entre os habitantes do meio rural é de extrema importância 

para a manutenção e preservação deste, a relação entre os indivíduos é por 

vezes mais próximas quando as comparamos com o convívio em ambientes 

urbanos. Logo esta relação impõem diversas limitações e regras de convívio, 

como uma ferramenta de manter a cultura resistente, esta cultura consiste na 

permanência dos indivíduos, na produtividade e nas divisões de tarefas.  

A divisão das tarefas muitas vezes é feita através dos sexos biológicos, 

a permanência dos indivíduos se torna responsabilidade da fêmea e a 

produtividade frutos de proveitos econômicos é de responsabilidade masculina, 

os sexos definem os mais diversos tipos de ações e impossibilitam a mulher 

qualquer desvio de conduta como a de se poder ficar em uma casa com outro 

homem solteiro sem a presença do que a gerencia. Não lhe é permitida 

nenhuma forma de ação.  Durante as vivências de campos  nas fazendas do 

interior do Mato Grosso, São Paulo e do Paraná, ouve uma clara percepção e 

certeza que essa cultura é cristalizada e qualquer sinal de alteração em sua 

forma pode gerar um rompimento. É claro que se mantem uma constante 

afirmação e as expressões culturais não se dão apenas pelo machismo, porém 

é neste ponto que o trabalho pretende seguir.  

A partir dessa lógica, o indivíduo aceita o que lhe é oferecido, 

naturalizando-o como única e verdadeira forma de se viver, como descreve 

Tania Swain no artigo “Heterogênero: Uma categoria útil de análise”,  2009.   

“O individuo assim interpelado aceita e incorpora a imagem que lhe é 
oferecida e as opções que lhe são reservadas como sua própria 
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representação social, torna-se representação de uma identidade que 
lhe é oferecida.” (SWAIN, 2009) 

 

Depois de naturalizado este individuo não dá abertura para as novas 

necessidades e desejos , sendo este sexuais ou não, afoga e rejeita qualquer 

vertente e não externaliza nenhuma necessidade própria se não aquela que lhe 

foi colocada. Entendido a lógica populacional rural sendo menor que as de 

ambientes urbano, o ambiente rural acaba impondo um convívio e contato de 

relação muito próxima e de constante vigilância, se tornando esta vigilância por 

muitas vezes punitivas através das “fofoca” pelos moradores local aos 

desviantes dos padrões já citados.  

Na cultura rural enraizada, é fácil notar o armamento dos estudantes 

com quem convivi e que possuem essa origem “caipira de fato”, onde em 

primeira instância a resistência da cultura do machismo, sexismo e especismo 

ainda é muito presente.  

Em ambientes rurais percebo o quanto a tradição é transformada em 

ferramenta de resistência a essa dicotomia, que não é percebida aos 

naturalizados em ambientes urbanizados. No campo, todos se tornam 

responsáveis pela manutenção cultural e resistente a modificações. 

O machismo se torna parte desta resistência, pois quando percebemos 

essa dicotomia de urbano e rural, o ambiente rural passa a ser percebido como 

um ambiente marginalizado, porém a culpabilidade do ambiente urbano é impor 

a sua cultura como a única forma de se viver “bem” e se obter uma suposta 

qualidade de vida.  

A partir dai percebe-se que o campo não permite expressar outras 

identidades se não há sexo. Ou você é do sexo masculino ou do sexo feminino, 

ou você é feitor ou você é escravo, além disso a ferramenta homem – forte – 

viril – caçador ,se torna uma suposta forma de manter a cultura e se dizerem 

fortes e melhores que qualquer outro, aqui cito um trecho da música de João 

Carreiro e Capataz que diz: “A tradição não morre jamais”. Que mostra que 

essa tradição é baseada no machismo e na relação familiar entre seus 

membros. 

Durante o tempo em que tive contato com o ambiente rural me 

readaptei, me modifiquei e experienciei. Apesar de ser considerado um local de 
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renascimento e dos melhores relacionamentos de minha vida, as vivências 

rurais já não me completam e já não me prendem, sou uma massa de modelar. 

Cada soco que levo é uma nova performance. 

Exemplo disso, são as pessoas das quais convivo em Curitiba ou 

durante minhas visitas a cidade de São Paulo, sempre, e não por acaso é 

muito comum me deparar com indivíduos que em sua grande maioria negam o 

ambiente rural como o de seu nascimento, a ideia de uma suposta liberdade os 

fazem saírem de suas terras de origem e vão de encontro a grandes 

metrópoles. 

Já que o oposto ocorreu aos autores, utilizamos do método de entrevista 

interpessoais para um contato e que pudessemos escrever sobre suas 

experiências no ambiente dito urbano. Todos solicitaram que seus nomes não 

fossem publicados depois que comentei se tratar de um artigo acadêmico. 

Acredito que podemos começar com um amigo íntimo que ao ser 

comentado sobre campo, cidade e diversidade cultural, questionamos como 

que era sua vida em Curitiba a sua resposta foi automática, “Eu sou da cidade, 

não nasci em campo mona, Deus me livre.” 

Entre os outros entrevistados, as respostas foram um pouco mais 

dialogáveis e quando explicitado se tratar de um artigo acadêmico só 

solicitaram que seus nomes não fossem publicados. Um estudante de 

agronomia diz que são muitas as diferenças, principalmente em termos de 

acessibilidade: “Quando morava lá na chácara era muito difícil de eu me 

manter atualizado com as redes sociais e também de ter acesso a pessoas 

iguais a mim.” O contato com outros gays aumentando, o fez aceitar melhor 

essa nova identidade, porém a ausência dos familiares que estavam sempre 

juntos é uma falta cotidiana e que está o fazendo perder algumas 

características como ele mesmo diz: “Acredito que perdi de certa forma uma 

inocência de quem mora na zona rural, aquela forma de ver o mundo sem 

maldade. Meu maior medo aqui é o da violência (física), sem dúvida.” 

Durante saídas noturnas  na fria cidade de Curitiba foi mantido a busca 

de dialogo com pessoas nascidas e criadas em ambientes rurais e a seguinte 

reflexão foi citada sobre a experiencia de um jovem de 21 anos que está 
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vivendo a um ano na cidade Curitiba: “Hoje, eu não digo não à nada, porque 

dizer sim é muito mais divertido. Queria ficar nu pois não estou curtindo este 

lã.” E retirou sua blusa, amarrando-a na cintura.  

Já com as mulheres que nasceram no campo, apenas foi possivel um 

dialogo sobre o assunto e esta me descreve da seguinte maneira: “Depois que 

sai de lá (Cascavel – PR) foi que percebi que não existe um padrão de mulher, 

de rotular, mas ainda acho que tenho que desconstruir algumas coisas como a 

questão da passividade (aceitação, calma e serenidade) que é uma construção 

do ser mulher. Morar na capital ampliou a forma que tinha da sexualidade e me 

descontrui um pouco da feminilidade em relação ao corpo, a  questão dos 

pelos por exemplo,  para ir desconstruindo esses padrões mesmo, e em 

relação a expressão da sexualidade já estou mais aberta a varias, apesar de 

não estar praticando. Mas sempre existem coisas a serem desconstruídas, 

mesmo se eu estivesse ficado lá eu procuraria desconstruir, mas seria mais 

dificil. Porém hoje eu já não me preocuparia tanto se eu voltasse para lá, se 

meu comportamento estiver sendo agressivo aquela lógica, seria eu.” 

Stephanie Costa 

Vale ressaltar que consideramos nesta entrevista ambientes como a 

cidade de Cascavel como rural, porém, nem todos nasceram em ambientes 

rurais e sim em locais com população consideravelmente menor que as 

grandes metrópoles. Entendemos que nem todo ambiente rural é agricola, mas 

sim proveniente de uma cultura semelhante aos caractererizados dos 

habitantes de ambientes rurais.  

Confesso a frustração ao identificar neste trabalho, que ao contrário do 

que imaginei, as agressões morais em ambientes rurais são mais incisivas no 

campo, mas por outro lado é o espaço de maior aceitação. A resposta para 

isso é simples, cada sujeito dentro do espaço rural é importante, existe a 

preocupação na manutenção deste indivíduo como se todos fossem membros 

de uma mesma família. E o preço de proximidade é uma forte pressão social 

para categorização, diferente da cidade onde a liberdade está relacionada ao 

individualismo.  
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Em uma de susas musicas Criôlo descreve da seguinte maneira; “Não 

existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância 

vibra, a vaidade excita, devolva minha vida e morra afogada em próprio mar de 

fél, aqui, ninguém vai pra céu.”  

 

3. AGRICULTURA E SUAS EXPRESSÕES DE GÊNERO 

 

Os espaços de produção agrícolas tecnológicos ou latifundiários 

exercem uma naturalização culturalmente colocada na divisão do trabalho 

através dos papeis de gênero, após ter vivenciado e trabalhado em fazendas 

do Mato Grosso, terras conhecidas por seus grandes latifúndios, foi notado que 

homens trabalhavam na “lida” já colocado como visto único fruto de proveitos 

econômicos para a manutenção da “família” ou “propriedade” e por essa vez é 

função da mulher  não ser reconhecida e manter a hereditariedade das 

“propriedades”, essas que praticamente não ultrapassavam o raio de 1 KM da 

casa sede, acordava, fazia o café enquanto “seu homem” dormia e ao acordar 

degustava de um maravilhoso café da manhã composto por pão caseiro, 

queijo, ovo frito, leite, doce de leite, manteiga e algumas vezes bolo, tudo 

produzido pelas próprias mulheres que muitas vezes inclusive faziam a 

extração da matéria prima como a do leite e do ovo. Esta que esperavam os 

homens comerem para depois de sua saída se servir. Neste momento os 

homens se dividiam em tarefas como a manutenção dos tratores, tocar o gado 

a cavalo e observá-los. Quando não a necessidade de vacinação e castração  

trabalhos centralizados em determinadas épocas do ano.  

Na casa sede todos os moradores (homens) da fazenda se encontravam 

as onze horas  e confraternizavam diariamente de um delicioso almoço feito 

pelas mulheres e depois se retiravam para descansar sem se quer tirarem seus 

pratos da mesa, neste momento, as mulheres ainda davam continuidade ao 

trabalho de lavar as louças, limpar a cozinha, alimentar galinhas e porcos. 

Quando acordavam em torno das 14 horas um café acompanhado de bolo e 

pão era oferecido aos homens que por sua vez saiam para dar continuidade ao 

seu trabalho e retornavam a propriedade por volta das 17 horas e mais uma 

vez a refeição pronta, pratos na mesa, casa limpa e arrumada, roupas lavadas, 
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cama feita, leite retirado e queijo em fase de maturação. Depois lava-se a louça 

e mais uma vez limpavam toda a cozinha enquanto os homens gozam de um 

bom palheiro acompanhado de prosa. Qualquer atraso ou falta de algo logo era 

questionado e um rápido pedido de desculpas sem longas explicações era feito 

pelas mulheres, que, na minha concepção eram tidas como uma escrava de 

propriedade masculina ganhando salários insignificantes como “gorjetas de 

bar” do dono da fazenda sem se quer serem registradas em carteira.  

As mulheres nestes ambientes são simplesmente negadas, tidas como 

um nada e menosprezadas, não sendo possível qualquer questionamento pois  

elas não encontram nenhuma outra saída ou opção se não a de aceitação, mal 

mantinham contato visual com outros homens se não a de seus maridos. 

Quando entramos em uma outra lógica de desenvolvimento tecnológico, 

como a do curso de agronomia, nos deparamos com os chamados “agroboys” 

com um machismo tão enraizados e expostos sem nenhum questionamento, 

mesmo quando convivendo e dividindo os espaços da academia com 

mulheres, não demonstram sensibilidade e são ignorantes em comentários 

como o de alguns professores que logo soltam que não sabem o porquê de 

tanta mulher entrando nesse curso, “quem vai parir? quem cuidar da casa?”, e 

com a contínua afirmação que “agronomia é um curso para homens”. Mesmo 

assim as mulheres se mantém resistentes e riem dessas colocações 

extremamente machista. 

 É neste contexto que atua a FEAB – Federação dos Estudantes de 

Agronomia do Brasil que maioritariamente composta por homens, 

heterossexuais, brancos de classe média que se deliberam como de esquerda 

marxista e defendem algumas bandeiras como: Educação; Universidade; 

Agroecologia; Relações Internacionais; Movimentos Sociais; Ciência e 

Tecnologia; Juventude, Cultura e Valores; Gênero e Sexualidade.  

Ao introduzir nesse espaço visto, me deparei com um convite para 

vivências com o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

através no EIV – Estagio Interdisciplinar de Vivência, que é composto por três 

fases: preparação, vivência e avaliação. A primeira, é na verdade, uma 

formação (formatação) teórica marxista e apresentação do MST com um 

constante aviso para que durante a segunda fase não seja feita nenhuma 
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intervenção, (como se o fato de estudantes brancos de classe média já não 

fizessem intervenções em espaços como este). A segunda, é a parte da 

vivência, onde cada indivíduo é enviado a uma “família” para que seja possível 

uma aproximação e “experimentem”. Na terceira fase, nos reunimos 

novamente para serem colocadas as análises feitas durante as vivências.  

“Eu, viada, fui direcionada ao melhor dos assentamentos e para o 

‘melhor’ modelo de família tradicional, com direito a ar condicionado, internet e 

TV a cabo. Será que todos estavam na mesma situação?” Essa incógnita 

surgiu partindo do princípio que o indivíduo homossexual não possua 

conhecimentos ou não estaria apto aos costumes rurais e rústicos.   

Ao retomar o convívio com os outros “Eivianos” inicia-se trocas de 

experiências e percebo que o fato de ser homossexual “afetado” (bicha 

escandalosa) me direcionou a esta suposta regalia. Apenas eu fui direcionado 

ao assentamento com tantas tecnologias e conforto. As outras experiências 

ficaram explícitas a agressão machista, inclusive durante a fala de uma das 

“Eivianas”, relatou  que durante uma reunião de mulheres uma apanhava de 

seu marido na casa do lado e que era possível inclusive ouvir seus gritos; Ela, 

atormentada com o acorrido, indagou o porquê não faziam nada e a única 

resposta que teve foi a de que não se podiam intervir, enquanto isso a mulher 

apanhava, era humilhada e passava o dia limpando, cozinhando, trabalhando 

enquanto seus maridos proseavam. É claro que durante as discussões em 

Grupos de Debates os coordenadores direcionavam as falas e manipulando 

para isso não se tornar relevante. Durante a apresentação em assembléia 

geral, isso ficou pouco exposto e logo as tentativas de falas eram cortadas com 

medo de uma “impressão errada do movimento”. Porém a vivência foi clara 

sobre o machismo e a maioria das mulheres “Eivianas” ficaram pasmas com o 

que aconteceu e mesmo  assim não puderam fazer nada, e mais uma vez 

foram silenciadas. 

Enfim, o retorno as atividades na universidade e o convívio com 

“agroboys”, se torna por vezes mais desagradável assim como a própria 

permanência e participação na Federação dos Estudantes de Agronomia do 

Brasil.  
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As mulheres não possuem o direito nesse ambiente, as que transgridem 

essa imposição são cotidianamente humilhadas e chamadas de mulher macho 

ou de “até parece homem”, por mais femininas que são. A naturalização disso 

tudo é muito horrível, ainda mais quando observamos mulheres que estudam 

em um cursos como agronomia que “são para homens”, “são para héteros”, 

“são para filhos de fazendeiros” e aceitam essa imposição pacificamente, 

mesmo dentro de um espaço do qual se deveria obter mais dialogo. 

 

4. OS “DESURBANIZADOS” E SUAS EXPRESSÕES DE GÊNERO 

 

 Não é segredo que os atuais modelos de produção, fruto de uma 

sociedade baseada no consumo, está por extinguir os recursos naturais do 

planeta, e este é somente um dos problemas ambientais que será herdado as 

futuras gerações. O reconfortante é observar que já existe nestas gerações a 

preocupação em adotar novos hábitos de vida e de consumo, mas o 

interessante é observarmos que tantas questões sociais, ambientais, políticas e 

econômicas tem uma problemática comum que é  ego exploratório. E por isso 

reforçamos a necessidade de analisarmos todos conjuntamente, pois racismo, 

machismo, especismo e essa infinidade de ismos não é nada além da 

sobreposição de um indivíduo sobre o outro.  

 E felizmente isso está mudando, estamos caminhando na compreensão 

das interligações da sociedade o que representa, ainda que timidamente, o fim 

da lógica cartesiana tradicional.  

O que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma 
redistribuição e realocação dos "poderes de derretimento" da 
modernidade. Primeiro, eles afetaram as instituições existentes, 
as molduras que circunscreviam o domínio das ações-escolhas 
possíveis, como os estamentos hereditários com sua alocação 
por atribuição, sem chance de apelação. Configurações, 
constelações, padrões de dependência e interação, tudo isso foi 
posto a derreter no cadinho, para ser depois novamente moldado 
e refeito; essa foi a fase de "quebrar a forma" na história da 
modernidade inerentemente transgressiva, rompedora de 
fronteiras e capaz de tudo desmoronar. (BAUMAN, 2000) 

 

 Reflexo disso são os novos movimentos que tem surgido, que apesar de 

possuir pautas específicas, trabalham em conjunto com outras frentes, como a 

Marcha das Vadias que nasceu como forma de resistência a opressão sexista 
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e que hoje abarca questões de politicas ambientais, econômicas, raciais e 

religiosas. 

 Durante todo esse processo de transformação social, cresceu com mais 

força a preocupação ambiental, criaram-se novas áreas de trabalho com o 

intuito de se “conciliar” a exploração de recursos e a manutenção dos mesmos, 

pode parecer contraditório e realmente é, não existe exploração “sustentável”.  

 Enfim, um dos resultados desta busca incansável por soluções foi o 

nascimento de uma nova concepção de agricultura. Temos notado que a 

agricultura em larga escala, além de economicamente inviável, é politica e 

ambientalmente destrutiva, os gastos com insumos químicos, a baixa 

produtividade por hectare, o desrespeito aos aspectos culturais de produção e 

consumo, dentre milhares de problemas, torna o agronegócio um dos cânceres 

ambientais posto em xeque.  

 Modelos de agriculturas menos impactantes começam a ser explorados, 

modelos estes que levam em conta não somente a produtividade mas toda as 

relações simbólicas envolvidas no cultivo da terra, uma delas é a agroecologia, 

que leva em consideração as relações ecológicas da produção de alimento 

com o meio ambiente e com o indivíduo inserido no meio. 

 A partir dai, notamos com certa esperança a tendência de um ainda 

ínfimo êxodo urbano de pessoas que notam que as grandes metrópoles não 

oferecem a prometida e sonhada qualidade de vida, e, é neste ponto que 

notamos um novo choque cultural, o indivíduo urbanizado que busca agitação 

no espaço rural. 

 É previsível que este indivíduo segundo a lógica campesina deveria 

submeter-se a dinâmica cultural do campo e isso não é muito difícil de ocorrer 

se este mesmo indivíduo concordar com todas as regras sociais deste espaço, 

mas o urbanizado já perdeu este pertencimento cultural e deverá reastabelece-

lo. 

 Claro que há uma certa resistência de início tanto do indivíduo 

urbanizado e dos habitantes do campo, mas o que tenho notado nestas 

tentativas de aceitação é uma resignificação da lógica binária por parte do 

indivíduo urbano. Uma pessoa que não viveu nem cresceu no campo sofreu 

menos com a pressão da imposição religiosa, por exemplo, supomos que este 
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sujeito tenha rompido ou se afastado de uma imposição religiosa, que é uma 

tendencia crescente em grandes cidades, ao entrar em contato com a vida no 

campo passa a resignificar sua religiosidade, na tentativa de ser aceito. 

 Tenho tido vários contatos com pessoas que como eu trocaram a cidade 

pelo campo e infelizmente percebo que o indivíduo urbano tem evitado o 

enfrentamento ideológico a respeito dos temas tratados neste trabalho, o que 

tem existido é uma reconfiguração do machismo. Aquele que sai da cidade 

mesmo tendo contato com outras configurações de gêneros ao invés de criticar 

de maneira saudável a desconstruções dos papéis sociais no campo, passam a 

corroborá-las sob nova justificativas, passando a naturalizar o papel feminino 

sob outras lógicas como força física ou misticismo. O biologicismo é uma das 

ferramentas utilizadas pelo sujeito “desurbanizado” para justificar a divisão de 

gênero. 

 Em espaços urbanos existe a opressão, mas a maneira em que esta se 

apresenta é sutil, as mulheres mesmo que em minoria ocupam importantes 

cargos de lideranças assim como os negros e homossexuais, por este motivo 

as lógicas opressivas do campo naturalizadas não mais se aplica ao 

urbanizado, mais  entendendo que este não está isento das pressões sociais, 

este indivíduo percebe com mais clareza as dualidade dos sexos. Talvez seja 

difícil ouvir de um desurbanizado que mulher foi crido por Deus a serviço do 

homem, mas já ouvi deles que trabalhos excencialmente femininos existem por 

limitações biológicas. 

   

5. CONCLUSÃO  

  

 As raizes das opressões são tão antigas e multiplas que é muito difícil 

levantar um   histórico pois as relação opressivas estão nas explorações de um 

ser sobre o outro seja individuo sobre induviduo, sobre o meio ambiente, ou 

sobre os animais, todos tem a mesma origem comum, o egocentrismo. E este é 

um sentimo que só se destroi individualmente nas atitudes política cotidianas, 

quando optamos pela banheiro mais proximo ao inves do banheiro feminino ou 

masculino, quando mudamos nossos hábitos alimentares, nossas relações com 



257 

 

as pessoas e com o meio, isso é político e são açoes transformadoras, e 

podemos esperar para as próximas gerações essa mudança de paradigma.  

 Percebendo que nossas ações são políticas e que os centros urbanos já 

não oferecem qualidade de vida é interessante olhar para um campo com o 

espaço onde as relações entre as pessoas se mostram mais fortes e 

consolidadas e é justamente o que falta em grandes centros urbanos. Como já 

dito anteriormente o preço destas relações culturais por vezes é uma restrição 

da individualidade, e que também deve ser resignificada. As pessoas devem 

ocupar o espaço do campo para ir descontruindo o que é opressivo e aprender 

com o rural a relação de afeto num processo de multiplas trocas.  

 Neste trabalho não podemos descrever com propriedade como se 

consolida a adaptação de um individuo desurbanizado que busca uma 

descontrução dos papéis de genero em ambiente rural, por que não tivemos 

contato comum caso expecífico, tendo em vista que nossas vivencias de 

campo foram majoritariamente academicos. Portanto estes individuos devem 

estar presentes no espaço rural, entendendo que umas das dualidades a ser 

resignificadas é a do campo X cidade.  
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espaço dos banheiros. A pesquisa, de cunho qualitativo, propõe a articulação 
teórica de expressões de gênero (gráficas e arquitetônicas) em banheiros de 
uma universidade federal, procurando olhar esse espaço como mais um dos 
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to look at this environment as another possible setting of construction and deconstruction of 
heteronormativity 



259 

 

Keywords: queer theory; bathrooms; heteronormativity. 

 
 

Nessa pesquisa, propomo-nos versar sobre a questão de gênero no 

espaço dos banheiros, gênero aqui pensado enquanto performance (BUTLER, 

2003). Salientamos, no entanto, que como toda linguagem é em certa medida 

metafórica, é preciso chamar a atenção para o fato de que 

se o sujeito nunca pode representar-se a si 
mesmo, acaba por dizer algo sempre um pouco 
além ou aquém do que pensava. Nossa ligação 
com as palavras possibilita que esses 
representantes sustentem o pensamento, embora 
com certa imprecisão (REMOR, 2008, p.5).  

Assim, a partir dessa perspectiva psicanalítica de castração por/pela 

palavra, daremos enfoque apenas a uma parte da questão de gênero nos 

banheiros, espaço que vemos como mais um dos palcos possíveis de (des) 

construção da heteronormatividade.  

No que concerne à escolha do tipo de sanitário, priorizamos os 

banheiros públicos universitários83 em detrimento dos doméstico-privados, já 

que os primeiros têm características como: maior incidência de inscrições nas 

portas e fácil acesso para observação84. Num primeiro momento, fotografamos 

todas as inscrições contidas nas portas e paredes. Posteriormente, fizemos 

uma seleção entre as muitas inscrições, em que selecionamos àquelas cujo 

teor nos pareceu ter maior conexão com as questões de gênero e sexualidade, 

como por exemplo, as relacionadas com: homossexualidade, transexualidade e 

identidade de gênero. Tanto banheiros “masculinos” quanto banheiros 

“femininos” foram analisados. Nas incursões aos banheiros “masculinos”, nós – 

assignadas com o sexo feminino – sentimos especial estranhamento (a ser 

discutido posteriormente).  

Falar de banheiros à primeira vista parece um assunto completamente 

alheio à visão acadêmica racional/universal/neutra a qual estamos 

                                                           
83

 A característica do banheiro em ser universitário não será prioridade de análise uma vez que 
não realizamos comparativo com banheiros não-universitários. 
84

 Acreditamos ser igualmente válidos estudos sobre outros tipos de banheiro (que não o 
público-universitário), mas – por questões metológicas – esses não serão nosso foco nessa 
análise. 
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acostumados a vivenciar diariamente nesse espaço de produção de discurso 

de “verdade”. Em um primeiro momento surge a primeira indagação: porque 

falar de banheiros se todxs os frequentamos todos os dias? Algo que aparenta 

ser tão “natural”, não é? No entanto, o ato de ir ao banheiro é, 

costumeiramente, tão naturalizado que deixamos passar despercebido o 

quanto esse simples espaço de “sujeira”, de depósito de dejetos, afeta nossas 

vidas, nos atravessa, nos constrói dentro da lógica binária assegurada pelo 

sistema sexo-gênero, que pressupõe que o sexo biológico, definido pelos 

órgãos genitais, esteja intrinsecamente relacionado ao gênero. Porém, 

partimos do ponto onde entendemos que todas essas categorias que 

enquadram e definem o “papel” do sujeito são construídas socialmente e 

asseguradas por aparatos de regulação. O espaço do banheiro não escapa a 

esse projeto de disposição de corpos “normais”. Observar os banheiros de um 

ponto de vista que a priori parece simples, como à sua arquitetura, aponta o 

quanto um simples espaço de “imundície” nos regula, nos normatiza sem nos 

darmos conta (PRECIADO, 2006).   

A arquitetura- composição física dos espaços como o permitido e o 

censurado funciona como tecnologia de gênero. No século XX se constroem 

espaços públicos com o propósito de assegurar a educação de cada corpo de 

acordo com os códigos vigentes de masculinidade e feminilidade. Assim, o 

único critério relevante no espaço do banheiro é sexo alinhado ao gênero. 

“Uma 'lei' não escrita autoriza xs ocupantes/usuárixs deste lugar a inspecionar 

o gênero de cada novo corpo que decide cruzar a porta85”, afirma Preciado 

(2006, p.2). Desta forma consolida-se o controle público do gênero. Ainda com 

referência a esta última fala de Preciado (2006), sentimos empiricamente esta 

vigilância e inspeção do gênero quando fomos, enquanto pesquisadorxs, a 

banheiros ‘não designados’ a nosso ‘sexo biológico’: imediatamente éramos 

interpeladxs por algum/a usuárix que nos advertia com frases do tipo “ei, moçx, 

aqui não é o banheiro masculino/feminino”, “você está no banheiro errado”. 

Além disso, qualquer pessoa cuja performance de gênero seja ‘dúbia’, ainda 

que num banheiro ‘adequado’ a seu sexo, é alvo da mesma inspeção, como se 

                                                           
85
 “Una ley no escrita autoriza a las visitantes casuales del retrete a inspeccionar el género de 

cada nuevo cuerpo que decide cruzar el umbral”. A tradução é nossa. 
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fosse necessário que todxs que entrassem no banheiro o fizessem de um jeito 

único e ‘certo’: com cabelos, roupas, modo de andar/vestir ‘normais’, ou seja, 

estereotipados.  

Adrienne Rich (1980) aponta que a invisibilidade lésbica nas mais 

diferentes dimensões, desde a produção acadêmica (se mulheres são 

invisibilidades, mulheres lésbicas o são duplamente) até às práticas cotidianas. 

Assim, essa compulsão heterossexual está presente também nos banheiros 

públicos, desde a inspeção do controle dos corpos feitas por outras ocupantes 

dos sanitários na presença de uma lésbica masculinizada (butch), até a repulsa 

e exclusão (ver anexo 6). Esse controle dos corpos aplicados ao uso dos 

sanitários, como já foi dito, cria um policiamento, uma vigilância, que intentam 

definir quem pode ou não utilizar aquele espaço. Ao ocupar o banheiro 

feminino, uma butch percebe o não pertencimento àquele ambiente, desde sua 

autoidentificação até o estranhamento de outrxs ocupantes daquele espaço. Ao 

utilizar o banheiro masculino também se percebe deslocadx. E desse não lugar 

fica perceptível a sua invisibilização, de modo que a norma heterossexual se 

mostra intrinsecamente ligada e aparece nitidamente na utilização dos 

sanitários, também na homossexualidade masculina. As regras que estão 

sendo ditas aqui, não estão escritas, mas prescritas e cuja internalização faz 

com que possam, muitas vezes, passar despercebidas no cotidiano (RICH, 

1980). 

Logo na entrada dos banheiros, observamos que as placas “indicativas” 

diferenciavam cada banheiro por gênero e, às vezes, por sexo. Nas palavras 

“banheiro masculino” e “banheiro feminino” ou “banheiro de mulheres” e 

“banheiro de homens” já está impregnada uma lógica que alinha sexo a 

gênero, explícita e implicitamente. Além disso, nessas mesmas placas, além da 

escrita, a cor também era outro dispositivo reforçador das normas de gênero: 

cor azul para banheiros “masculinos” ou “de homens” e cor-de-rosa para 

banheiros “femininos” ou “de mulheres”. Também a representação imagética 

para cada “sexo” atua nesse mesmo sistema impositivo dos modos de 

expressão de gênero e sexualidade: para mulheres, vestido/saia; para homens, 

calça. Justamente como traz Preciado (2006, p.1): “na porta de cada banheiro, 

como único signo, uma interpelação de gênero: masculino ou feminino, damas 
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ou cavalheiros, (...) como se se houvesse que entrar ao banheiro para refazer o 

gênero, mais que a desfazer-se da urina e merda” (ver anexo 2). Todos esses 

dispositivos mencionados compactuam com um discurso heteronormativo que 

torna invisível, ilegível e deslegitimada toda experiência destoante desta norma 

(BUTLER, 1999). 

Ainda no que diz respeito às placas indicativas nos banheiros, notamos 

que as que sinalizavam uso prioritário para pessoas com deficiência não 

tinham diferenciação de gênero: tanto no banheiro masculino como no feminino 

era a mesma figura (ver anexo 8): em cor azul, representando um estereótipo 

de homem (com calça e com sem cabelos longos). Segundo Mello e Nuernberg 

(2012), com os avanços nos estudos feministas não é possível pensar gênero, 

sem pensar a articulação desta categoria com outras como, por exemplo, 

deficiência. Nas palavras destxs autorxs: 

O campo dos Estudos Feministas cada vez mais têm 
articulado gênero com outras categorias sociais como 
classe, raça/etnia, orientação sexual, geração, região e 
religião, dentre outras. Isso resulta da emergência de 
novas demandas no bojo do feminismo, na qual o desafio 
de considerar a diversidade de seus sujeitos políticos 
leva a avaliar diferenças e a pluralidade do contexto 
político (p.1). 

De modo que as placas indicativas no banheiro para pessoas com 

deficiência eram representadas apenas pela cor azul/homem, explicita que o 

sujeito universal, também na questão da deficiência, é o homem/masculino 

(MELLO; NUERNBERG, 2012). 

Ainda que as leis as quais orientam as normas de gênero não sejam 

necessariamente prescritas em legislações, seus efeitos subsistem. Lauretis 

(1994, p.3) explicita essa questão ao afirmar que “gênero é (uma) 

representação – que não significa que não tenha implicações concretas ou 

reais, tanto social quanto subjetivas, na vida material das pessoas. Muito pelo 

contrário”. Pudemos constatar essa força simbólica das leis na atuação das 

pessoas usuárias dos banheiros: cada um/uma entrava no banheiro 

“correspondente” ao seu sexo, de uma maneira naturalizada, automatizada, tal 

como outros papéis que interpretam “naturalmente” em suas performances de 

gênero (BUTLER, 2003).  
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Cabe lembra que o construir dessa naturalização a que mencionamos, 

inicia-se desde muito cedo, pela interpelação médica, que atua desde o 

momento em que transforma uma criança ‘neutra’ em, por exemplo, ‘uma 

menina’, a qual, através desta nomeação, é inserida num domínio de 

linguagem e parentesco pela interpelação de gênero. Contudo, esse processo 

de ‘tornar-se menina’ continua, atualizando-se e sendo reforçado por diversas 

autoridades: “a nomeação é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma 

fronteira e também a inculcação repetida de uma norma” (BUTLER, 2003, p.8). 

Notamos que as crianças, desde muito pequenas já são orientadas a 

frequentar o banheiro a elas ‘destinado’ enquanto meninas ou meninos. 

Outro fator que nos chamou a atenção foi a localização do fraudário: 

sempre na parte ‘feminina’, ou seja, mais uma vez, ocorre nesse espaço um 

reforço de estereótipos identitários, como se o cuidado com crianças fosse uma 

atividade exclusiva de mulheres/mães. Além disso, os fraudários só são 

presentes em banheiros públicos de lugares como shoppings, cinemas, 

aeroportos – em banheiros universitários não encontramos nenhum.  Uma 

hipótese possível é a de que essa formação arquitetônica exclui um eventual 

trânsito de crianças, ou de estudantes mães ou pais. Percebemos assim, que a 

arquitetura dos banheiros (re) produz ideias e ideais embasados em normas de 

gênero estanques (PRECIADO, 2006).  

“A arquitetura constrói barreiras quase naturais respondendo a uma 

diferença essencial de funções entre homens e mulheres” 86, afirma Preciado 

(2006, p.1). A disposição criada nos espaços funciona como afirmação de 

gênero, e o define a partir das diferenças dadas pelas diferenças biológicas 

(PRECIADO, 2006). De modo que, para Preciado (2006, p.2): “(...) a produção 

da masculinidade heterossexual depende da separação imperativa de 

genitalidade e analidade. Uma das inscrições obtidas em nossa pesquisa, num 

banheiro “masculino”: “adoro dar o cú, mas ninguém sabe” (ver anexo 3) 

denota uma possível via de transgressão da lógica heteronormativa (ainda que 

expressa num ambiente “privado”), protestando contra um modelo de 

masculinidade hegemônica no qual a prática sexual anal é tida como desviante 

                                                           
86
“la producción eficaz de la masculinidad heterosexual depende de la separación imperativa 

de genitalidad y analidad. Podríamos pensar que la arquitectura construye barreras cuasi 

naturales respondiendo a una diferencia esencial de funciones entre hombres y mujeres”. 
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(CONNELL, 2013). Segundo Preciado (2006, p.2), “mijar de pé publicamente é 

uma das performances constitutivas da masculinidade heterossexual 

moderna87”, com isso, observa-se que o banheiro age/funciona como 

tecnologia de gênero na produção de uma masculinidade no espaço público 

(PRECIADO, 2006). 

O banheiro masculino remete a uma prática cultural que supõe a 

sociabilidade de sujeitos reconhecidos como homem, sob a prática de mijar em 

pé. Dessa forma percebe-se que a lógica dos espaços públicos ou os próprios 

espaços públicos são espaços idealizados de masculinidades. Já as regras dos 

banheiros femininos separados por cabine remetem ao espaço doméstico em 

meio ao espaço público. Assim, entende-se o espaço do banheiro como: reduto 

público que possibilita a execução de jogos simbólicos relativos à 

masculinidade, um cenário de performatividade, um lugar de normas/ normativo 

(BUTLER, 1999). Este mijar enquanto performance de masculinidade 

hegemônica também é recorrente em outros espaços além dos banheiros: 

homens urinarem em público (em postes, ruas, matagais) é visto com menos 

estranhamento que mulheres mijando nesses mesmos lugares. Mulheres que o 

fazem, são tidas como desviantes, “menos femininas”, ou em situação de 

perigo, características não consoantes se quem mija em “público” são homens. 

Outra inscrição, num banheiro “feminino” apontava o seguinte: “quem te 

deixou ser uma mulher?” ao que outra pessoa (hipótese defendida a partir da 

diferença na caligrafia), responde: “a minha buceta” (ver anexo 4). Percebemos 

no pensamento implícito na frase de resposta a questão do quanto  

a estrutura heteronormativa faz com que a 
heterossexualidade apareça como uma sexualidade 
sempre existente, natural, normal e pura. [...] Como 
compreende sempre um binarismo, esse tipo de 
linguagem conforma ideias, instituições, sujeitos e 
corpos (Butler, 1999, p.4).  

De acordo com Butler (1999), a diferença sexual é amiúde justificada a 

partir de diferenças materiais, mas ela lembra que essas diferenças são 

sempre marcadas e formadas por práticas discursivas. Para ela, o ‘sexo’ seria 

um ideal regulatório e sua materialização seria imposta, sendo que esta 
                                                           
87
 “mear de pie públicamente es una de las performances constitutivas de la masculinidad 

heterosexual moderna”. A tradução é nossa. 
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materialização ocorreria ou não, através de determinadas práticas altamente 

reguladas. Nas palavras de Butler (1999, p.3): “O ‘sexo’ é, pois, não 

simplesmente aquilo que ‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo que 

qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural”. 

Percebemos, desta forma, que a referida inscrição trabalharia nesta lógica de 

tornar a presença/ausência da genitália o requisito obrigatório para alguém se 

constituir enquanto mulher.  

 Outra inscrição, num banheiro ‘feminino’ enunciava: “Desobediência, por 

sua culpa serei feliz” (ver anexo 5). Conforme mencionado anteriormente, para 

Butler (1999), o sexo como constructo ideal se materializa através do tempo 

pela atuação de normas regulatórias impositivas, não sendo – por conseguinte- 

uma condição estática do corpo. O próprio fato de que exista essa reiteração 

forçada é sintoma de que a materialização nunca é completamente ‘bem-

sucedida’: os corpos nunca se conformam integralmente às normas (BUTLER, 

1999).  

Percebe-se então que “são as instabilidades, as possibilidades de 

rematerialização, (...) que marcam um domínio no qual a força da lei regulatória 

pode se voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que colocam em 

questão a força hegemônica daquela mesma lei regulatória” (BUTLER, 1999, 

p.7). A partir dessa perspectiva de transgressão da norma, uma leitura possível 

que pensamos foi de que a desobediência pode ter um caráter subversivo, na 

medida em que vai de encontro à lógica esperada. 

Um exemplo possível de transgressão dessa lógica heteronormativa é a 

existência da experiência trans*, que não se conforma aos alinhamentos entre 

sexo biológico e gênero, não correspondendo a essa expectativa normativa. 

Por sujeitos trans*, entendemos pessoas designadas biologicamente como 

homens ou mulheres, mas que buscam uma maior identificação com88 

vestuário, transformações corporais (não necessariamente) e nominação com 

um gênero não designado socialmente ao sexo biológico (ÁVILA; GROSSI, 

2010). Vemos então, que pela lógica binária de associações, mulheres 

“normais” (assim dadas pelo biológico) identificar-se-iam necessariamente com 

                                                           
88

 Seguindo a linha teórica de Ávila e Grossi (2010), é importante salientar que essas 
características são genéricas e que não nos propomos em nenhum momento a afirmar ou 
definir quais características seriam essenciais para uma transexualidade “verdadeira”. 
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a noção de um feminino universal; da mesma forma que os homens “normais” 

(dados pelo biológico): estariam para um masculino universal. Percebemos 

então que a experiência trans* escapa à lógica binária (ver anexo 7), a qual 

não dá conta da diversidade dos modos de apropriação da sexualidade (no 

sentido amplo da palavra) pelos diferentes sujeitos (ÁVILA; GROSSI, 2010).  

Lembrando que não apenas as pessoas trans* não se adequam à 

heteronormatividade, mas que também todas as pessoas constituídas nos 

códigos normativos acabam por escapar em menor ou maior grau deste ideal 

regulatório em algum momento de suas vidas: a precariedade em se tentar 

seguir ou abandonar completamente à norma se dá também por conta do 

caráter atualizante desta norma, além de que, mesmo as vias de fuga e 

afastamento também só têm condições de possibilidade dentro dos discursos 

que as produzem (BUTLER, 2003).  

Desta forma, a arquitetura material-simbólica dos banheiros opera numa 

lógica binária que toma o sexo biológico como sendo de ordem ‘natural’, 

estanque, imutável e não também como algo construído historicamente 

(LAQUEUR, 2001). Além dessa naturalização, os sanitários também alinham 

ao sexo ‘natural’ um gênero também esperado, ‘normal’ de forma que a 

experiência dos sujeitos que transitam nesses espaços tende a ser 

deslegitimada e invisibilizada pela imposição de um modelo normativo 

(PRECIADO, 2006).  

Retomando a experiência trans*, é possível notar que ela – no modelo 

heteronormativo- não é legitimada nem no banheiro ‘feminino’, nem no 

‘masculino’. A violência de gênero ocorre de maneira profunda: o policiamento 

no corpo trans*, muitas vezes empreendido pelxs próprixs usuárixs dos 

banheiros, busca vestígios que ‘justifiquem’ o uso de um determinado sanitário 

– se homem, masculino; se mulher, feminino. Mas não é só o policiamento de 

identificação do sexo que acontece, também o gênero (entendido como 

estereótipos construídos historicamente) é investigado: ‘nascer homem’ (ou 

mulher) e apresentar um gênero feminino (ou masculino) é visto com ojeriza 

pela noção heteronormativa (PRECIADO, 2006). Assim, o desejo do sujeito é 

ignorado e desrespeitado, como se a identificação ou fala dele sobre si mesmo 

não importasse o suficiente para que ele próprio pudesse ter agência em 
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escolher livremente em qual tipo de banheiro prefere ir, a partir de sua 

identificação de gênero.  

Tal como a homossexualidade o fora, a transexualidade ainda é tida 

como patologia pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM- APA). Este Manual, utilizado internacionalmente por diversos 

campos da “Ciência”, Bento e Pelúcio (2012) afirmam que nele encontra-se: 

uma radical defesa do dimorfismo. As performances de 
gênero, a sexualidade e a subjetividade são níveis 
constitutivos da identidade do sujeito que se 
apresentam colados uns aos outros. O masculino e o 
feminino só se encontram por intermédio da 
complementaridade da heterossexualidade. Quando há 
qualquer nível de descolamento, deve haver uma 
intervenção especializada, principalmente de algum 
especialista nas ciências psi, para restabelecer a 
ordem e a “coerência” entre corpo, gênero e 
sexualidade. É esse mapa que fornecerá as bases 
fundamentais para a construção do diagnóstico de 
gênero (p.4). 

 Bento e Pelúcio (2012) ressaltam que muito embora não haja mais uma 

patologização explícita do “homossexualismo”, a atualização do patologizar da 

sexualidade agora opera nos chamados “transtornos de gênero”. O que 

acontece, no entanto, é que implicitamente continua ocorrendo uma 

patologização da homossexualidade, pois para serem trans* “verdadeirxs”, é 

necessário ter orientação heterossexual, nas palavras das, nas palavras das 

autoras:  

Se o gênero só consegue sua inteligibilidade quando 
referido à diferença sexual e à complementaridade dos 
sexos, quando se produz no menino a masculinidade e 
na menina a feminilidade, a heterossexualidade está 
inserida aí como condição para dar vida e sentido aos 
gêneros (p. 5).  

 Assim, a partir do momento em que há uma interdição simbólica a trans* 

freqüentarem os banheiros que com que mais se identificam, ocorre 

simultaneamente uma reprodução da lógica binária e patologizante das 

identidades trans*, como se de fato ou “se nasce mulher ou se nasce homem”, 

enquanto verdade absoluta, estanque e imutável (BENTO; PELÚCIO, 2012). 

Monique Wittig também vai nesse sentido ao afirmar que: 

ao admitir que há uma divisão “natural” entre mulheres e 
homens, naturalizamos a história, assumimos que “homens” e 
“mulheres” sempre existiram e sempre existirão. Não somente 
naturalizamos a história como também, por 
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conseqüência,  naturalizamos os fenômenos sociais que 
manifestam nossa opressão, tornando impossível qualquer 
mudança. 

Percebemos assim, que nos banheiros ocorre uma internalização e 

naturalização dos discursos que atuam como dispositivos de controle, como se 

a diferença sexual e de gênero existisse ontologicamente, sem haver 

questionamentos como os propostos por Bento e Pelúcio (2012): 

Por que diagnosticar o gênero? Quem autoriza 
psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas e outras 
especialidades que fazem parte das equipes 
multidisciplinares a avaliarem as pessoas transexuais e 
travestis como “doentes”? [...] Quais e como 
estabelecer os limites discerníveis entre “os 
transtornados de gênero” e “os normais de gênero”? O 
único mapa seguro que guia o olhar do médico e dos 
membros da equipe são as verdades estabelecidas 
socialmente para os gêneros, portanto estamos no 
nível do discurso. Não existe um só átomo de 
neutralidade nesses códigos. Estamos diante de um 
poderoso discurso que tem como finalidade manter os 
gêneros e as práticas eróticas prisioneiras à diferença 
sexual (p. 11). 

Como lembra Lauretis (1994, p.8) “um sujeito é constituído no gênero, 

sem dúvida, mas não apenas pela diferença sexual, e sim por meio de códigos 

linguísticos e representações culturais”. É necessário pensar o gênero não tão 

objetivamente ligado à diferença sexual, nem pensar a própria “diferença 

sexual como efeito de linguagem ou como puro imaginário (não relacionado ao 

real)”, defende Lauretis (1994, p.3). Ainda de acordo com ela, seria necessária 

então uma desconstrução desse estreitamento histórico – presente no próprio 

movimento feminista - entre gênero e diferença sexual. Como ferramenta 

teórica possível para a dissolução desta dificuldade, Lauretis (1994, p.5) 

elabora o conceito de tecnologia de gênero, apoiada nas análises de Foucault 

que entende o gênero como tecnologia sexual, pensado como “representação 

e auto-representação, resultantes de diversas tecnologias sociais, (...) 

discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, e também das 

práticas da vida cotidiana” como o simples ato de ir ao banheiro. Portanto, a 

partir dessa perspectiva, o gênero pode ser visto como um desdobramento de 

uma complexa tecnologia política e o banheiro como espaço físico que permite 

que xs sujeitos exerçam sua performance de gênero e sejam atravessados 

pelas normas presentes nessa arquitetura da sujeira (LAURETIS, 1994). 
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 Ainda no que concerne à reiteração constante e forçada das normas, 

uma notícia a que tivemos acesso explicita alguns aspectos dessa questão: um 

projeto de lei (PL 15.327/2013) do vereador Deglaber Goulart (PMDB) propõe a 

criação de um terceiro banheiro, destinado a pessoas que se identificassem 

como participantes do grupo LGBT*. Em entrevista89, questionado sobre se 

apenas ‘pessoas do movimento’ usariam o ‘banheiro unissex’, o vereador 

Deglaber responde que: 

‘sim, do movimento... que se sente constrangido...‘Há 
discriminação...’ Não tem discriminação! Se tem no Rio 
de Janeiro, em Curitiba, em outras cidades, só em 
Florianópolis vai ser discriminação?! Não vejo motivo 
nenhum. Isso vai facilitar cada vez mais... ’ 

 Este projeto de lei, na nossa leitura, acaba atuando como uma tentativa 

de institucionalizar – por consequência, reforçar – a imposição de verdades e 

discriminação sobre os corpos usando como ‘argumentos’ proposições 

carentes de consistência e lógica, ou melhor: carregadas de consistência e 

lógica, heteronormativas. No discurso do vereador, pudemos perceber diversas 

associações equivocadas, mas cujo engano não é gratuito, uma vez que 

coadunam com a verdade que ele quer impor: a de que ‘pessoas do 

movimento’ (LGBT*) não poderiam ocupar os mesmos espaços daquelas que 

ele classifica como ‘pessoas de bem’. Nesse sentido, vemos que os banheiros, 

no modelo como se configuram atualmente, já atuam como palco da aplicação 

de (hétero) normas, tal como versa Preciado (2006): 

Não é por acaso que a nova disciplina fecal imposta 
pela nascente burguesa no final do século XIX é 
contemporânea a novos códigos conjugais e 
domésticos que exigem a redefinição espacial dos 
gêneros e que serão cúmplices da normalização da 
heterossexualidade e da patologização da 
homossexualidade (p.2). 

 Além da questão da patologização da homossexualidade, no discurso do 

vereador Deglaber também é possível notar diversas outras ‘associações’, diz 

ele: 

eu acredito que há constrangimento do movimento 
gay e às vezes até entrar no banheiro masculino, 
pode usar esse ali...Como no caso em São Paulo, 
um cara se vestiu de travesti, entrou no banheiro 
feminino e estuprou a moça...É a segurança 
também. 
 

                                                           
89
Link para a entrevista completa, bem como transcrição de trechos, presentes no anexo 1. 
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 No pronunciamento do vereador Deglaber Goulart percebemos uma 

profunda confusão (para não dizer desprezo) por questões como orientação 

sexual e identidade de gênero. Em sua fala, fica implícita a crença dele no fato 

de que se alguém tiver determinada orientação sexual (no caso, homossexual) 

ou identidade de gênero não hegemônica isso o/a faria menos digno/a de 

frequentar os mesmos banheiros das pessoas de ‘moral e bons costumes’. 

Além disso, ‘cara que se veste de travesti’ teria mais chance de ser um 

agressor sexual, logo, segregar as pessoas por um critério de gênero seria 

também uma medida de ‘segurança’, na fala dele. O vereador, com essa 

generalização, inverte o processo histórico de vulnerabilidade das populações 

LGBT*. Outro fator que emerge na fala do vereador, reflete um pensamento 

presente no imaginário social de que mulheres no banheiro ‘masculino’ 

estariam correndo uma espécie de risco e/ou que estariam em especial 

vulnerabilidade (assédio sexual, estupro, por exemplo). Esta ideia reforça a 

noção de que mulheres seriam essencialmente mais fracas e que, diante dessa 

pressuposta ‘fragilidade’, a postura ‘correta’ devesse ser uma mera fuga, um 

afastamento dessa situação. Percebemos nesse raciocínio, uma culpabilização 

das ‘vítimas’, como se uma eventual agressão às mulheres fosse ‘culpa’ delas 

que não deveriam estar no mesmo espaço ‘de homens’, onde a violência seria 

quase que esperada, naturalizada, sem haver qualquer responsabilização dos 

agentes agressores. Além da essencialização das mulheres enquanto sujeitos 

totalmente frágeis e vulneráveis, também ocorre uma segunda essencialização: 

a pressuposição de que a violência seria intrínseca aos homens, que não 

conseguiriam se ‘controlar’ ante a ‘provocação’ das mulheres. Todo este 

raciocínio se pauta numa construção heterossexista (RICH, 1980).  

De maneira que a idealização do ‘projeto do terceiro banheiro’, se 

concretizada, será uma materialização e reforço de um pensamento sexista, 

que – infelizmente- sabemos não ser exclusivo do vereador Deglaber Goulart. 

Refletindo sobre essa postura política do referido vereador, pudemos notar que 

a divisão entre os banheiros implica numa desigualdade entre humanos, o que 

nos lembra das categorias de Butler (1999) que fala em ‘humano’ e ‘inumano’. 

Segundo ela, campos de poder e discurso gerenciam, sustentam aquilo que é 

legitimado como ‘humano’, em especial quando falamos de ‘seres abjetos’ cuja 

própria humanidade é questionada. Assim, a construção do gênero atuaria por 
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“meios excludentes, de forma que o humano é não apenas produzido sobre e 

contra o inumano, mas através de um conjunto de exclusões, de apagamentos 

radicais” (BUTLER, 1999). Em se tratando da construção de gênero, Butler 

(1999) lembra que: 

não é suficiente afirmar que os sujeitos humanos são 
construídos, pois a construção do humano é uma 
operação diferencial que produz o mais e o menos 
‘humano’, o inumano, o humanamente impensável. Esses 
locais excluídos vêm a limitar o ‘humano’ com seu 
exterior constitutivo, e a assombrar aquelas fronteiras 
com a persistente possibilidade de sua perturbação e 
rearticulação (p.162/p.9). 

  

 

Considerações Finais 

 

A partir da articulação teórico-prática arriscamos dizer que, além de ser 

um mero espaço de expressão, os discursos nas portas dos banheiros não são 

uma expressão qualquer.  O falar da sexualidade, presente no banheiro, não é 

aquele a que se refere Foucault (1977) na “História da Sexualidade” onde 

explica que após o século XVII ocorrera uma superexposição do 'sexo', mas 

uma exposição falaciosa, uma vez que só poderia ocorrer dentre rígidos 

parâmetros de inspiração moral. Diferente dessa mera exposição do 'sexo', 

referida por Foucault (1977), o discurso nas portas dos banheiros, talvez por 

conta da 'privacidade' das cabines, opera numa lógica com muito menos 

censura moral, sendo então – potencialmente - um palco para desconstruções 

heteronormativas e de criação de novas formas de ser e estar no mundo, ao 

mesmo tempo em que também é reflexo de preconceitos como machismo, 

transfobia e homofobia. 

Conforme explicitamos ao longo do texto, percebemos que, como aponta 

Preciado (2006), o banheiro é lugar onde a referência ao espaço público está 

assegurada ao masculino, e de variadas formas institui-se e é instituída pelo 

imaginário heterossexual enquanto norma. Assim como em outros 

apontamentos feitos por Rich (1980), a qual expõe uma gama de fatores que 

determinam a heterossexualidade como um sistema político de controle e 

privilégio masculino, o banheiro além de abarcar a categoria de tecnologia de 

gênero, desde sua composição arquitetônica através de sua disposição 
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espacial que deixa claramente marcado a separação entre público e privado, 

mas também em sua composição estética impressa nos grafites/pichações, 

deixando marcado o quanto a compulsão heterossexual atravessa o cotidiano 

enquanto norma vigente do privilégio instaurado e garantido pelo/para homens 

(LAURETIS, 1994). 

Podemos dizer então, que o banheiro público (na forma como se 

encontra no atualmente) atua como tecnologia de gênero que perpetua e 

reflete discursos correntes em outros espaços, discursos cuja função obedece 

a uma lógica heteronormativa, como por exemplo: igrejas, onde durante muito 

tempo (e ainda hoje) ocorre uma separação entre homens e mulheres, 

pressupondo assim a heterossexualidade como natural e a 

homo/bissexualidade como desvio; ou em escolas exclusivas para rapazes ou 

moças em que se ‘justifica’ essa divisão a partir de uma suposta peculiaridade 

de um gênero e de uma orientação sexual universal (LAURETIS, 1994). 

Uma vez que a manutenção do sistema binário se dá também por uma 

internalização e crença neste sistema enquanto Verdade, outros modelos 

divergentes deste podem causar tanto aceitação, quanto resistência e não nos 

promomos a apresentar quaisquer soluções a esta configuração. Acreditamos 

apenas que a atual forma como se constituem os banheiros funcionam como já 

afirmamos anteriormente, de modo bastante normativo e excludente.  Mas ao 

mesmo tempo em que há essa normatividade, é importante lembrar que 

também há a contrapartida, pois o ‘mero’ tornar visível a existência de 

outros modos de vida, de valores e práticas alternativos já “desmente as 

construções hegemônicas de mundos sociais, (...) construções que buscam 

afirmar a superioridade política do homem branco, a coerência e unidade do 

“eu”, a naturalidade da heterossexualidade monogâmica (...)” (SCOTT, 1999, 

p.3). Ressaltando que esta visibilidade não deve ‘individualizar’ a resistência 

pondo-a no exterior da construção discursiva, pois –conforme já mencionado 

anteriormente, as resistências só emergem a partir de contextos histórico-

políticos – como lembra a análise foucaultiana ao trazer que as próprias 

relações de poder produzem resistências em seu interior. De maneira que, 

assim como o gênero e todas as outras categorias que criam identidades, 

normas e legitimam a nossa sociedade são construídas socialmente, através 

do compartilhamento de símbolos e códigos, sua manutenção, conservação e 
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também sua modificação também podem ser (des) construídas. Por isso, a 

possibilidade de subverter a heteronormatividade sob a desconstrução 

performativa do gênero é fundamental para desenraizar concepções 

naturalizadas do gênero, fixadas na categoria mulher/homem (WITTIG, 1980; 

BUTLER, 2003). 

 Então, muito mais do que afirmativas, a pesquisa nos trouxe 

questionamentos e é com eles que concluímos a partir de uma fala de Butler 

(1999): 

Como, pois, podemos pensar a matéria dos 
corpos como uma espécie de materialização governada 
por normas regulatórias – normas que têm a finalidade de 
assegurar o funcionamento da hegemonia heterossexual 
na formação daquilo que pode ser legitimamente 
considerado como um corpo viável? Como essa 
materialização da norma na formação corporal produz um 
domínio de corpos abjetos, um campo de deformação, o 
qual, ao deixar de ser considerado como plenamente 
humano, reforça aquelas normas regulatórias? Que 
questionamento esse domínio excluído e abjeto produz 
relativamente à hegemonia simbólica? Esse 
questionamento poderia forçar uma rearticulação radical 
daquilo que pode ser legitimamente considerado como 
corpos que pesam, como formas de viver que contam 
como ‘vida’, como vidas que vale a pena proteger, como 
vidas que vale a pena salvas, como vidas que vale a 
pena prantear? (p.17). 
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Anexos 

Anexo 1: 

Projeto do vereador Deglaber Goulart (PMDB) 

O projeto de lei (PL 15.327/2013) do vereador Deglaber Goulart (PMDB - 

Florianópolis/SC) propõe a criação de um terceiro tipo de banheiro: unissex. 

Em entrevista concedida ao jornalista Mário Motta, no programa Jornal do 

Almoço (em 06/06/2013), Goulart fala um pouco mais sobre sua ideia. Seguem 

abaixo alguns trechos: 

Mário Motta: na sua ideia, o ‘opcional’, o do ‘meio’, seria usado só por 

simpatizantes ou do movimento? 

Deglaber Goulart: sim, do movimento...que se sente constrangido...‘Há 

discriminação...’ Não tem discriminação! Se tem no Rio de Janeiro, em Curitiba, 

em outras cidades, só em Florianópolis vai ser discriminação?! Não vejo motivo 

nenhum. Isso vai facilitar cada vez mais... 

Mário Motta: mas o senhor não acha que é discriminação nesses outros 

lugares onde já existe? 

D. G.: já existe o quê? O banheiro? Não... (titubeia) o projeto visa em 

shoppings, supermercados, cinemas... Não em bares e restaurantes pequenos. 

M. M: eu posso – eu não pertenço ao movimento, por exemplo – entrar nesse 

banheiro? No... Unissex, se eu quiser? Então pra quê os outros dois masculino 

e feminino? 

D. G.: mas se tens o opcional, tu vais escolher... eu acredito que há 

constrangimento do movimento gay e às vezes até entrar no banheiro 

masculino, pode usar esse ali...Como no caso em São Paulo, um cara se vestiu 
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de travesti, entrou no banheiro feminino e estuprou a moça...É a segurança 

também. 

D. G: tá chegando coisas pra mim, para engrandecer, reforçar o projeto que vai 

sofrer emendas futuras para melhorar... Teve um caso de uma pessoa que 

assumiu o homossexualismo, entrou na justiça para poder usar o banheiro 

feminino... Então, quer dizer: tem um monte... Então não é retrocesso, isso aqui 

é atualizar a cidade. 

Entrevista completa: http://g1.globo.com/sc/santa-

catarina/noticia/2013/06/projeto-de-lei-para-banheiro-unissex-causa-polemica-

em-florianopolis.html 
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Mudança de nome e gênero na identidade do Transexual sem 

necessidade da cirurgia de transgenitalização 

José Rafael Dias Dantas90 

Joseylson Fagner dos Santos91 

Resumo: Neste artigo expõe-se a necessidade de garantir o direito a alteração 

do nome para os/as transexuais que optam por não mudar de sexo. Entende-

se, pois que a condição de transexual é definida pela identidade de gênero e 

não pelo sexo. Os direitos a dignidade e a diferença são constitucionais, sua 

efetivação nos permite sonhar uma justiça verdadeiramente democrática. 

Palavras-chave: Direitos humanos; Transexualidade; Identidade de gênero, 

Personalidade;  
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Abstract: This article exposes the need to ensure the right for transsexual 

individuals change their names, focusing on those ones who choose not 

changing their sex. It is understood, therefore, that transsexual condition is a 

matter defined by one's gender identity and not by his/her sex itself. The right to 

dignity and the right to difference are constitutional and its effectiveness allows 

us to dream about a truly democratic justice. 

Keywords: Human rigths; Transexuality; Gender identy; Personality; 

 

INTRODUÇÃO 

Fazendo uma pequena análise de conjuntura do pensamento dessa 

sociedade em que vivemos no que tange a aceitação das diferenças dos 

outros, percebemos que paralelamente ao avanço do enfrentamento ao 

preconceito temos um avanço também do conservadorismo, enraizado e 

naturalizado no nosso cotidiano, na instituição dos papeis sociais, na imposição 

de preceitos e crenças religiosas, na falta de participação efetivamente popular 

na política, dessa forma a ética e a moral social segrega. 

A lei maior do estado brasileiro traz em seu texto diversos princípios que 

prezam em sua grande medida pelo respeito à dignidade da pessoa humana, 

dentre eles o direito a pluralidade, foco deste trabalho, é colocado como tal e 

que consiste na negação qualquer forma de discriminação. Vemos, porém, que 

na prática hodiernamente o direito também segrega em nome de um 

conservadorismo encoberto por uma falsa ideia de segurança jurídica.  

Dentro dessa perspectiva, que nos situa numa conjuntura social 

altamente preconceituosa em que muitas vezes as pessoas não podem valer-

se nem mesmo do Direito enquanto instituição de justiça para efetivação de 

seus direitos, que este artigo se propõe a analisar as possibilidades de 

mudança de nome pelo código civil de 2002, focado na alternativa de mudança 

regulamentada para o transexual diagnosticado e que tenham realizado a 

cirurgia de redesignação sexual, e demonstrar o quão restritivo se revela este 

direito para os casos concretos dos transexuais, pois não se mostra sensível a 

perceber e compreender a transexualidade de forma ampla. Atentando dessa 

forma para a necessidade de a justiça brasileira avançar para um nível 

verdadeiramente plural para que possa proporcionar dignamente o direito ao 
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desenvolvimento da personalidade de todos e todas considerando suas 

singularidades. 

IDENTIDADE TRANSEXUAL 

O que é Gênero? 

Antes de tudo para que possamos lançar uma discussão a cerca das 

implicações civis–sociais da identidade de um transexual, necessitamos 

entender pelo menos minimamente o significado da palavra gênero e aplicar 

esse recorte na construção dessa identidade em cada indivíduo. A 

pesquisadora Linda Nicholson em se texto “Interpretando o Gênero” propõe 

uma desconstrução do conceito dominante desse termo, a reflexão nos faz 

perceber que as generalizações tendem ao erro, mas nos permite entender o 

significado de gênero como sendo o conhecimento que define as ideias de 

masculino e feminino em suas formas de expressões corporais, através de um 

conjunto de características físicas, biológicas, psicológicas, sociais que são 

independentes entre si, o que significa que na determinação do gênero do 

indivíduo não há uma arbitrariedade prioritária entre as características. Dessa 

forma o gênero não se determina unicamente pelo sexo biológico, como 

comumente se costuma entender, e que a forma de auto identificar-se 

enquanto homem ou mulher requer necessariamente o caráter comportamental 

dos indivíduos, este é fundamentalmente construído por uma infinidade de 

fatores estáticos e experiências vividas por cada um. 

O que é Transexualidade? 

A condição de transexual hoje é entendida categoricamente pela 

medicina como um transtorno mental e comportamental, enquadrada no grupo 

que reuni os transtornos da personalidade e do comportamento (F60 – F69), 

expresso na Classificação Internacional de Doenças (CID), em que a pessoa 

demostra não se conformar psicossocialmente com seu sexo biológico.  

Entende-se por personalidade a característica humana de construir-se 

enquanto ser único, através da organização dos diversos sistemas e fatores 

físicos, fisiológicos, éticos, morais e sociais que agregados ao longo do tempo 

definem esse indivíduo e o diferencia dos demais. Portanto para a medicina o 

transexualismo, como é definido na CID – 10 é um transtorno inerente a 

personalidade do individuo e o único tratamento possível são as intervenções 

cirúrgicas para tentar tornar a pessoa o quão mais próxima fisicamente do sexo 
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desejado. O Código Civil Brasileiro entende a transexualidade conforme é 

classificada na CID, sendo permitida a disposição do próprio corpo justificado 

por fins terapêuticos. 

No entanto sabemos que a experiência transexual não se resume a 

definição médica, pois não se trata apenas de uma não identificação com o 

sexo biológico, mas sim e principalmente com o gênero ao qual esse sexo 

pertence, a existência de transexuais que optam por não se submeter a cirurgia 

de mudança de sexo comprova a natureza da transexualidade, atenta-se para 

a terminologia ¨transexualidade¨ e não “transexualismo”, pois trata-se de uma 

condição de sexualidade e identidade de gênero e não de um transtorno 

psicológico que pressupõe uma cura, ou algum tratamento, porém essa 

discussão não cabe aqui, para este nos basta compreender a transexualidade 

como sendo uma discordância com o gênero que carrega o sexo biológico de 

cada individuo. Berenice Bento, diz: 

Não existe um processo específico para a constituição das identidades 

de gênero para os/as transexuais. O gênero só existe na prática, na 

experiência e sua realização se dá mediante reiterações cujos 

conteúdos são interpretações sobre o masculino e o feminino, em um 

jogo, muitas vezes contraditório e escorregadio, estabelecido com as 

normas de gênero. O ato de pôr uma roupa, escolher uma cor, 

acessórios, o corte de cabelo, a forma de andar, enfim, a estética e a 

estilística corporal, são atos que fazem o gênero, que visibilizam e 

estabilizam os corpos na ordem dicotomizada dos gêneros. Também 

os/as homens/mulheres biológicos/as se fazem na repetição de atos 

que se supõe sejam os mais naturais. A partir da citacionalidade de 

uma suposta origem, transexuais e não-transexuais igualam-se. 

(Pag.228) 

É dentro dessa perspectiva que se pode entender a construção da 

identidade transexual, situada principalmente numa sociedade sexista e 

machista que regra os papeis sociais do sistema. Nesse contexto a rejeição ao 

diferente é construída, obrigando a todos as pessoas que nascem e sofrem 

com contradições materiais e ideológicas entre o que se é e o que se deveria 

ser, pelo que manda a sociedade, procurarem sem muitas perspectivas o seu 

espaço. A auto identificação enquanto ser homem ou mulher é um direito 

subjetivo, sendo necessária sua tutela pelo direito aos indivíduos que vivem 

esse tipo de contradição de gênero. A busca pelo reconhecimento nos âmbitos 
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civis e sociais dos/das transexuais é também uma luta pelo reconhecimento de 

sua pertença a humanidade.  

As definições de homem e mulher interpretadas pelo direito ainda se 

restringem a teoria da determinação biológica pela necessidade que a ciência 

jurídica tem de atingir erroneamente uma objetividade tendente a 

universalização das técnicas do direito. É evidente constatar-se esse erro 

quando se enxerga o direito pelo prisma do seu verdadeiro objeto de estudo, a 

norma em sentido amplo, valendo ressaltar a característica subjetiva da 

amplitude normativa, tendo como princípio uma hermenêutica voltada para a 

construção de um direito libertador, e voltado para o desenvolvimento de uma 

justiça social plena. Se mostrar sensível as mudanças sociais em uma 

sociedade democrática é se aproximar dessa justiça almejada. 

TRANSEXUALIDADE E DIREITO  

 O atual panorama antropocêntrico do ordenamento civil-constitucional 

revela uma maior preocupação em se garantir os direitos do homem na 

perspectiva de se efetivar o Estado Democrático de Direito, em que os direitos 

e garantias fundamentais são respeitados e protegidos juridicamente. 

No artigo quinto da constituição estão contidos os direitos e garantias 

individuais que estão entre as cláusulas pétreas da nossa lei maior, sendo 

vetadas a sua abolição. Atenta-se para construção desses direitos terem como 

fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), é 

nesse contexto que tutelar-se-á os direitos da personalidade no âmbito civil 

sobre a luz da constituição. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade (...). 

 Para tanto os direitos da personalidade são responsáveis por preservar 

a dignidade da pessoa humana e dessa forma estão inexoravelmente atrelados 

ao desenvolvimento de cada individuo de forma livre. Caracterizam-se por 

serem absolutos, imprescritíveis, extrapatrimoniais e relativamente 

indisponíveis. São absolutos por possuírem eficácia contra todos, ou seja, erga 

omnes. São imprescritíveis para que possam ser exercidos em qualquer tempo. 
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São extrapatrimoniais por não possuírem aferição monetária. E por fim são 

relativamente indisponíveis pela incapacidade de se dispor totalmente deles.  

Nessa construção do que se entende por personalidade no direito 

podemos perceber uma contradição que já põe em cheque as decisões 

contrárias à mudança de nome pelos/as transexuais não cirurgiados/as, pois ao 

mesmo tempo em que se protege a liberdade de desenvolvimento da 

personalidade a doutrina e as normas limitam a livre expressão de identidade 

de gênero, restringindo dessa forma o desenvolvimento da personalidade dos 

indivíduos que vivenciam a experiência transexual, submetendo-os a inúmeros 

constrangimentos na vida civil. 

O nome civil é um direito da personalidade, obrigatório e irrenunciável, 

exceto nas situações previstas na lei. Sua importância se dá na necessidade 

de os indivíduos serem identificados na sociedade, sendo relevante tanto para 

o indivíduo em suas relações entre particulares, quanto para o estado que 

necessita particulariza-los no seio social. Atualmente as possibilidades de 

mudança são: Nomes que possam gerar situações vexatórias, com erros 

graves de escrita, pela adoção, para incluir apelido público notório, por uso 

prolongado de nome diverso, quando ocorrer homonímia depreciativa, pela 

tradução, em casos de nomes estrangeiros, e mais recentemente pela 

mudança de sexo, foco deste artigo. 

No contexto de prevalência da dignidade da pessoa humana é que foi 

possível reconhecer a necessidade de amparo jurídico aos transexuais. A 

cirurgia de redesignação sexual passou a ser permitida a partir de quando o 

Conselho Federal de Medicina emanou a resolução nº 1.482/97, desde então a 

luta pela adequação do nome e gênero na identificação civil protagonizou a 

problemática de aceitação do transexual pelo Direito, no decorrer dos anos 

divergiam as decisões da justiça brasileira a cerca da imutabilidade do nome 

versus a dignidade da pessoa humana e o direito a igualdade, mas somente 

em 2009 o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou favoravelmente a 

mudança de nome e gênero dos transexuais que tenham realizado a cirurgia 

de redesignação sexual. Disse, pois a ministra: 

“Deve, pois, ser facilitada a alteração do estado sexual, de quem já 

enfrentou tantas dificuldades ao longo da vida, vencendo-se a barreira 

do preconceito e da intolerância. O Direito não pode fechar os olhos 
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para a realidade social estabelecida, notadamente no que concerne à 

identidade sexual, cuja realização afeta o mais íntimo aspecto da vida 

privada da pessoa. E a alteração do designativo de sexo, no registro 

civil, bem como do prenome do operado, é tão importante quanto a 

adequação cirúrgica, porquanto é desta um desdobramento, uma 

decorrência lógica que o Direito deve assegurar. - Assegurar ao 

transexual o exercício pleno de sua verdadeira identidade sexual 

consolida, sobretudo, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento do ser 

humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja 

desrespeitado tampouco violentado em sua integridade psicofísica. 

Poderá, dessa forma, o redesignado exercer, em amplitude, seus 

direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório ou de 

intolerância, alçando sua autonomia privada em patamar de igualdade 

para com os demais integrantes da vida civil. A liberdade se refletirá na 

seara doméstica, profissional e social do recorrente, que terá, após 

longos anos de sofrimentos, constrangimentos, frustrações e 

dissabores, enfim, uma vida plena e digna. - De posicionamentos 

herméticos, no sentido de não se tolerar “imperfeições” como a 

esterilidade ou uma genitália que não se conforma exatamente com os 

referenciais científicos, e, consequentemente, negar a pretensão do 

transexual de ter alterado o designativo de sexo e nome, subjaz o 

perigo de estímulo a uma nova prática de eugenia social, objeto de 

combate da Bioética, que deve ser igualmente combatida pelo Direito, 

não se olvidando os horrores provocados pelo holocausto no século 

passado” (BRASIL, 2009) 

No entanto mais uma vez se concretiza no direito um caráter restritivo 

nos direitos fundamentais, a garantia da livre possibilidade de desenvolvimento 

da personalidade é deixada de lado pelo conservadorismo das doutrinas 

jurídicas e outra parte da sociedade que vive a experiência transexual se vê 

fora do seio social em quanto cidadão.  E deixa-se mais uma vez no poder de 

ofício do Juiz a decisão sobre a vida dos transexuais que optam por não 

realizar a cirurgia, juízes esses que muitas vezes consumidos pela doutrina 

utilizam da hermenêutica jurídica em prol dos interesses doutrinários em 

detrimento dos interesses populares, justificando-se com conceitos imprecisos 

fundamentados numa falsa ideia de segurança jurídica. 

O argumento que coloca o direito de autodeterminação do transexual e o 

livre desenvolvimento de sua personalidade no contexto de se efetivar o direito 
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fundamental da dignidade da pessoa humana já deveria ser por si só 

irrefutável. Não considerar a identidade de gênero é um retrocesso imensurável 

para a ciência jurídica. A posição conservadora apresenta uma justificativa que 

não reflete os avanços da nossa sociedade, pois se fundamenta em ideias 

vagas, interpretando registro civil que se diz ser preciso, regular e 

correspondente à verdade, de maneira excludente não sensível a compreensão 

do que de fato seja a experiência transexual. Paira no ar os questionamentos: 

De que verdade se está falando? De que precisão se está falando? Os novos 

estudos advertem para a construção da identidade de gênero ser dissociada do 

sexo, esses não representam nada? 

O DIREITO A IDENTIDADE DO TRANSEXUAL NÃO CIRURGIADO 

 Sabendo, pois a natureza dos direitos da personalidade e a importância 

que estes representam para as pessoas enquanto sujeitos de direitos, 

podemos traçar aqui a necessidade de adequação do código civil para 

regulamentar a possibilidade de mudança de nome e gênero na identificação 

civil do transexual não cirurgiado da mesma forma que é permitido para os que 

realizam a cirurgia. 

 Comprovada a condição de transexual no seio social pelo direito a auto 

identificação do indivíduo, não se vê mais motivos para negar a adequação do 

nome e do gênero nos registros públicos. No próprio discurso da ministra 

supracitada vemos que a consideração do sexo biológico não se faz necessária 

para compreensão e identificação do indivíduo na sociedade. Algumas 

decisões nos últimos anos utilizando-se do poder interpretativo do juiz de 

direito, viu-se a possibilidade de permitir a adequação justificada nessa 

compreensão da pessoa humana como um ser social associada e 

individualizada pelo estado na forma como ela de fato é e se comporta na 

sociedade.  

Além dessa ponderação levanta-se a necessidade de fazer valer os 

valores e princípios constitucionais, principalmente em se tratando dos direitos 

da personalidade que tem como fonte a própria pessoa humana, que graças ao 

surgimento dos direitos humanos universais vemos uma maior preocupação 

em construir um direito mais humano e consequentemente a busca por uma 

justiça social amplificada. 
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Também se afirma o princípio da isonomia, previsto nos artigos 1º, III, IV 

e 3º, III, IV da CF, "que proíbe qualquer prática discriminatória para a dignidade 

da pessoa humana, para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

acesso ou manutenção do trabalho por motivo de sexo, origem, raça, cor, 

estado civil, situação familiar ou idade". E dentro dessa perspectiva cabe a 

análise das situações em que o transexual se vê diante de humilhações e 

discriminação. Não deve ser nada confortável apresentar-se socialmente como 

um indivíduo de um gênero e em sua identificação civil constar outro, sabe-se 

inclusive que em casos concretos, essas pessoas muitas vezes preferem não 

se permitir frequentar certos espaços, incluem-se aqui os hospitais 

enfaticamente, na tentativa de evitar esse tipo de situação vexatória. 

Temos, portanto, duas possibilidades de mudança de nome do/a 

transexual dentro das alternativas permitidas pelo código. A primeira seria a 

substituição do prenome por apelido público notório, sendo este o nome pelo 

qual o/a transexual é conhecido/a por amigos, familiares e conhecidos. A 

segunda, como já citada é a situação vexatória ocasionada pela utilização do 

nome que o indivíduo não se identifica. 

Dentro dessa perspectiva foi ajuizada em 2009 no Supremo Tribunal 

Federal uma Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI 4275), pela 

Procuradoria Geral da República, trazendo essas reflexões sobre o direito dos 

transexuais de mudar o nome e gênero, foi quando se conquistou o direito ao 

nome social. Sabendo, portanto que a transexulidade não se resume a cirurgia 

de redesiganação sexual, como não assegurar esse direito também aos 

transexuais não cirurgiados que enfrentam a mesma problemática dos demais? 

 Atualmente sabemos da existência do reconhecimento do nome social 

por instituições que dispõe de certa autonomia, e que assegura esse direito 

pelo menos dentro de seu território. O Sistema Único de Saúde desde o início 

de 2013 possibilita a inserção do nome social no cartão de atendimento para as 

pessoas trans (travestis e transexuais), a decisão veio do ministério da saúde, 

que embora tardiamente se mostrou sensível a  perceber a transexualidade e o 

direito da auto determinação do gênero. 

 A Universidade Federal do Rio Grande do Norte também adotou a 

inclusão do nome social dentro do ambiente Acadêmico. A iniciativa veio do 
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núcleo Interdisciplinar de Estudos em Diversidade Sexual, Gêneros e Direitos 

Humanos – Tirésias/UFRN coordenado pela professora Berenice Bento. 

Mas foi somente em 2012 que surgiu uma decisão inovadora no Tribunal 

de Justiça de Sergipe, decidindo unanimemente favorável a mudança de nome 

e gênero na identificação do/a transexual independente da cirurgia de 

transgenitalização com a relatoria da desembargadora Marilza Maynard 

Salgado de Carvalho. Como se vê na ementa: 

Constitucional e Civil- Retificação de Registro Civil - Transexual não 

submetido a cirurgia de alteração de sexo- Modificação do prenome - 

Possibilidade - Alteração do gênero biológico constante em seu registro 

de masculino para transexual sem ablação de genitália - Inovação 

recursal - Recurso não conhecido nesse ponto. I- Cabe, pois, ao 

ordenamento jurídico, o papel de garantir ao individuo transexual a sua 

plena inserção na sociedade em que vive por meio do respeito sua à 

identidade sexual, como um dos aspectos do direito à saúde, mediante 

autorização judicial para o procedimento cirúrgico de transgenitalização 

e a retificação do registro civil com mudança do prenome ao sexo 

desejado, independentemente da realização da cirurgia; II- A ausência 

de dispositivos legais que regulamentam a alteração do assento de 

nascimento em casos de transexualidade, não deve ser um óbice para 

concretização dos direitos e garantias fundamentais previstos pela 

ordem constitucional; III- Inquestionável o constrangimento ao qual é 

submetido todas as vezes em que, apesar de possuir aparência 

feminina, tem que fazer uso de um nome masculino. De fato, não ter 

reconhecida a identidade sexual a qual entende inequivocamente 

pertencer acaba lhe acarretando um sofrimento imensurável, além de 

lhe impedir de usufruir de todos os atributos de sua personalidade, bem 

como de ter reconhecido o direito de viver dignamente; IV- Aliás, fechar 

os olhos para a situação vexatória que vem sendo submetido a parte 

demandante, a qual, destaque-se, é reconhecida pela própria medicina, 

implicaria numa ofensa sem medida ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 1º, III da CF como fundamento da 

República Federativa do Brasil.Diante de tais considerações, entendo 

que deve ser procedida a alteração do prenome do autor em seu 

Registro Civil de Nascimento, como requerido na inicial. V- Por fim, não 

podem ser erigidas em sede recursal as questões de fato não 

propostas no Juízo inferior, sob pena de ofensa ao princípio da 

devolutividade e ao instituto da preclusão, não devendo o Tribunal 

admitir matéria nova alegada em apelação, salvo se a parte comprovar 
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que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, à inteligência do art. 

517 do CPC; VI- Recurso da parte autora conhecido em parte, e na 

parte conhecida provida. Recurso do Ministério Público não conhecido. 

Decisão unânime.... 

 Outras decisões como esta vêm acontecendo pelos tribunais de todo o 

país, o que ainda é problemático a liberdade que os Juízes têm nesse tipo de 

decisão, pois existem ainda as decisões que se mostram contrárias a 

efetivação desse direito, para tanto é necessário que haja o quanto antes um 

pronunciamento do STJ que obrigue a todos os tribunais a permissão para o 

direito de adequação do nome e gênero do/a transexual sem a necessidade da 

cirurgia de transgenitalização. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desconforto de não sentir-se parte da sociedade a qual se nasce é 

apenas uma das barreias enfrentadas por um transexual, a necessidade 

extrema de rotulações logradas pelos povos e culturas limitam diariamente a 

vida das pessoas. É necessário refletir também sobre o não pertencimento do 

espaço público pelas pessoas que não se encaixam nos padrões, esse 

pensamento é interessante pra tentar entender por que, mesmo depois da 

constituição federal de 88 trazendo como seu fundamento a dignidade da 

pessoa humana, os direitos e garantias individuais, entre eles o direito a 

liberdade e a diferença, ainda vemos avançar um conservadorismo sob a égide 

do direito? Parece contraditório não? Será que a sociedade deve viver em 

torno da norma, ou o contrário deveria prevalecer? 

 Para ver concretizado o verdadeiro Estado Democrático de Direito tão 

buscado pelos juristas da atualidade, a resposta para pergunta à cima seria 

positiva para a última, o contrário deveria sim prevalecer, as normas do direito 

devem ser construídas no seio social e para a sociedade, acompanhando sua 

evolução, agregando seus novos conceitos e formas.  

 

 

 

 

 

 

 

 “EU PREFIRO UM FILHO MORTO A UM FILHO VIADO”: REVISANDO 

PARENTESCOS, VISITANDO FAMÍLIAS, PENSANDO AS 
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RESUMO: 

 

Esse trabalho busca visibilizar algumas famílias em que existe divergência de 

orientação sexual entre pais e filhos, para pensar alguns dos desdobramentos 

que afetam as relações e as possibilidades de concilia-las ou não com os 

valores da rede social, círculo familiar e de parentesco. Busco na Antropologia, 

o tratamento dado ao tema parentesco, para analisar o material coletado em 

atividades na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Parentesco; Relatdness; Jovem Gay; Performance De Gênero; 

Subjetividade.  

ABSTRACT 

This paper seeks to make visible some families where there is divergence of 

sexual orientation between parents and children, to think about some of the 

developments that affect relationships and the possibilities of reconciling them 

or not with the values of social network circle of family and kinship. I look in 

Anthropology, the treatment of the theme kinship to analyze the activities 

collected in the metropolitan area of Rio de Janeiro. 

Keywords: Parentesco; Relatdness; Jovem Gay; Performance De Gênero; 

Subjetividade. 

 

 

A construção do pertencimento a grupos sociais é uma das questões 

fundamentais, se não fundacional, das ciências sociais. Nela podemos 

perceber, de maneira relacionada sendo levadas em conta as dimensões 

cultural e social da pessoa e, o relacionamento desse self 92, com vários grupos 

                                                           
92

 A noção de Self remete à consciência que o indivíduo tem da sua singularidade. Segundo 
COHEN (1994) parece entendê-lo como a capacidade que cada indivíduo possui para refletir 
sobre a experiência idiossincrática que tem de si e do mundo, mas parece tomar por garantida 
a forma como isso se processa (remetendo-o, sobretudo para processos de raciocínio 
reflexivo) e, principalmente, de que modo essa experiência é, simultaneamente, constituinte do 
e constituída pelo contexto social e cultural. (URPIA, 2009, p.10). 
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sociais, tanto aquele(s) do(s) qual(is) é membro, como aquele(s) ao(s) qual(is) 

não pertence. Sobre estes estudos gostaria de chamar a atenção acerca da 

contribuição da antropologia e de seu instrumental de observação e análise, 

tentando demonstrando um pouco do quanto foi recíproca a relação entre esta 

e os avanços nos estudos que buscavam pensar família. Em especial gostaria 

de trazer a noção de identidades sociais fragmentadas na medida em que não 

se sustentam a ideia de um saber local totalmente homogêneo e coeso como a 

ideia que marcou os estudos das sociedades ditas primitivas93, permitindo 

superar os binarismos simplistas e ter que, 

 

os sujeitos são ao mesmo tempo, homens ou mulheres, de 
determinada etnia, classe, sexualidade, nacionalidade, são 
participantes ou não de uma determinada confissão religiosa ou de 
um partido político. Essas múltiplas identidades não podem, no 
entanto, ser percebidas como se fossem “camadas” que se 
sobrepõem uma às outras, como se o sujeito fosse se fazendo 
“somando-as” ou agregando-as. Em vez disso, é preciso notar que 
elas se interferem mutuamente, se articulam, podem ser contraditória, 
provocam, enfim, diferentes “posições” (LOURO, 1997, p. 51).   

 

De acordo com o recorte escolhido, que é de problematizar justamente 

uma suposta universalidade do entendimento e legitimidade de uma única 

forma de família parto das reflexões de alguns autores, inclusive 

contemporâneos que se debruçaram sobre este tema, como o estudo de 

SARTI (1992). De maneira interessante, SARTI analisou clássicos da área da 

etnografia de maneira tal a poder enunciar que “(...) a contribuição da 

antropologia [foi] para pensar a “desnatualização” e a “desuniversalização” da 

família, desta família que nós conhecemos na nossa sociedade” (1992, p.69). 

 O tema do parentesco acabou sendo o foco de boa parte dos estudos 

na antropologia e SARTI (1992), nos chama atenção para uma característica 

das sociedades analisadas por aqueles autores que - ficaram conhecidos como 

funcionalistas94, ou os primeiros contrapositores à corrente de pensamento, 

conhecida posteriormente como evolucionista95.  Era justamente o olhar e a 

                                                           
93

 Ver DEBERET, Desafios da politização da justiça e antropologia, 2010, p.475-492. 
94

 O funcionalismo, na antropologia, veio crescendo desde 1914 quando Malinowski iniciou 
seus estudos. Até então, tanto o evolucionismo como os difusionismos preocuparam-se com as 
origens, com os problemas das transformações socioculturais. 
95

 Apesar da impactante influência de Charles Darwin, o evolucionismo como estudado pelos 
antropólogos tem uma direção um pouco distinta, antropólogos foram mais influenciados por 
Herbert Spencer e o pressuposto básico do evolucionismo na antropologia seria o de “reduzir 
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interpretação dados à ausência de uma estrutura social e politica similar àquela 

experimentada pelos etnógrafos e pesquisadores em seus países/ estados-

nacionais96 de origem que se tornara um dos pontos de desentendimento e 

visões distintas sobre as práticas e culturas das tribos visitadas.  

Assim como no esforço que SARTI (1992) fez, gostaria de reiterar que 

as contribuições e os avanços não só da antropologia como de outras 

disciplinas no campo dos estudos de pertencimento foram inúmeros, tornando 

quase impossível revisar toda a bibliografia que já foi produzida acerca do 

tema. É por isso que busco concentrar esforços neste momento em um tema 

que emerge de maneira latente e instigante para mim e que tem estado em 

voga, principalmente com as lutas sociais por equiparação e reconhecimento, 

bem como da complexa relação entre público e privado, que é o tema: família e 

parentesco. 

Tomo neste estudo, como dimensão central, o rearranjo das relações 

familiares a partir de um evento que foge da ordem vigente neste núcleo que é 

a “revelação” de uma [homo] sexualidade ou mais especificamente os conflitos 

morais que se desdobram e decorrem desta situação que me permitiram 

introduzir uma problematização de maneira a questionar um ideal de “amor 

incondicional”, de senso comum que considero ser introjeado nos pais pela 

sociedade. Trabalhei para isso com alguns relatos e informações/declarações 

colhidas de jovens que eram o público-alvo, durante o tempo em que estive 

envolvido com um projeto em uma ONG do Rio de Janeiro voltado para 

trabalhar promovendo cidadania entre jovens gays e bissexuais97·.  

                                                                                                                                                                          

as diferenças culturais a estágios históricos de um mesmo caminho evolutivo.” (CASTRO, 
2005, p.27). 
96

  HALL (1998) considera uma cultura nacional como um discurso, um modo de construir 
sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 
mesmos. 
[no bojo da modernidade ilustrada e das revoluções burguesas, e impulsionado pelo 
industrialismo CASTELLS (1999), o projeto político do Estado-nação consistia basicamente na 
implantação de novas formas de identificação e pertencimento capazes de garantir a coesão 
de formações socioculturais linguisticamente heterogêneas fixadas em um mesmo  território. 
(BUZATO, 2009, p. 6) 
97

 Projeto Entre-Garotos, dedicado a jovens gays e bissexuais. Tem financiamento holandês 
através da Fundação Schorer, ofereceu oficinas para 40 jovens gays e bissexuais abordando 
questões de saúde, sexo seguro e negociação com o parceiro para o uso de preservativo. 
Também falamos sobre as emoções e percepções dos jovens, buscando minimizar os danos 
do preconceito sofrido na escola, entre amigos, familiares e em ambientes religiosos e de 
trabalho. Fonte: http://www.arco-iris.org.br/entregarotos/projeto/ 
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Nesta época que estive facilitador do projeto que trabalha os temas: 

“cidadania”, “sexualidade” e “identidade”, entre jovens gays e bissexuais, eu 

pude estar presente em distintos espaços, entre eles as instalações da sede da 

ONG98, passando pelos espaços de sociabilidade gay ou GLS99 da cidade e 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro e ainda em Fóruns100, e eventos 

acadêmicos101. E dessa forma, notar muitas das questões que se entrelaçam e 

que envolvem: “família”, “juventude” e “sexualidade”, e perceber quão 

recorrentes e problemáticas podem ser essas questões para esses jovens. 

Entre elas, o “sair do armário102”, a dependência econômica, afetiva e social 

desta família que compõe grandes dilemas na vida destes jovens, influenciando 

assim suas escolhas, balizando suas subjetividades, pertencimentos, 

parentescos e afinidades. 

Embora haja na atualidade alguma forma de visibilidade e discussão 

relativas às famílias homoparentais, adoção por casais lésbicos e gays, e 

assistência em outras questões ligadas ao campo da legalidade e 

reconhecimento dessas outras formas de união e família. Paralelo a isso, eu 

percebi que havia muito pouco acumulo e visibilidade acerca das trajetórias, 

dilemas e mediações que envolvem a vida de um jovem gay no seio de uma 

família heterossexual conservadora, mantenedora e perpetuadora de 

preconceitos , ideias preconceituosas e “injúria103”. Nesse tipo de família há 

uma atmosfera, em geral, de suscetibilidade a todas as questões já 

mencionadas para os jovens gays que vivem sob a autoridade de famílias 

heterossexuais, e que na maioria dos casos que tive contato, ainda são 

intolerantes ou fóbicas a diversidade sexual. 
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Tratar de “juventude” e “sexualidade”, qualquer que seja o prisma é algo 

complicado.  Impera nas famílias [brasileiras], nas escolas e organizações de 

direitos humanos, da criança e da juventude um discurso moral-religioso 

amparado na “invenção da infância104” que não só investiu de direitos e 

“preservação”, no que tange a exploração do trabalho infantil, e assegurou 

também a não-violação dos direitos à educação e ao lazer, o que é bom. Mas 

ao mesmo tempo esse ideal de “formação” baseia-se numa perspectiva de 

sacralidade que entende e faz dos jovens “seres em formação”.  

Tem sido assim, no entendimento e tratamento que se tem dado, por 

exemplo, ao tema da gravidez na adolescência, o que nos leva a perceber o 

papel perpetuador que esse modo tem nessa ideologia. O mesmo é de se 

esperar com relação à [homo]sexualidade,  performance/“transtorno” de gênero 

e transexualidade na infância. Até por que essas questões já são consideradas 

“pecado” ou “não-naturais” pelo senso comum e até mesmo por parte da 

academia (DESSER 1993; OLIVERA  1998; Portaria 1376/93 do Ministério da 

Saúde Brasileiro105). Tais temas estavam e, para muitas pessoas ainda estão 

fora da realidade, porém a crescente  organização e  negociação de espaços  

obtidas pelos movimentos de minorias, a partir das lutas históricas dos 

movimentos abolicionistas e feminista, seguem ganhando força.  

Para dar visibilidade a uma produção sobre a temática e por tratar 

justamente da discussão da revelação da sexualidade [pelos jovens] para a 

família e por se tratar de jovens que foram público-alvo do projeto, decidi 

utilizar nesse estudo o filme-documentário “Quenda106” (2010) com a direção 

de Alexandre Bortolini e Warllem Machado. Que não foi produzido pela ONG, 

mas que traz os depoimentos de três jovens que se enquadram no perfil e são 

alvo das ações e do universo que tive contato. Todos eles são maiores de 18 

anos e estão contando suas próprias histórias107. O filme tem como cenários 

três festas do Rio de Janeiro, desde Copacabana [área nobre] até a noite de 
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Madureira [no subúrbio], passando pela Parada do Orgulho LGBT do Município 

de Niterói [região metropolitana], onde os três meninos, Giul108, Caio109 e 

Daniel110, cada um a sua maneira, mostram suas festas preferidas, contam 

como a família descobriu sobre sua sexualidade, como é a vida entre os 

amigos e nas suas comunidades/vizinhança. 

Parentesco e seu universo: uma breve revisão 

Introduzo aqui a discussão a partir do ponto de vista de ENGELS (1984) 

sobre família, que consiste em um “círculo compreendido na união conjugal 

comum, e que era muito amplo em sua origem, se estreita pouco a pouco até 

que, por fim, abrange exclusivamente o casal isolado, que predomina hoje”. (p. 

31). Assim, essa noção de família resultante desse processo histórico chamada 

de monogâmica imprimia nessa restrição ou isolamento conjugal uma força, 

coesão, a fim de estabelecer e fortalecer laços capazes de garantir e permitir 

uma sociedade cada vez mais baseada na economia, de acumulo e troca. Não 

era concebido, durante muito tempo, a possibilidade concreta de se desfazer 

tais laços, com exceção de alguns casos previstos que, via de regra, 

privilegia[va] o homem e sua titularidade sobre os bens [entre eles os filhos], 

pois tinham relação com sua honra pessoal e com a conduta social, moral e 

sexual da esposa. Como exemplo, é de largo conhecimento a previsão de 

divórcio caso o noivo/esposo duvidasse ou constatasse que a noiva já não era 

mais virgem, demonstrando um entendimento machista e de posse sobre a 

companheira. 

Dessa maneira, a leitura de CASTELLS (1999) feita por BARBOSA 

(2008), concentra sua atenção e análise “na família e no patriarcalismo, e como 

estes permeiam, organizam e dominam a cultura e os comportamentos nas 

sociedades ocidentais” (CASTELLS apud. BARBOSA, 2008, p.10). Retiro do 

próprio CASTELLS (1999) que discorre sobre a “crise da família patriarcal, o 

enfraquecimento do modelo familiar baseado na autoridade/dominação 

contínua exercida pelo homem, como cabeça do casal, sobre toda família” (p. 

173). Usando como base as estatísticas cujo refinamento está justamente em 
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entender que se trata de estrutura populacional tão fortemente presente e 

internalizada que, as mudanças “costumam evoluir em ritmo muito lento” 

(IDEM, 1999, p. 173), aponta a “existência de tendências afetando a estrutura e 

a dinâmica da família patriarcal observadas em estatísticas” (IDEM, 1999, p. 

173).  

Mas, e os filhos? Ainda nesta perspectiva nuclear e patriarcal, os filhos 

passam também a ser uma das posses [prolongamento e perpetuação], são os 

herdeiros, do casal, e de todo seu legado [principalmente quando este é de 

sucesso].  Percepção esta bem diferente de outras realidades como as que 

MORGAN (1877) narrava ter tido contato, inclusive no que aconteceu com ele. 

Em tido ficado tanto tempo com os iroqueses, acabou sendo “adotado” por uma 

de suas tribos, a dos senekas. Ainda sobre os iroqueses ele diz,  

“O iroquês não somente chama filhos e filhas aos seus próprios, mas, 

ainda, aos de seus irmãos, os quais, por sua vez, o chamam pai. Os 

filhos de suas irmãs, pelo contrário, ele os trata como sobrinhos e 

sobrinhas”.  

 

Parentesco e heteronormatividade: revisões recentes 

Posto um pouco das contribuições interessantes destes autores que 

ajudaram a pensar o parentesco e aqui, já avançando para o período mais 

recente, torna-se uma ferramenta analítica muito importante para essa 

interpretação o conceito de relatedness apresentado por CARSTEN (2004), 

que implica modos de se relacionar que se constituem a partir de vários 

elementos – substância, alimentação, convivência, afeto, procriação - podendo 

se combinar de várias formas e ganhar conteúdos específicos para grupos 

sociais particulares. É assim uma categoria mais fluida e mutável de 

parentesco, que não desconsidera a importância de substâncias como o 

sangue, mas que entende que há no convívio e nas afinidades entre os 

indivíduos elementos importantes que deveriam ser considerados pelos 

teóricos para a conceituação e para os estudos das relações entre as pessoas.  

Entre estas relações poderíamos tratar não só do parentesco, mas das 

amizades, das relações de convívio no trabalho e de outros que impõem ou o 

convívio ou estão condicionadas a sua ocorrência de maneira compulsória 

[sem possibilidade de “optar” ou não por ele]. Para trazer um pouco dos fatos e 
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discussões atuais acerca destas possibilidades de interações bem como para 

exemplifica-las, preferi enfocar neste trabalho um tipo específico de relações de 

família que tem de especial o fato de serem conflituosas. Nessa sessão farei 

uma breve consideração analítica delas para mostrar um pouco do porque 

considero que esta situação se torna relevante justamente por expressar e 

revelar um contrassenso que é justamente uma relativização do suposto “amor 

incondicional”.  

Essa situação se apresenta um tanto paradoxal em relação a um 

discurso e a uma ideia que se tem disseminada na sociedade. O que acontece 

é que aonde, em teoria, haveria o amor e a doação total, expresso através de 

zelo, compreensão, cuidado e afeto, ao se constatar ou, ao se revelar um fato, 

nesse caso uma condição sexual diferente da “normal” (a esperada 

heterossexualidade), surge alguns conflitos. 

 Além de perturbar ou mexer com a imposição que envolve e define o 

“amor filial”, a situação em si acaba por ser conflitante com os costumes, com 

os valores ou práticas arraigadas naquele núcleo familiar ou social. O que pode 

acabar gerando a desestabilização das relações, tornando latente o sentimento 

de frustações de expectativas, insubordinação a “quem te cria e prove seu 

sustento”. Bem como outras inúmeras reações tão imprevisíveis, inesperadas e 

incompatíveis, porém que acabam achando justificativas frente a esse ideal e a 

um imaginário de “rebeldia” juvenil.  

“Devido à natureza invertida do comportamento dominante, as 
pessoas gays estão sendo punidas no interior da estrutura familiar, 
mesmo que nunca tenhamos feito nada de errado”

111
. 

 

Conjugam-se nesta situação algumas questões, como já foi dito, 

primeiro uma frustração dos pais em relação às expectativas sociais; em 

segundo a possibilidade da escolha do filho de ser publicizada ou tornada de 

conhecimento da vizinhança que levaria assim a comentários, fofocas e perda 

de algum tipo de prestigio ou reconhecimento social. Esse fato em si por se 

opor a norma e, aos valores familiares, é encarado assim como algum grau de 

insubordinação precisando então ser punido e corrigido, “ainda hoje, as 

famílias estão mais propensas a “tolerar” os homossexuais, isto é, a mantê-los 
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em uma posição de menor valor do que aprender com eles e se inspirar em 

seu conhecimento”. (SCHULMAN 2009, apud. FERNANDES, 2010, p. 70). 

Não são raros e conhecidos as narrativas e conhecimento de 

declarações emitidas pelos parentes, recorrentemente pelas mães, afirmando 

“eu preferiria um filho morto, do que viado”  ou até mesmo como narrou um 

jovem, “na quinta série já com onze anos, eu falei pra minha mãe, em casa. Só 

‘tava’ eu e ela em casa. Ela teve um ataque, ficou transtornada, não parava de 

chorar, não dormiu a noite inteira. Falou que ‘preferia que eu fosse drogado’, 

falou um monte de besteira”. (Daniel Alves, 21 anos, estudante, grifo meu).  

Essas afirmações, embora se perceba que em alguns casos estão 

embebidas de emoção e falta de habilidade pra tratar da situação, muitas 

vezes são convicções que perduram, interferem e interrompem o dialogo e a 

relação da família com o filho ou com o “parente gay”, isolando ou excluindo 

assim esse filho, esse jovem. Tal fato “pode se tornar uma opressão dolorosa 

determinante na vida da pessoa gay. Pior do que isso pode ser o modelo 

através do qual as pessoas gays tratem umas as outras”112. 

 Embora haja inúmeras justificativas que fazem lógica para um 

pensamento de senso comum que naturaliza ou replica essas opressões sob a 

forma de “tratamento” ou isolamento, essa situação, como já afirmado antes, é 

uma das possibilidades de vivenciar ou se construir relações de parentesco 

[biológico/social]. A partir dessa e de outras expressões da realidade que são 

exponencialmente divulgadas é que podemos pensar em trabalhar com a 

noção de “relacionalidade” ou relatedness para refletir acerca das visões de 

senso comum que estão arraigadas em nossa sociedade, empoderando e 

visibilizando assim essas questões atuais que podem, com esse arcabouço 

teórico, ser mais bem trabalhadas. 

“uma forma possível de pensar as relações genealógicas enquanto 
formas primárias de estabelecer conexão, um primeiro contato. 
Porém, isto não é suficiente, pois há um espaço que precisa ser 
preenchido por signos de proximidade”

113
. 
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Trago uma leitura recente de BUTLER (2003) que nesse artigo trata das 

expectativas e pressupostos que legitimam e reiteram uma forma de união: o 

casamento e o parentesco heterossexual. Ainda vamos ver nesse estudo de 

Butler outras dimensões que podem estar em jogo condicionando ou dando 

contorno às questões de parentesco. Podem estar atuando interesses, entre 

eles, das nações, econômicos, religiosos e até mesmo raciais ou étnicos, esse 

último foi visto no trecho acima. Quanto aos interesses econômicos, temos um 

sentido mais amplo do mesmo que envolve, como aludido antes, uma 

dimensão afetiva, uma espécie de “economia do afeto” e uma expectativa da 

norma social além do entendimento estritamente monetário e de posse de 

coisas valoráveis. Portanto, “não é possível separar as questões de parentesco 

das relações de propriedade (concebendo pessoas como propriedade) e das 

ficções de “laços sanguíneos”, assim como dos interesses nacionais e raciais 

que sustentam esses laços”114.  

Muitas são as criticas e as justificativas para que haja tanto esforço em 

normatizar e normalizar o parentesco, seja por justificativas teológicas, 

filosóficas ou até mesmo legais. Desse esforço, ficam algumas impressões, 

onde a primeira é a de retomar as criticas de ENGELS (1984), em perceber 

alguma funcionalidade da família mononuclear patriarcal para um proposito 

econômico, o que de alguma maneira nos traz a impressão de uma estreita 

relação com o ideal reprodutivo desse tipo de família, e principalmente de sua 

heterossexualidade compulsória que diz respeito aos padrões vigentes de 

comportamento e de expectativas. Assim,  

“variações no parentesco que se afastem de formas diádicas de 
família heterossexual garantidas pelo juramento do casamento, além 
de serem consideradas perigosas para as crianças, colocam em risco 
as leis consideradas naturais e culturais”

115
. 

 
Utilizei textos recentes para justamente definir dois termos que tratam de 

homossexualidade e família, mas que tem um refinamento teórico justamente 

na questão de quem é o sujeito interlocutor, que requer ou é posto sobre a 

situação familiar. Dessa maneira, vou trabalhar com o par teórico: 

homoparentalidade a partir de FONSECA (2008) e ‘Homofobia Familiar’ a partir 
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de SCHULMAN (2009), já adiantando que para esse estudo utilizarei o 

segundo conceito. Por entender que não se trata de uma situação onde há 

casais homoparentais em conflito com seus filhos e sim conflitos e dilemas 

relativos à [homo] sexualidade do filho.  

Logo temos que, “a “homoparentalidade” nos obriga a repensar as 

categorias básicas de nosso parentesco. Ao afastar a discussão da “tradicional 

família nuclear”, isto é, da procriação sexuada e da filiação biogenética” 

(FONSECA, 2008, p. 769).  Já pensando em “homofobia familiar” que para os 

jovens gays, “é uma experiência comum em que fomos, cada um de nós, em 

algum momento de nossas vidas, inferiorizados por nossas famílias 

simplesmente, por causa  de  nossa  homossexualidade”116. 

A desnaturalização e visibilização dessa realidade podem gerar 

conhecimento e como a própria SCHULMAN (2009) diz, “articular como e por 

que os sistemas de homofobia familiar operam e, mais importante, como 

podem ser transformados” (IDEM, p.69). Neste sentido, tomo a revelação da 

sexualidade na juventude como um momento em que se inicia a transformação 

de uma determinada rede de parentesco, pondo em foco a construção, 

reorganização ou rompimento de vínculos. Apesar de sua relevância na 

constituição do indivíduo e dos dilemas pessoais, a diferente orientação sexual 

do jovem na família tem sido objeto de poucos estudos nas ciências sociais, 

em contraste com a vasta literatura (FONSECA 2008, LUNA 2001, GROSSI 

2003, UZIEL 2007, MELLO 2005, CARRARA 2010) sobre família e suas 

transformações recentes, incluindo as discussões de adoção e casamento 

homossexual.  

As possibilidades reais de pesquisa com jovens homossexuais [ou não] 

até tempos recentes e até mesmo hoje são muito delicadas haja vista a 

“criação de imagens e preconceitos sobre a juventude contemporânea, 

principalmente pelas mídias, que interferem na nossa maneira de compreender 

os jovens. A juventude vista na sua condição de transitoriedade, onde o jovem 

é um ‘vir a ser’”117. 
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Partindo dos estudos de Didier Eribon em “Reflexões sobre a Questão 

Gay” gostaria de trazer aqui algumas das conclusões que seu trabalho me 

permitiu fazer acerca das relações no espaço urbano. Para o autor a cidade 

apresenta-se em um arranjo social que possibilita “um mundo de socialização 

possível, e ela [a cidade] permite superar a solidão tanto quanto protege o 

anonimato.” (ERIBON, 2008) e a vivência da homossexualidade.  

Essa foi uma premissa que me permitiu tomar contato com as questões 

do universo gay e através da experiência de atuação no movimento social 

buscar refletir sobre a ideia de anonimato e liberdade na cidade grande bem 

como a “fuga para a cidade”, como os espaços de sociabilidade [ditos] 

discretos e específicos bem como o medo provocado pela “injúria”, as 

performances corporais e de gênero bem como o anonimato ou a 

“dissimulação” se tornam importantes para a [sobre]vivência desses jovens 

dada à hostilidade  e fobia com a qual se imagina e espera ser tratado pela 

sociedade e círculo social próximo cotidianamente. 

Assim, apesar das devidas diferenças, algumas características das 

narrativas que enunciam uma trajetória mais ou menos comum aos jovens gays 

norte americanos também podem ser observadas entre os jovens brasileiros, 

que para título de estudo estão circunscritos a região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Foram importantes para que eu pudesse atentar e acompanhar os 

relatos formais e informais colhidos juntos a jovens gays  e mais 

especificamente os depoimentos e os trechos que serão analisados e que 

serviram de base para esse estudo. 

Tentando identificar as proximidades e aplicação dos estudos de 

ERIBON (2008) com o que eu estava ouvindo e colhendo de informações dos 

jovens atendidos pelo projeto da ONG me deparei com situações semelhantes 

ou idênticas às narradas pelo autor em seu livro se repetiam nas histórias de 

vidas destes jovens. Uma das situações que se expressava de forma branda 

implicava em um “mal-estar” geral na família ou mais especificamente com os 

pais podendo ainda, pensando em uma escala de intensidade, passar por 

“discussões”, em seguida e num patamar mais grave estão brigas chegando ao 

extremo de ocorrerem agressões físicas e verbais.  

“Meu pai ficou meio atordoado e até hoje ele não sabe conversar 
comigo por causa disso. Eu e meu pai a gente não conversa muito, 
ainda mais sobre sexualidade. Sobre sexualidade a gente não 
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conversa mesmo. Durante algum tempo eles não aceitaram, me 
prenderam em casa”. (Giul, 19 anos, estudante). 

 
Mas, tão traumático ou mais que esses, são os casos em que se 

verbaliza um rompimento, momentâneo pelo menos, de relações e a negação 

das mesmas, sempre associada a “vergonha”, do pertencimento àquele núcleo 

familiar e “anulação” social do vinculo de parentesco. 

Brigas e abandono da família colocam em situação de vulnerabilidade e 

se mostram traumáticos quando se trata, por exemplo, de duas pessoas 

adultas e independentes financeiramente como é o caso de quando um casal 

que se separa. Há de se perceber então um agravante quando o abandono ou 

a briga ocorre entre um adulto [pais] e um jovem. Principalmente um menor de 

idade, que geralmente não possui nem independência financeira nem meio de 

se manter. Ao abandonar o jovem à própria sorte, colocando-o pra fora de casa 

os familiares ou os parentes que cometem esta ação estão restringindo as 

possibilidades e dificultando um leque maior de chances e escolhas pessoais 

que aquele jovem teria a sua disposição estando no seio da família. 

Falando de juventude e sexualidade, gostaria de explorar um pouco aqui 

a relação entre juventude, homossexualidade, silêncios e “armários”, porque 

falando de jovens que na maioria das vezes não são independentes 

financeiramente e possivelmente emocionalmente, ou que ao optarem por 

revelar seu segredo podem perder seja economicamente ou em termos de 

convivência,  

“Elas [mãe e irmã] perderam acesso a essa parte da minha vida. 
Pode até ficar repetitivo, mas eu acho que a coisa que mais me 
marcou foi minha mãe. Eu juro pra você que eu não esperava essa 
reação dela. Esperava outra coisa. Nós éramos muito amigos, eu 
gostava muito dela, muito dela”. (Daniel Alves, 21anos, grifo meu). 

 
Este relato deste jovem deixa muito claro que é talvez nesse momento 

que fica evidente que o amor não é incondicional e que de alguma maneira 

eles terão de aprender a lidar com isso, o que significa pactos e contratos de 

convivência para esses jovens,  

“Você sempre pensa o pior. Eu tomei um susto, ela foi ‘super’ 
receptiva, foi tranquilo. Ela disse, ‘não meu filho. Eu já sabia. Já 
sentia, mãe sente’. Só que ela falou assim, ‘Eu só não quero ver de 
novo! Eu não quero que isso aconteça aqui dentro de casa!” (Caio 
Almeida, 21 anos. grifo meu). 
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Gostaria aqui de dizer que esse não é um padrão único de vida ao qual 

está fadado um jovem gay, bissexual e etc. Há chances dele conseguir passar 

por essa fase crítica da convivência e conseguir se manter no seio da família, 

há ainda famílias, mesmo que uma minoria, que aceitam a revelação do filho. 

Visto que é essa família que lhe acolhe, nem que pra isso ele tenha que agir, 

seja dissimulando, “performando” ou até mesmo se “camuflando” afim de não 

chamar atenção pra si e não ser notado. Lembrando que os depoimentos de 

jovens que aqui estão sendo analisados, preconizam núcleos familiares onde 

há resistência, velada ou não, a sexualidades não-normativas .  

Assim, dois dos três jovens que estão no vídeo ao falarem sobre como 

passaram pelo episódio da revelação ou “descobrimento” da sua sexualidade 

pelos parentes trouxeram elementos que, segundo a fala deles,  

“desde então ela [mãe] não toca mais no assunto. Fingi que eu não 
falei sobre isso. Fingi mesmo. Sabe? Tipo, tenta me empurrar 
namorada e tudo. Fingi que eu não falei sobre isso”. (Daniel, 21 anos, 
universitário, grifo meu). 

 
Podemos assim entender essa expressão como uma dissimulação do 

gênero ou uma performance  dissimulada de si. Há uma intenção em passar 

para aquelas pessoas do círculo familiar e social mais próximo uma ideia que 

não condiz com uma “vontade”, “escolha” ou “orientação sexual”, “Com o 

tempo você vai vendo que você não pode fazer certas coisas em certos 

ambientes”. (Daniel, 21 anos, universitário, grifo meu). 

Ainda sobre essas performances, outro jovem afirmou,  

“Eu, eu tenho trejeitos mais afeminados e isso foi se desenvolvendo 
com o tempo. Eu não falei pra minha família, eu cheguei a ter 
namorada de fachada. Amiga ‘sapatão’ que vai pra casa pra fingir que 
é namorada, que é super normal. (Giul, 19 anos, solteiro e se 
identifica como “gay”, grifo meu). 

 

Se há total falta de vontade ou não nessas experiências não é possível 

concluir, pois não há elementos nem vontade de rotular as experiências 

sexuais dos indivíduos. Mas é perceptível, pela narrativa, que os jovens tem se 

valido ou “criado” situações de exposição excessiva desse seu comportamento 

afetivo ou sexual com a finalidade de afirmar ou endossar uma sexualidade. 

Essas primeiras narrativas que foram estudadas com menor 

detalhamento justamente por não terem tão nítido nas falas os episódios sobre 

os quais esse ensaio se debruça que são aquelas histórias de vida que 
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configuram o que Eribon chama de “fuga para a cidade”. Onde a distância 

geográfica, fuga para as (grandes) cidades, atenua ou resolve os problemas e 

as questões entre sexualidade e família, seja de maneira “pactuada”, sob 

algum pretexto que justifique a mudança, seja também de forma menos 

amistosa e com a finalidade de marcar o rompimento do controle, ou até 

mesmo para tentar “uma nova vida”. 

Esse perfil que tem como elo a procura ou necessidade de distância 

espacial da família de origem chama atenção por justamente, como poderá ser 

observado, narrar histórias de busca e construção de novas relações sociais. 

Relações essas que por inúmeros motivos, seja carência ou até mesmo 

sobrevivência, ganham muita importância para esse jovem. E a partir dai tenta-

se substituir ou ocupar um “lugar” na vida desse jovem. 

Essas novas amizades passam a nortear e apurar as escolhas dos 

indivíduos. A própria aproximação da qual resulta a relação, ou o contato por si 

só, como já disse anteriormente, é uma escolha. Por que se analisarmos, por 

menos que pareça haver possibilidade de escolha, esta existe. Afinal, como já 

fiz questão de pontuar, há mecanismos paliativos ou atenuadores destas 

tensões e atritos. Uma vez feita essa escolha, a mesma implica em uma 

espécie de “recomeço”, que por um lado pode ser bom, mas que por outro tem 

seus ônus.  

Pode ser bom para o sujeito que se vê, ou tem a sensação de estar, livre 

de perseguições, das tensões e até mesmo de algumas pessoas. Porém esse 

mesmo anonimato e desconhecimento pode se tornar um empecilho, uma vez 

que se está em um lugar diferente, com hábitos e pessoas diferentes que não 

terão tanta boa vontade com esse jovem como tinham as redes anteriores. 

Talvez houvesse mais solidariedade [mínima] decorrente do parentesco e da 

fixação da família no bairro ou cidade. Aquela mesma família com a qual vivia 

em tensão, tinha lhe dado um capital que era muito útil para se situar e 

relacionar em seu local de origem.  

O qual pode não se aplicar a outra cidade, ainda mais no caso de uma 

grande cidade marcada pela impessoalidade e superficialidade SIMMEL 

(1967). Pode não haver nesse outro lugar quem o ensine, nem a quem recorrer 

a principio em uma situação de necessidade. Por isso, talvez, que se diga que 

as grandes metrópoles são lugares tão impessoais. Mas os jovens que 
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passaram por essa situação revelaram que a partir da conquista de um 

emprego ou através de cursos ou faculdade e ao se deparar e ter que estar 

com um número grande de pessoas de origens e contextos diferentes, se abria 

então uma possibilidade de entrar em contato com pessoas parecidas com 

eles.  

Tão reconfortante quanto à possibilidade de ter alguém que está 

passando pela mesma situação por perto, é a possibilidade de alguém que 

tenha o conhecimento de outras pessoas e de ser inserido por intermédio desta 

pessoa em um ciclo afim. Não se advoga pela formação de guetos, visto que é 

quase impossível que as pessoas se fechem em círculos ou grupos totalmente 

isolados do mundo das relações interpessoais. Mas também deve se 

considerar a importância e o papel que essas pessoas passam a ter para estes 

jovens, “eles são a família que eu nunca tive”, dizem os dois jovens ao se 

referirem a esses amigos que se fazem tão presentes na vida e nas situações 

cotidianas. 

Por estarem tão presentes na vida uns dos outros, essas relações que a 

principio são encaradas como amizades, são carregadas de mais emoção e 

passam a ser encaradas com mais seriedade, “nossa amizade é coisa séria 

(...) confio nos meus amigos”, diz um dos jovens ao questiona-lo sobre a 

lealdade dos amigos-irmãos. Às vezes há tanta expectativa e confiança 

depositada que como afirma WESTON (1995): “a noção de amizade vira de 

cabeça para baixo a associação cultural que apresenta a conexão biogenética 

como a que permanece, pois, aqui, a amizade é a relação mais segura e 

duradoura”. 

Interessante pensar nas noções de “dar segurança” e “relação 

duradoura” que a autora nos traz para pontuar aqui que essas são condições 

importantes para manutenção tanto das amizades quanto do estabelecimento 

dessa nova vida. [Sentir] segurança é uma condição básica para a plena 

liberdade e expressão, seja ela num entendimento psicológico, político ou 

social. “Quando a gente passava e eles diziam ‘passa borboleta’ a gente 

manda praquele lugar’. A gente passou a chamar os ‘caras homofóbicos de 

gostosos’, ficar zuando eles. Foi uma forma de mostrar pra eles que, tipo, não é 

só eles que podem zoar a gente, a gente também tem motivos para zoar eles. 

(Giul, 19 anos, estudante). 



306 

 

Dar segurança é um papel que é esperado que a família desempenha, 

seja na noção de ‘aconchego’, ‘proteção’ e ‘amor’ ao longo da vida, 

potencializada pelo incentivo às aptidões pessoais. A família deveria ser uma 

espécie de rede de solidariedade onde o jovem acharia apoio e receberia 

estímulos para fortalecimento e meio de acesso ao pleno campo de 

possibilidades na vida, dado a importância investida nos laços sociais. Porém, 

a família e suas normas pré-estabelecidas podem se revelar mecanismos de 

coerção do indivíduo a se adequar a norma social e/ou familiar. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre questões que atravessam a teoria 
queer a partir da etnografia do zine Incógnito, produzido desde 2007, em 
Campina Grande-PB. Este zine questiona a lógica das oposições binárias e o 
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caráter heteronormativo dessas relações que compõem o processo de 
construção das identidades de gênero e da subjetividade dos sujeitos.  

Palavras-chave: teoria queer, etnografia, fanzine, subjetividade. 

 

Abstract 

This work aims to reflect on issues that cross the queer theory from the 
ethnography of the fanzine Incognito produced, since 2007, in Campina 
Grande-PB. This fanzine questions the logic of binary oppositions and the 
heteronormative character of these relations that make up the process of the 
construction of gender identities and subjectivity of the subjects. 

Keywords: queer theory, ethnography, fanzine, subjectivity, identity.  

 

Introdução 

Os zines são produções escritas coletivas e/ou individuais, feitas 
artesanalmente, que divulgam ideias e, a depender do contexto, podem ter 
circulação livre ou restrita. Tomar os zines como possibilidade de estudo, pode 
se apresentar como algo bastante interessante, principalmente se entendermos 
que estes, são apenas um ponto de partida para refletirmos sobre questões 
mais gerais, que extrapolam o próprio conteúdo dos mesmos. Desta maneira, o 
exame desses materiais podem ser reveladores de determinados pontos de 
vistas, de uma estética, de perspectivas ou leituras da realidade que 
expressam, sobremaneira, uma visão de mundo partilhada por pessoas e 
grupos que dividem afinidades e posicionamentos.  

A ideia de analisar esse tipo de material surgiu do contato do primeiro 

autor o presente texto com as movimentações anarquistas/punk na cidade de 

Campina Grande – PB. Dentro desses grupos, a produção e o 

compartilhamento de zines é intensa, sobre os mais diversos temas que 

envolvem a cultura libertária. Nesse contexto, nos chamou atenção especial a 

qualidade da produção acerca da sexualidade e da identidade dos sujeitos, 

como o zine Incógnito.  

Confeccionado, desde o ano de 2007, por Lux Alt o zine Incógnito 

encontra-se carregado de ideias que desafiam e questionam a lógica das 

oposições binárias do tipo masculino/feminino, heterossexual/homossexual, 

homem/mulher, bem como o caráter heteronormativo dessas relações, 

componentes fundamentais no processo de fixação das identidades de gênero 

e construções da subjetividade dos sujeitos. No zine, o termo incógnito é 



309 

 

sugerido como forma de identificação, contraposta às terminologias tradicionais 

de gênero. Incógnito pode ser tomado como uma categoria nativa, 

representando uma leitura local da teoria queer.  

Esse material, ao mesmo tempo em que aponta para uma postura 

contestadora e anticlassificatória, pondo em xeque a noção de identidade de 

um modo geral, como universo pretensamente pré-discursivo ou estável, impõe 

ao trabalho um importante desafio metodológico, qual seja, tratar de um 

pensamento que não apenas está permeado por reflexividade e autocríticas, 

mas que parece realmente se definir através destes parâmetros. Este contexto, 

ao passo que revela algumas singularidades, suscita uma questão: como falar 

de identidade em relação a sujeitos que se definem pela transformação, pela 

autocrítica, pelo incógnito ou no limite, pela sua indefinição?  

Diante disso, nos propomos a refletir sobre os temas que atravessam o 

universo da “teoria queer” a partir da etnografia do zine Incógnito. Para tanto, 

partiremos da análise dos zines propriamente ditos e também do material 

disponível no blog www.luxalt.blogspot.com.br, em forma de gravuras, 

fotografias, músicas e textos produzidos pelo autor do zine.  

 

Escapando aos binarismos e às identidades 

Para tentar abarcar esse contexto, iremos incorporar a dimensão do conflito 
como sendo parte constituinte da dinâmica social (Van Velsen, 1987) e não 
como algo anômalo, anormal ou desviante como sugerem certos recortes 
funcionalistas. Por trás destas perspectivas funcionalistas – que podem ser 
constatadas nos próprios vocábulos utilizados – reside uma certa percepção da 
cultura como algo reificado, uma espécie de entidade muito bem delineada, 
coerente e com sinais diacríticos externamente observáveis.  

Para Barth (2000), “somos treinados a suprimir os sinais de incoerência” 

(p.109), como se estivéssemos sempre nos detendo em uma busca, quase que 

obstinada, para encontramos um princípio ordenador capaz de demonstrar a 

coerência harmônica do todo social. No mesmo sentido, segundo Douglas 

(2007), para manter a estabilidade social as instituições precisam de um 

principio estabilizador, que é a naturalização das classificações sociais: 

É necessário existir uma analogia por meio da qual a 
estrutura social de um conjunto fundamental de relações 
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sociais será encontrada ou no mundo físico ou no mundo 
sobrenatural ou na eternidade ou em qualquer outro lugar, 
contanto que não seja encarada como um arranjo 
socialmente elaborado. Quando a analogia é aplicada de 
um determinado conjunto de relações sociais a outro e 
vice-versa, e destes conjuntos à natureza, sua estrutura 
formal recorrente torna-se facilmente reconhecida e 
revestida de uma verdade que se autolegitima 
(DOUGLAS, 2007, p. 58). 

Dessas analogias e complementaridades resultariam hierarquias políticas, 
como no caso da dicotomia feminino/masculino. Os críticos do modelo de 
oposição binária argumentam que os termos postos em oposição recebem uma 
importância, um peso diferenciado, na medida em que na maioria das vezes 
um dos elementos é sempre mais valorizado ou mais forte que o outro. Na 
concepção do pensador francês Jacques Derrida, há sempre um desequilíbrio 
de poder necessário entre as partes polarizadas.  
Foi no interior do campo dos estudos sobre feminismo, gênero e sexualidade 

que as críticas ao modelo das oposições ganharam maior visibilidade e se 

desenvolveram com maior vigor. A escritora feminista francesa Hélène Cixous, 

endossa a perspectiva derridariana sobre a assimetria na distribuição do poder 

entre os modelos binários, destacando, especialmente, àquela existente entre 

homens e mulheres.  

Na medida em que sempre um dos termos é mais valorizado que o outro, 

necessariamente, um aparece como a norma, enquanto o outro é, 

simplesmente, o “outro”. É nesta mesma perspectiva que outras pensadoras 

feministas a exemplo de Simone de Beauvoir e Luce Irigaray, têm argumentado 

que é justamente por meio dessas dicotomias que as mulheres, 

particularmente, têm sido construídas como outras, de maneira que estão 

sempre sendo apontadas apenas como tudo aquilo que os homens não são. 

Numa pergunta, será que as mulheres não podem ser diferentes dos homens 

sem serem opostas a eles? Tomando por base o exemplo da sexualidade, 

Irigaray sugere que mulheres e homens podem ter sexualidades diferentes, 

mas não, opostas. 

Em meio ao crescente interesse político, social e acadêmico sobre as 

sexualidades, emergem debates acerca da pluralidade e os limites do conceito 

de gênero. Nesse cenário, com o desenvolvimento das teorias pós-

estruturalistas, vemos que o surgimento da chamada “terceira onda” do 
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feminismo118 e a teoria queer trouxeram grandes contribuições teóricas aos 

estudos sobre gênero e sexualidade, através da rejeição aos conceitos 

universalizantes e as oposições binárias entre natureza e cultura ou sexo e 

gênero. 

A teoria queer se origina dos Estudos Culturais norte-americanos em fins da 

década de oitenta, como “contraponto crítico aos estudos sociológicos sobre 

minorias sexuais e à política identitária dos movimentos sociais” (MISKOLCI, 

2009, p. 150), e propõe a aplicação de elementos da filosofia pós-estruturalista 

para a compreensão da relação entre sexualidade e ordem social. De um modo 

geral, o queer – seja em teoria ou em prática – se posiciona criticamente em 

relação às estratégias de disciplina, normalização e estabilização das 

identidades sociais; no que se refere às identidades de gênero, isso se reflete 

na crítica à heterossexualidade compulsória e aos binarismos que estruturam 

as relações de gênero tradicionais e heteronormativas 

(heterossexual/homossexual, masculino/feminino, homem/mulher). 

Nesse sentido, essa abordagem (des)construcionista do gênero supõe 

que as identidades de gênero, além de não serem  universais, não devem ser 

encaradas como um atributo individual, mas como um sistema de significados. 

Segundo Butler (2008), a noção de gênero deve abranger as relações de poder 

que produzem o efeito de um sexo pré-discursivo. O gênero seria uma 

estilização repetida do corpo, um conjunto de atos reiterados dentro de um 

marco regulador altamente rígido, que se congela no tempo produzindo a 

aparência de uma substância, de uma espécie de ser natural (PISCITELLI, 

2001). 

Por conseguinte, não há identidade de gênero por trás das expressões do 

gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias 

expressões tidas como seus resultados, de forma que não somente o gênero é 

uma criação puramente social, que carece de uma “essência” estabelecida 

através de uma série de dispositivos socializadores como a ciência, a família, a 

                                                           
118

 A história do movimento feminista é dividida por Kaplan (1992) em três momentos. A 
primeira onda corresponde ao século XIX e ao começo do XX e a reivindicação do direito ao 
sufrágio feminino. A segunda onda se refere ao movimento a partir da década de 60 e a luta 
pela igualdade de direitos em relação aos homens. A terceira onda teria se iniciado nos anos 
90, como uma crítica a visão essencialista e naturalizante da mulher.  
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escola, etc., mas o próprio corpo humano está sujeito às forças sociais que o 

moldam e o alteram de várias formas (Butler, 2008; Giddens, 2005). 

O conceito de performatividade desenvolvido por Butler – fortemente 

influenciada pela genealogia de Foucault e pela différence de Derrida – para 

tratar do gênero, abre caminhos para pensar na identidade performativa. Esta 

discussão desloca o foco do que as identidades são, para como elas são 

efetivamente construídas e reforçadas através da repetição, e mostra que o 

mesmo processo que reforça identidades tradicionais (heteronormativas, para 

Butler), possibilita desestabilizações e subversões (HALL, 2000). Para Guattari 

e Rolnik (1986):  

(...) a identidade é um conceito de referenciação, de 
circunscrição da realidade a quadros de referência, 
quadros esses que podem ser imaginários [e, por 
conseguinte, idealizados]. Essa referenciação vai 
desembocar tanto no que os freudianos chamam de 
processo de identificação quanto nos procedimentos 
policiais, no sentido da identificação do indivíduo – sua 
carteira de identidade, sua  impressão digital, etc. (...) Em 
outras palavras, a identidade é aquilo que faz passar a 
singularidade de diferentes maneiras de existir por um só 
e mesmo quadro de referência identificável (GUATTARI & 
ROLNIK,1986, p. 68 – 69). 

 

Ainda de acordo com os autores, um indivíduo adquire um verdadeiro 

nome próprio no fim do mais severo exercício de despersonalização, quando 

se abre às multiplicidades que o atravessam de lado a lado, às intensidades 

que o percorrem. Assim, são justamente os indivíduos que se recusam a 

participar de esquemas classificatórios, ou simplesmente não se encaixam 

neles, que revelam as rachaduras das identidades fixas.  

Neste sentido, Silva (2000, p. 92) ressalta que “a possibilidade de cruzar 

fronteiras, e de estar na fronteira, de ter uma identidade ambígua, indefinida, é 

uma demonstração do caráter artificialmente imposto das identidades”. De 

acordo com o autor, podemos afirmar que o processo de produção social da 

identidade oscila entre dois movimentos principais: de um lado, existem os 

processos que tendem a estabilizar ou fixar a identidade – como ocorre no 

caso das identidades nacionais; de outro, estão os processos que seguem um 

caminho oposto, tendendo mais a desestabilizar ou mesmo subverter as 
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identidades. Será justamente a partir desse segundo movimento que 

procuraremos compreender o material em questão. 

*** 

Antes de adentrarmos no conteúdo do zine propriamente, acreditamos 

que cabe, mesmo que de uma maneira geral, pontuar algumas características 

do contexto em que emergiu as discussões em torno do termo incógnito.  

A categoria Incógnito – com a semântica que aqui vem sendo abordada – 
surgiu na cidade de Campina Grande-PB, no ano de 2007, no contexto de um 
grupo de pessoas que tinham afinidade com o pensamento anarquista. Neste 
grupo, uma maioria se definia como anarco-punks, embora também existissem 
outros – como é o caso do próprio autor do zine aqui em questão – que se 
afirmavam anarquistas ou libertários.  
Devido a importância desse grupo de anarco punks no desenvolvimento dessa 
discussão, iremos pontuar algumas especificidades desse fenômeno e sua 
configuração, tal como ocorrida em Campina Grande-PB, nos anos de 
2007/2008.  

 Que punks e anarquistas são esses?  

Longe de ser algo monolítico, o punk encontra-se atravessado por uma 
diversidade de grupos e segmentações extremamente heterogêneos, de modo 
que já não faz tanto sentido falarmos de um “movimento punk” coeso e 
unificado. Diante de tal contexto, parece-me mais sensato falarmos de 
movimentações de pessoas e grupos que transitam e se agregam mediante a 
partilha de certos posicionamentos.  

Do fenômeno que eclodiu primeiramente na Inglaterra surgiu uma variedade 
enorme de grupos, vertentes ou modalidades distintas que não raro se põe em 
conflito: street punk, raw punk, peace punk ou anarcopunk são apenas alguns 
exemplos que demonstram, principalmente, o quanto punk pode ser 
heterogêneo. É quando chegamos neste momento que percebemos que falar 
de punk, simplesmente, não significa dizer tanto, fazendo crescer a 
necessidade de sempre situarmos de que tipo de punk está se falando. Por 
isso mesmo, acreditamos ser necessário pontuar as especificidades do punk 
no contexto dos sujeitos investigados, uma vez que é nesse contexto que o as 
práticas queer estão inseridas. 
Apesar de a música ter cumprido um papel importante na disseminação do 
punk por todo mundo, é importante mencionar que muitos grupos de punks 
atualmente têm ampliado seu campo de atuação para além do eixo musical. De 
acordo com Restrepo (2005), este processo de descentralização da música no 
interior do universo punk está relacionado às interações desses sujeitos com 
outras correntes culturais: 

Este proceso se logró debido a la interacción do movimiento 

con otros movimientos contestatorios, artísticos y políticos, 
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como el anarquismo. A través de estos contactos surgieron 

colectivos en función de diversas causas: de género, en pro de 

la liberación animal, a favor de los presos políticos, de contra 

información, etc.,. creando otro tipo de práticas sociales, 

videos, libros, obras de arte, ferias de fanzines, procesos de 

ocupación de casas, distribuidoras independientes de música y 

libros, basadas en el trueque del material. Con el tipo de 

actividades antes descritas se desarrolló la filosofia do “hazlo tú 

mismo”, inpirada en la autogetión y contra la cultura del 

consumismo. (RESTREPO, 2005)  

 

No contexto do punk-anarquismo em Campina Grande, várias foram as 

correntes culturais que se destacaram dentro do movimento, entre elas o 

veganismo/vegetarianismo, a questão do incógnito/queer, a utilização de 

bicicletas em boicote aos veículos automotivos, a reciclagem de alimentos, 

entre outros. A evidencia da tal contexto, nos permite compreender o horizonte 

de ideias que orientam a vida desses sujeitos, demonstrando que suas práticas 

nada possuem de aleatórias, muito pelo contrário.   

As questões ligadas ao pensamento queer apareceram com muita força  no 

contexto desses sujeitos no ano de 2008, quando foi organizado um encontro 

por eles mesmos com o objetivo de debater e propagar o tema com 

profundidade. Desta maneira, ocorreu entre os dias 13 e 16 de novembro de 

2008, o encontro “Incógnitos: Por corpos e mentes livres e plurais”. Vejamos 

abaixo o cartaz com a programação do evento que foi produzido que teve Lux 

Alt responsável pela arte: 

Imagem 1: Programação do encontro Incógnito, Campina Grande,2008 
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O universo incógnito e a “ruína da identidade”  

Lux Alt produziu em torno do tema Incógnito zine “Incógnito: pós-identidade 
queer” e 3 EPs119, além de ser um dos organizadores do evento citado 
anteriormente. Aqui iremos explorar esse universo, recorrendo a poemas, 
trechos e imagens do zine ou do blog, tudo que considerarmos como sendo 
expressivos desse universo. 

O autor passeia ainda por diversos temas ligados ao anarquismo, como o 
veganismo e a libertação animal, cicloativismo, anti-patriotismo, entre outros, e 
reúne a suas produção em seu blog “Incógnito – Por mentes e corpos livres e 
plurais” que inclui receitas veganas, poesias, textos libertários, zines sobre 
outros assuntos, etc.  

 Zine Incógnito: pós-identidade queer  

Já na capa um desenho nos chama atenção: os simbolos masculino e feminino 
transcendem um circulo, cruzando seus limites e indo para além.  Aqui parece 
estar estampado desde o inicio um tipo de perspectiva que resiste aos 
enquadramentos e rejeita as possibilidades de definições. A capa segue ainda 
com o nome do autor, seu endereço residencial, e-mail, telefone, seu blog, e, 
por fim, uma pequena gravura: flores brotam de um código de barra com os 
seguintes dizeres: do it your self. 
O zine possui um total de 24 páginas que se dividem em seis partes 
numeradas de um a seis, excetuando a “introdução/editorial” que não entrou na 
contagem do autor120. Neste editorial, o autor traça de maneira breve os 
principais caminhos e motivações que teve para produzir esse trabalho, 

                                                           
119

 Extended play (EP) é uma gravação em cd considerada mais longa que um compacto e 
mais curta que um álbum. 
120

 Para além do texto, o trabalho também marcado pela a utilização de poemas e gravuras - de 
autoria de Lux Alt – que também ilustram as ideias chaves que estão no debate acerca do 
incógnito. Sempre que oportuno, iremos nos reportar a elas. 
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algumas delas, bastante interessantes. Descreve que tudo começou de uma 
maneira que definiu como não sendo muito agradável – quando recebeu um 
convite para participar de um Dossiê de Estudos Queer. A principio, nada de 
estranho para qualquer pessoa que esteja na Universidade, afinal, fazer 
pesquisas e publicar trabalhos não é tão somente desejável, é uma quase 
obrigação! Contudo, não é este o contexto que Lux Alt faz parte. Seu trabalho, 
suas pesquisas e todas as suas produções, não possuem uma origem 
acadêmica, ele mesmo, autodidata por vocação, nunca quis entrar na 
universidade, e sempre manteve um pensamento bastante crítico em relação a 
essas instituições: 

Mas depois eu me atentei ao tipo de proposta que era feita... Estudos 
queer...Não era uma coletânea de textos queer, de textos produzidos 
por queer, uma produção contracultural, não... Era uma chamada a 
autores, provavelmente acadêmicos a fazerem artigos a respeito do 
queer. Como produto de discurso acadêmico! Então me toquei, estes 
nos abordam como uma teoria somente e não como um movimento, 
uma postura. Não que isso não aconteça com outras contraculturas, 
mas ter recebido tal proposta me revoltou de certo modo. Como se os 
autores que sobre queer falam ou falaram tivessem nos dado, 
incitado ou inspirado em algo que não já fossemos possuidores... 

 

O editorial segue em um tom de crítica que parece partir de alguém que se 
sentiu traído, roubado:  

Estes autores falam sobre nós, de nossas idéias! Não digo que tais 
estudos não sejam úteis no âmbito acadêmico e somente para quem 
interessa. Só que não é de modo algum comparado a uma realidade 
vivenciada. Assim sendo, tais textos poderão falar muito de e sobre 
teorias, de um ou de outro comportamento, identidade e coisas que 
são estudáveis, de uma ou de outra localidade, mas jamais falarão 
como queer. 

 

Ao final, sem perder viés critico, Lux Alt indica o publico a qual o seu zine está 
dirigido, apontando também que o seu trabalho não tem por finalidade ser uma 
espécie de manual ou receita do que venha a ser ou não queer: 
 

Esta é uma produção queer marginal feita por mim, queer para todos 
marginais e curiosos, Menos pra estudos no campo acadêmico! Não 
queremos tal obra adicionada a nenhum trabalho de pesquisa não 
é?!

121
 A reprodução e divulgação completa ou em parte deste material 

não só são permitidas como recomendadas, citando ou não autor. 
Nada do que segue escrito é absoluto, pois não há uma verdade 
sobre o que é ou como ser ou não queer. Faça você mesmo o você, 
desfaça, construa e desconstrua todo dia toda hora, se questionando 
quem e porque é você! Seja! 

 
Um poema encerra o editorial e abre o processo de discussão. Seu título, Incógnito: 
 

Incógnito 
 
Caíram as folhas do outono, 
Queimaram a derma ao verão. 

                                                           
121

 Salientamos, que antes de demonstrarmos interesse em fazermos esse trabalho, pedimos 
autorização ao autor. Diferentemente da época em que o zine foi escrito e publicado, 
atualmente, ele parece mais flexível em relação a esse tipo de possibilidades. Contudo, 
estamos certos que os nossos vínculos de amizade e proximidade, tenham tido um peso 
decisivo neste processo.   
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No inverno caíram em sono. 
Na primavera flores serão! 
E assim se transformarão! 
 
Faça-me pensar em teu pensamento, 
Faça-me cantar nosso momento, 
Não deixe-me cair em lamento, 
Faça-me teu incógnito sentimento. 
Incógnito, incógnito sentimento... 
 
Não busquei teu eu pois achei injusto, 
Cobrar algo tão fútil e tão simplório. 
Não cobrei nem quis saber o custo 
De se descontar a presença num velório. 
 
Faça-me por um momento, 
Teu incógnito sentimento. 
Incógnito, incógnito sentimento. 

 
 
Finalizado o editorial inicia-se a contagem das partes, que, por questões de espaço, iremos 
narrá-las de uma maneira muito geral. O primeiro tópico é denominado como “Da palavra”. 
Nele o autor remonta toda a construção do termo queer, desde sua etimologia até os seus 
múltiplos significados e maneiras de uso ao longo da história. Depois, parte para o segundo 
tópico: “Da História”. Aqui, o autor procede de maneira análoga ao anterior, dando continuidade 
ao exercício de percorrer os diversos caminhos traçados pelo pensamento queer, debatendo, 
sobretudo, com as categorias de gênero e identidade. A terceira parte é chama-se “Das 
definições”. Nela Luxalt explora os principais vocábulos presentes nas discussões que 
envolvem queer, gênero, e sexualidade, definindo, a titulo de exemplo, orientação sexual, 
preferencia sexual, sexualidade, entre outros. No tópico seguinte, “Da teoria praticável”, 
encontramos uma verdadeira conclamação para as chamadas “Teorias  Queer” sejam 
postas em prática: 

Não há duvidas que somos não-conformistas,contestadores e/ou 
dissidentes de sexo. Remetendo à questão, as categorias usuais de 
sexo, gênero e,sobretudo de erotismo, temos nos apresentado como 
uma contra-ofensiva destinada a responder às ideologias 
essencialistas, identitárias ou integralistas que encontramos tanto nos 
bons pensantes de direita, quanto em alguns movimentos gays, 
lésbicos ou feministas. Recusando qualquer fechamento psíquico ou 
geográfico de um grupo em virtude de suas especificidades sexuais. 
Nós queers chamamos a uma segunda revolução sexual, mas, uma 
liberação que transformaria mesmo o modo de pensar a sexualidade 
e de compor com ela, e assim compreender sobre os planos social e 
político. Pretendemos finalmente reunir sob um mesmo guarda-chuva 
todos aqueles e aquelas que bradam a arbitrariedade das normas e 
das etiquetas em matéria de sexualidade. Nossa pretensão é minar 
as referências habituais de identidade e com um pouco D.I.Y. tudo é 
possível! (...) Em suma, o Queer destaca que o sistema atual da 
classificação da sexualidade é também de contenção e de restrição. 
É, todavia, possível escapar disso, nossas identidades podem ser 
voluntariamente plurais, labiais, dissonantes, festivas, inventivas. 
Todos aqueles e aquelas que foram injustamente oprimidos ou 
inferiorizados por causa de seu sexo, de seu gênero ou por seu 
erotismo são convidados a absolver este desafio, o de ser 
simplesmente e complexamente Humanos, e para não deixar de 
remeter como um todo... Incógnitos. 

 

O quinto Tópico “Da revolução pessoal”, sugere, de uma maneira geral, que 
para que esse conjunto de ideias venha a se tornar prática, é necessário fazer 
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uma verdadeira revolução, sendo esta ideia aqui compreendida como uma 
“mudança” profunda.  
Por fim, Lux Alt ainda nos apresenta no tópico final, o convite feito para o 
encontro Incógnito realizado em 2008 e já mencionado anteriormente, como 
também as suas impressões acerca desse mesmo encontro.  
 

 Blog Incógnito – Por mentes e corpos livres e plurais 

O blog Incógnito nos leva a uma experiência estética desde o primeiro 
clique, onde já se pode ouvir suas músicas e intervenções sonoras, enquanto 
passeia-se pelos posts, cheios de experimentações poéticas, fotográficas, com 
muitas ilustrações e manipulação de imagens.   

O conteúdo tem um caráter anti-classificatório, desestabilizador, assim 
como o produzido no zine, e pode ser percebido claramente nos seguintes 
versos:  

Nem sou hétero, homo, pan, trans, muito menos bissexual\não 
adianta tentar me categorizar, sou só um animal\ também não 
olho para você pela sua definição, orientação sexual.  

Em outros versos o autor diz que:  
não é pecado e meu sentimento é um pássaro alado\ e se você 
ainda teima em me definir, é porque ainda não entendeu o 
recado.  

O mesmo caráter desestabilizador é expresso através de ilustrações que 
representam figuras andrógenas, onde se confundem os gêneros. Ver imagem 
2: 
Imagem 2: A chave 

 
Nessa outra imagem, que tem do nome de “ruína da identidade”, vemos, com o 
uso do corpo do próprio autor, a representação de um ser sem identidade, sem 
rosto e sem genitália. Ver imagem 3: 
Imagem 3: ruína da identidade 
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Lux Alt critica, ainda, os movimentos LGBT e feministas que ele chama de 
ortodoxos na maneira em que eles se organizam e se ancoram em uma política 
da identidade. No entanto, o autor diz: 

Não exigimos que cada um negue seus pertences, mas antes 
percebam seu caráter contingente arbitrário e político. Reivindicar 
uma identidade queer não significa renunciar a ser um homem ou 
uma mulher, masculino ou feminino, hetero ou homo, mas reconhecer 
o caráter factício e redutor das identidades sociais impostas. Pois, 
não apenas estas acabam frequentemente por aprisionar a nós 
mesmos, como também nos impedir de desenvolver vínculos para 
com aqueles e aquelas que consideramos desde então (demais) 
diferentes de nós.   
 

Dessa forma, vemos que a questão do autor é muito mais abrir possibilidades 
identitárias sem restringi-las, do que propriamente nega-las, partindo do 
entendimento de que as indenidades, sejam quais foram, são mutáveis e 
construídas, muitas vezes de forma arbitrária. Por fim,  apresentamos uma 
poesia do autor que aborda o tema de uma forma muito interessante: 

Todos nós possuíamos um pedaço de tudo... 
Um quebra-cabeça de peças de bocas, pênis, vaginas e anus... 
Podíamos ser tudo: mulheres, homens, intersex, alienígenas... 
Incognitos...  
Todos éramos indivíduos com identidade própria...  
E sem identidade nenhuma  
Quando perdemos isso? 
 Quando nos arraigamos a uma coisa só?  
Quando deixamos de sermos nós mesmos  
Para sermos o mesmo que todo resto? 
 Eu ainda me sinto... E sinto mais ainda solidão identitária. 

 
Considerações finais  
Tentamos aqui apresentar o universo Incógnito entendendo este como um 
conjunto de práticas e reflexões acerca da construção da subjetividade dos 
sujeitos pautada no questionamento da normatividade identitária. Priorizamos 
ao longo do texto menos o debate teórico e mais a análise descritiva e 
etnográfica acerca da produção de um sujeito que procura vivenciar e difundir o 
queer através de suas produções.  
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Neste sentido, acreditamos que há contextos, situações e posturas que 
desafiam as  categorias de gênero e identidade, sendo desta forma necessário 
nos utilizarmos de outros aportes conceituais para analisarmos e 
compreendermos a diversidade de fenômenos que cada vez mais nos 
desafiam. O mais importante, é reconhecermos que são as práticas e ações 
desencadeadas pelos sujeitos, que continuam desafiando e pondo em cheque 
categorias analíticas e paradigmas do pensamento, requerendo sempre a 
necessidade de que sejam revistas, e, no limite, substituídas por outras novas.  
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Resumo: Este trabalho tem a intenção de problematizar as redes sociais de 
sexo, tendo como ponto de partida notas sobre a etnografia do Sexlog. 
Acompanhar o percurso de casais, homens, mulheres e travestis, na busca 
pela realização de suas fantasias sexuais no compartilhamento de fotos, vídeos 
e textos na web. A pesquisa buscou averiguar de que formas essa rede se 
articula aos desejos e demandas dos sujeitos que dela fazem parte. 
Palavras-chave: Sociologia; Sexualidades; Swing; Redes sociais de sexo. 
 
Astract: The aim of this study is to debate the sex social networks, with a 
starting point some notes about the ethnographical approach on sexlog 
network. The approach was done by following the routes of couples, men, 
women and she-males, focusing their sexual performances, photos, videos and 
texts sharing on web. The investigation tried to observe some forms of 
articulation of this network according to desires of the subjects into this sex 
social network. 
Keywords: Sociology; Sexualities; Swing; Sex social networks. 
 

Descrição da rede social de sexo 

O Sexlog, rede social de sexo e swing, existe no Brasil há mais de 9 

anos na internet. Em sua página de apresentação, se autointitula como “a 

maior rede social de sexo e swing do Brasil”122. Segundo a descrição do próprio 

site, atualmente o Sexlog reúne mais de dois milhões de usuários cadastrados. 

São homens, mulheres, travestis e transexuais que mantém perfis na rede. 

Nela compartilham fotos, vídeos, áudio e textos. Informações que são 

                                                           
122

 Informações retiradas do seguinte link: https://accounts.sexlog.com/sobre-sexlog (Acessado em 

28/06/2013, às 20 horas). 

https://accounts.sexlog.com/sobre-sexlog
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publicadas pelos proprietários de cada perfil, acessível aos seus amigos e 

contatos. 

Inicialmente com uma estrutura mais simples, o Sexlog iniciou os seus 

serviços com a construção de perfis que se associavam ao site para postarem 

fotos e uma legenda, geralmente de caráter erótico e provocativo. Outros perfis 

também podiam acessar essas fotos e incluir comentários acerca delas. Muito 

coisa mudou ao longo desses 9 anos. De uma rede social baseada no 

compartilhamento de fotos, com um público em sua maioria constituído por 

casais, o Sexlog hoje congrega um conjunto de ferramentas que tem como 

particularidade o conteúdo erótico de seus produtos. Segundo a descrição do 

site, a rede tomou proporções consideráveis e diversificou os seus serviços. 

Além do sexo e do swing, outras oportunidades são possibilitadas a partir 

dessas ferramentas: 

 

(..) o Sexlog também tem espaço para pessoas que querem 
apenas se exibir ou ter acesso ao maior conteúdo adulto 
amador da internet brasileira, com fotos, vídeos e contos. 
Nosso principal objetivo no Sexlog é garantir a nossos 
assinantes sucesso na formação de relacionamentos e meios 
de obter entretenimento real. Temos equipes exclusivas 
trabalhando diariamente para trazer novos recursos, 
funcionalidades e iniciativas que ajudem os sexloggers a se 
divertirem cada vez mais.  

Hoje em nosso portfólio, além do Sexlog, temos a Revista 
Sexlog (com conteúdo inédito de assuntos relacionados a sexo, 
consumo e estilo de vida, além de fotos com modelos nuas em 
ensaios sensuais), o SexlogX (com vídeos pornôs de grandes 
gravadoras, atualizado diariamente e de acesso exclusivo para 
assinantes) e o Clube Sexlog (que oferece descontos e 
facilidades aos assinantes que possuem o cartão do Clube em 
estabelecimentos parceiros). 
(https://accounts.sexlog.com/sobre-sexlog). 

 

Atualmente, a empresa que cuida do Sexlog oferece quatro produtos: o 

Sexlog como a ferramenta principal, a Revista Sexlog, que publica 

mensalmente ensaios eróticos de modelos e de mulheres que mantém perfis 

no Sexlog. Elas passam por uma eleição que ocorre mensalmente na rede 

social, onde são votadas no concurso “Garota Sexlog”. A escolhida faz um 

https://accounts.sexlog.com/sobre-sexlog
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ensaio erótico para a revista, com o mesmo aparato que geralmente se vê em 

revistas eróticas ou sites especializados no tema. O terceiro produto é o 

SexlogX. Plataforma de visualização de filmes e cenas pornográficas. O 

SexlogX mantém uma parceria com o Grupo Palms, proprietário da produtora 

de filmes pornográficos Brasileirinhas. Periodicamente são publicados filmes 

completos e cenas diversas produzidos pela Brasileirinhas, que pode ser 

assistido pelos usuários que mantém perfis no Sexlog. O último serviço é o 

recente Clube Sexlog, que congrega um conjunto de oportunidades de 

descontos e promoções em estabelecimentos como hotéis, pousadas, bares e 

boates. 

A contagem e as estatísticas contidas nesses números não são por 

acaso. Eles não servem só como um chamariz para que mais pessoas possam 

participar do site, mas servem também para que a abrangência de serviços que 

são disponibilizados pela marca represente um território cuja ênfase seja a de 

demonstrar as potencialidades de sociabilização entre as pessoas que tenham 

no sexo o seu interesse maior. 

Com essa diversificação de produtos o Sexlog representa um lugar 

importante para as redes de sexo no Brasil. A forma de se integrar a ele 

começa por um cadastro. Nele, o usuário registra os seus dados básicos como 

nome, idade e endereço. Após o preenchimento dos dados básicos, o cliente 

deve incluir algumas informações especificas para o seu cadastro, que toma os 

contornos de uma rede social de sexo, cujo formato básico é o encontro, o 

compartilhamento e o contato com outras pessoas para o sexo. O formulário 

pede ao usuário que se cadastra respostas como “quais são os seus interesses 

no Sexlog?”; “quem você é?”; formulário que também requisita dados sobre a 

biografia e finaliza com a postagem inicial do cadastrado, da foto na qual quer 

ser identificado na rede, além da possibilidade de poder compartilhar as suas 

primeiras fotos, comentários, vídeos, entre outras informações. 

Nessas mudanças ocorridas ao longo desses nove anos, algumas ficam 

por conta da forma como os perfis no Sexlog são construídos. No ato do 

cadastro com as informações demográficas do assinante, existiam as seguintes 

opções: homem, mulher, casal. A inclusão no cadastro de opções das 
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categorias de “transex” e casais do mesmo sexo marca uma mudança 

considerável para a construção das subjetividades nessa rede social. Uma 

relativa abertura para grupos que, antes da mudança, não podiam se identificar 

de maneira clara ao preencher os espaços reservados as suas características 

biográficas, a não ser que tentassem explicar a sua condição em seu perfil 

biográfico, em lugares pouco adequados, ou mesmo com um nickname que 

trouxesse o significado do seu lugar e pronunciasse assim a sua sexualidade. 

No caso dos perfis pertencentes a travestis, o mais comum antes das 

mudanças biográficas era encontrar nicknames que se articulassem com o 

prefixo “trans”. Por exemplo, “transloirinha”, “Anatrans” ou “bonecatrans”. Da 

mesma forma, casais do mesmo sexo utilizarem em seus perfis nicknames 

como “casal ele/ele”, “casaldenamoradas”, “ela/elaprocura”, dentre outras 

formas de se identificar. 

A relação entre os nicknames dos assinantes e os seus desejos, aquilo 

que objetivam na utilização da rede de sexo ainda é uma particularidade que 

perdura no Sexlog. A diferença se coloca no fato de que essa particularidade, 

quando da inclusão dos dados dos casais do mesmo sexo e travestis, em 

espaços apropriados para isso, reservados no momento do preenchimento dos 

dados biográficos, não só demonstram uma modificação importante e o 

reconhecimento de outras subjetividades no que se refere as sexualidades, 

mas também, confere a essa mudança a possibilidade de usar só e somente o 

significado do nickname, que é de nomear e antecipar “dicas” sobre o perfil, 

pura e simplesmente para isso. Sem essas modificações, o nickname no 

Sexlog não só serviria para dar significado ao usuário da rede de sexo, mas 

para reproduzir a restrição do sexo a homens, mulheres e casais 

heterossexuais. 

As fotos, os vídeos e os relatos que pode ser publicado na rede e a sua 

frequência vai depender de que tipo de usuário ou assinante você é. Existem 

duas modalidades de assinante: aquele que pode acessar a rede de maneira 

gratuita e um segundo tipo, que é o assinante que paga por uma modalidade 

de plano de assinatura, que pode iniciar com uma vigência mensal, chegando 

até a um plano semestral. Em ambos os casos, o usuário pode publicar seus 
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arquivos na rede, mas a frequência e as formas de interagir através desse 

material com os demais usuários é o ponto que define as diferenças entre o 

perfil gratuito e o perfil que assina um dos pacotes de utilização do Sexlog. No 

primeiro tipo de assinatura, a postagem de fotos fica resumida a uma postagem 

por dia. Da mesma forma ocorre com a postagem de vídeos. Os comentários 

em perfis de outros assinantes também são limitados, além do envio de 

mensagens. Restringindo-se a mandar mensagens abertas, onde qualquer 

usuário pode visualizar as informações que são trocadas. 

No segundo caso, nos planos de assinatura paga, as possibilidades de 

utilização da rede se ampliam. A postagem de todo e qualquer material é 

ilimitado, como também o envio de mensagens, que podem ser abertas, mas 

permite a visualização de mensagens privadas. Parece que a relação entre os 

dois tipos de usuários não só se resume em pagar ou não pelo serviço, mas na 

intensidade e na frequência de acesso com que há a possibilidade dos sujeitos 

interagirem entre si através das ferramentas oferecidas pelo Sexlog. 

Para os usuários que partilham de uma rede social de sexo, interação é 

o principal objetivo de se manter um perfil. À medida que se posta fotos e 

outros tipos de arquivo, se estabelece o ritmo com que se conduz a 

periodicidade de acessos e de interações. Como toda rede social na internet, 

ser mais ou mesmo popular lhe define não só pelo que se produz em termos de 

conteúdo, mas no quantitativo e na continuidade de acesso. Aqueles que 

acessam pouco, ou que publicam e interagem menos na rede, 

consequentemente tem menos chances de encontrar o que grande parte dos 

usuários do Sexlog deseja: sexo. Apesar de que muitos só utilizam da rede 

para o seu deleite exibicionista e voyeurístico. O anúncio dos novos produtos 

da empresa que gerencia o Sexlog já conduz um pouco a essa outra forma de 

lidar com o sexo na internet. O público assinante também deseja consumir 

conteúdo erótico e pornográfico. Consumir das formas mais variadas e não só 

para busca de outras pessoas que queiram encontros sexuais, apesar de que 

os que consomem – esses que não estão entre a maioria esmagadora dos 

usuários que estão em busca de encontros para o sexo – também se incluem 
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na utilização e na frequência de interações e publicação de material no sentido 

de fomentar os seus desejos e o desejo dos outros. 

 

Algumas notas sobre a presença do pesquisador e a inclusão no campo 

Tornei-me assinante do Sexlog em 2011. Antes disso, houve todo o 

processo de ingresso no Doutorado, onde se localiza a pesquisa mais ampla 

intitulada De olhos bem fechados: práticas sexuais, conjugalidades e 

subjetividades no swing. A proposta de pesquisa no doutorado tem como uma 

das fontes de coletada de informações justamente o Sexlog, por ser uma fonte 

relevante de contatos para o sexo e o swing. Naquele momento, ainda em 

2011, a entrada nas redes sociais foi feita de forma tímida, incialmente através 

do contexto de redes como o Orkut, já que muitos contatos estabelecidos para 

a pesquisa foram reunidos um pouco antes de 2011, no período de formulação 

do projeto e de triagem das fontes. Além do Orkut, o programa de mensagens 

instantâneas MSN também foi usado, e, apesar de já saber da existência do 

Sexlog, a criação do perfil não foi concretizada. 

A partir da consolidação da pesquisa e a entrada em campo, além das 

entrevistas que já estavam acontecendo houve o ingresso efetivo no Sexlog. 

Para essa entrada se destacam dois motivos: O Sexlog é um espaço 

privilegiado de contatos para o sexo. A impressão inicial era a de que as 

pessoas estavam livres para ver e se verem e assim consumar a pornografia, 

ou terem encontros sexuais; o segundo motivo de ingresso e de utilização do 

Sexlog na pesquisa de doutorado se relaciona ao contato com esses 

personagens que fazem parte da rede do sexo. Aproximar-se dessas pessoas 

e tentar conversar com elas sobre os usos e os significados da rede em suas 

vidas. 

No início de 2011 houve a inscrição na rede através do perfil intitulado 

“Falando de swing”. Nele se colocava, periodicamente, fotos e relatos sobre a 

pesquisa que estava sendo executada no doutorado. O objetivo sempre foi o 

de encontrar pessoas dispostas para conversar sobre sexo e swing. Ao longo 
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dos últimos dois anos de frequência e de participação do perfil no Sexlog, já há 

um total de 180 contatos com perfis de pessoas que ficam configuradas entre 

casais (homo/hétero), homens e mulheres solteiros, além de alguns travestis. 

Fora os 180 contatos, mais cinco perfis foram acompanhados e contribuíram 

com depoimentos para o pesquisador. 

As primeiras impressões que trazem o impacto inicial do acesso a esse 

tipo de endereço na internet residem no fato de não ser uma rede social 

qualquer. É uma rede de sexo. Lá pessoas publicam conteúdo erótico/pornô 

através dos seus perfis cotidianamente. Trocam mensagens, e publicam fotos e 

vídeos. A interface de interação é muito semelhante e de uma rede social 

usual, o que muda realmente é o seu conteúdo. Na rede do sexo, as pessoas 

falam sobre as suas fantasias. Falam e publicam as suas fantasias. A mulher 

que deseja sexo com dois homens (ménage masculino), ou, sexo entre duas 

mulheres e um homem (ménage feminino); a procura dos casais por 

experiências bissexuais; o desejo do marido em observar a sua esposa com 

outro homem na cama; o exibicionismo puro e simples de fotos de nu em 

lugares públicos e em situações inusitadas, como o sexo com desconhecidos 

na rua, ou, o sexo em lugares público com desconhecidos observando, prática 

conhecida nos últimos tempos como o “dogging”. 

O pesquisador não só acompanhou toda a interação que havia entre os 

perfis associados à rede, mas também interagiu com eles. Através do perfil 

cadastrado no Sexlog a aproximação com outros perfis foi acontecendo 

gradativamente. Destacando que isso não aconteceu de uma maneira 

unilateral, com o pesquisador enviando mensagens aos perfis se 

apresentando, ou mesmo solicitando amizade com o envio de convites 

eletrônicos. Também ocorreu a aproximação de muitos perfis, com convites de 

amizade e mensagens, quase sempre com a mesma curiosidade: para quê e 

por que alguém deseja fazer uma pesquisa no Sexlog? Esse questionamento 

apareceu várias vezes e se tornou não só o momento da primeira aproximação 

entre o pesquisador e o entrevistado, como serviu para a utilização desse 

instante como uma situação estratégica que pudesse se converter em algum 

tipo de informação para a tese. 
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Quase sempre essa aproximação ocorreu de duas formas, ou enviando 

mensagens privativas – a assinatura do perfil de pesquisa ao longo desses dois 

anos foi semestral e abrangeu o acesso a todas as ferramentas oferecidas pela 

rede – aos perfis que o pesquisador escolheu, ou, enviando diretamente 

solicitações de amizade, sem passar pela triagem que as mensagens privativas 

permitiam. Esse segundo tipo de estratégia de aproximação também foi 

utilizada, pois, como em outras redes sociais, sejam elas de sexo ou não, o 

acesso completo as informações do perfil de cada usuário, só pode ser feito 

mediante a aceitação da solicitação de amizade. 

Para conhecer algum desses perfis foi necessário a aproximação 

através do convite para amizade. Quase sempre as pessoas aceitaram o 

convite. As poucas vezes que o convite foi negado à explicação encontrada 

residem em motivações muito comuns em se tratando de uma rede social de 

sexo e em uma pesquisa que investiga esse assunto. Alguns perfis já são 

taxativos desde a solicitação de amizade, filtrando até na própria solicitação de 

aceite o tipo de interesse que busca na rede. Portanto, muitos não aceitam 

convites de perfis masculinos, pois não querem se relacionar com homens 

solteiros; o outro caso é o mais comum e está relacionado a falta de interesse 

de muitos em contribuir com pesquisas desse tipo. O que foi visto com bastante 

tranquilidade, tendo em vista que muitas pessoas que participam dessas redes 

estão ali só pelo sexo e preferem não participar de projetos como esse. Ou, 

como disse um dos entrevistados, de não querer ser “ratinho de laboratório”. 

Os que se dispuseram a falar ofereceram importantes contribuições para 

a pesquisa com um todo. O diálogo entre os conteúdos coletados nas 

entrevistas, as informações já reunidas de outras de redes como o Orkut, bem 

como de programas de mensagens instantâneas como o MSN, conjuntamente 

com as entrevistas realizadas por e-mail e presencialmente, ofereceram um 

conjunto sem igual de ideias para a execução e o bom prosseguimento da 

pesquisa. Como já foi dito, a aproximação e os primeiros questionamentos 

giravam em torno do por quê da pesquisa no Sexlog e como isso servia como 

estratégia para que o pesquisador pudesse utilizar esse questionamento 

curioso e instigante para iniciar uma conversa, que quase sempre terminou em 
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uma entrevista. Sabemos do histórico de pesquisas sobre sexo realizadas. 

Uma tradição de pesquisadores que trabalham na Antropologia a etnografia da 

observação direta de práticas sexuais, notadamente Laud Humpreys (1970) e 

Gilbert Bartell (1971), entre outros. Todas elas mencionam a dificuldade em se 

trabalhar com pessoas e grupos por conta da precaução dos sujeitos sobre 

sigilo e privacidade. 

Pesquisas sobre sexo trazem um ponto de vista muito peculiar da 

pesquisa etnográfica hoje e revela a importância de um relato que não só vai a 

outra realidade diferente da sua e retorna para descrever o que foi 

testemunhado, mas que, no caso das redes sociais de sexo, faz aquilo que 

Gagnon pontua sobre o trabalho com a sexualidade123. O olhar do pesquisador 

no cenário da pesquisa sobre a sexualidade vai além de uma observação 

participante tradicional. Para Gagnon, o pesquisador que trabalha com as 

sexualidades faz aquilo que ele chama de observar o inobservável, trazendo à 

tona questões talvez sentidas, mas poucas vezes descritas com requintes de 

detalhes pelo especialista (Gagnon, 2006). 

Nessa pesquisa sobre o Sexlog, isso não foi diferente. Dificuldades 

foram encontradas antes e durante o trabalho etnográfico. Apesar da aparente 

liberação dos corpos e a abertura para registrar e pronunciar os seus desejos, 

boa parte dos atores que estão inseridos no Sexlog preferem fazer isso com 

muita discrição. Nesse sentido, discrição irá significar, acima de tudo, a 

proteção de suas identidades e tudo o que pode caracterizar o sujeito que está 

fora da rede do sexo. Ele se comunica utilizando-se de uma linguagem 

bastante conhecida, a da pornografia. Mas utiliza a pornografia dando um novo 

significado quando a articula aos seus interesses imediatos na rede. 

As pessoas que postam os seus perfis na rede são caracterizados por 

alguns pontos que os aproximam: a utilização estratégica das estéticas erótica 

e pornográfica na composição de seus avatares. Geralmente utiliza-se de 

discrição e da ocultação da identidade por meio de pseudônimos. Na grande 

maioria dos casos o que se identificam nas fotos são corpos; nas mulheres, 

                                                           
123

 Notadamente o papel do pesquisador no estudo da sexualidade pode ser visto em Meinerz 

(2007). 
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lingeries ou partes do corpo, de preferência partes da bunda ou dos seios; nos 

homens, o pênis. Algo a ser destacado fica reservado à descrição que é inclusa 

nos perfis, que na maioria das vezes se caracterizam por um detalhamento das 

preferências que o casal possui sobre os tipos de fetiches, o perfil de casais ou 

pessoas solteiras que os casais pretendem conhecer; se possuem o que 

chamam normalmente de vícios (fumo, álcool, drogas ilícitas). 

Tendo em vista uma observação sobre os perfis em redes sociais e os 

endereços eletrônicos dedicados a publicação de fotos dos casais swingers vê-

se que a associação entre o swing e a pornografia não é forçosa. Eles se 

aproximam bastante. Visões de corpos e partes de corpos; partes que servem 

para fazer às vezes de fonte de sedução para o espectador que está do outro 

lado da tela. As imagens fazem o serviço de cartão de boas vindas e de janela 

dialógica com os que acessam seus endereços. Essas imagens transmitem 

uma mensagem. Na maior parte das vezes a mensagem de sedução e de 

segredo, quase sempre ressaltados por corpos estabelecidos comumente 

pelos atuais parâmetros físicos e de beleza como “sarados”, bronzeados, 

utilizando-se de brinquedos eróticos ou em paisagens consideradas 

“paradisíacas”. No fim das contas o intento é seduzir. 

O corpo ai possui um papel de ser a figura central e a ponta de lança na 

dialógica estabelecida em torno das sociabilidades. A sua presença remete um 

pouco aquilo que Sant’Anna vai problematizar como um tipo de “totalitarismo 

fotogênico” (2005). Ou seja, o corpo e suas partes serão o ponto inicial dos 

perfis dos usuários da rede. Textos, descrições, vídeos e características gerais 

orbitam ao redor do corpo. Mas não é um corpo demonstrado de maneira total. 

A referência às partes do corpo tem a ver com o fato de que só é mostrado 

aquilo que se julga como mais importante. A rigor, o rosto não se coloca como 

algo a ser mostrado e partes como o pênis, os seios e a bunda, se tornam as 

imagens hegemônicas no jogo interativo entre as partes que importam e as 

partes que pesam no jogo de interações (ZAGO, 2013).  

A utilização estética das imagens de partes do corpo para o sexo se 

coloca articulada a pornografia como é percebida de uma maneira ampla: 

enquanto a pornografia pretende fazer com que o telespectador consuma e 

tenha prazer ao observar as imagens, a utilização desses recursos nas redes 

de sexo mantém um diálogo contínuo com essa estética. A intenção é que a 
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pornografia sirva como fonte/canal de diálogo e de consumo entre as pessoas 

que interagem. Sejam fotos ou vídeos, o material que é encontrado nesses 

endereços atenderia a indústria pornográfica como um todo: do ponto de vista 

estético, mas também de consumo do material.  

Em geral, a pornografia não segue uma regulação, um código restrito e 

estabelece uma relação intensa com o risível e com o que está de fora. 

Segundo Leite Junior (2006), esta íntima relação entre prazeres perversos, 

brincadeiras e pornografia como elementos perigosos e potencialmente 

desestruturadores da ordem social seria algo acompanhado desde os idos 

tempos e tomará ênfase importante no século dezenove de nossa época para 

cá. 

Os desejos e as possibilidades de mencioná-lo nas redes sociais 

encontram barreiras na medida em que esbarram no risco que coloca em jogo 

a relação entre segredo/identificação em um ponto, e desejo/sexo/fantasias em 

outro. Cabe ressaltar que o ponto intimidade não está sendo ressaltado aqui. 

As redes sociais são pródigas de uma superexposição do sujeito. Exposição 

que passa pelo compartilhamento público daquilo que o autor deseja que os 

outros vejam. Essa divulgação nas redes sociais de sexo – e, no caso do 

Sexlog – se faz por força de signos que estão articulados as imagens e aos 

textos. Ambos pronunciam aquilo que os sujeitos querem e procuram na rede: 

falar de si, mostrar um pouco de si mesmos, em imagens e textuais, e produzir 

um regime de afetamentos que podem gerar, em última instancia, a realização 

dos desejos e do sexo, muito além dos discursos sobre sexo inscritos nos seus 

perfis. 

As imagens das partes dos corpos e o desempenho que se caracteriza 

nas cenas de sexo fixadas nas fotos, objeto central da interação no site, 

remetem ao rosto uma representação secundária. Quase nulada, ao centralizar 

na captura do corpo e em sua erotização a ênfase da observação. No sentido 

das redes sociais de sexo, a separação e o corte entre as partes do corpo a 

serem ressaltadas e o ocultamento dos rostos, não só revela aquilo que se 

busca e que faz do rosto algo realmente secundário, no caso, o sexo e a 

perspectiva de consumá-lo, mas também as motivações relativas ao sigilo e a 

discrição. Apesar dessas considerações preliminares, esses pontos iniciais 

levam a uma análise mais detida sobre as relações entre as visões sobre o 
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corpo nas redes sociais e as implicações em contextos de como o sexo é 

destacado enquanto objeto de técnicas políticas, biológicas e discursivas 

(FOUCAULT, 1998). 

A intimidade, a velha intimidade problematizada por Giddens (1996), 

passa não só pelos processos de mudança nas relações de gênero e 

conjugais, mas passa também em como os sujeitos atualmente agem sobre ela 

através dos desejos. A intimidade passa a ser aquilo que não é dito em dado 

momento. Ou, que não precisa ser dito. Em grupos onde os sujeitos são cada 

vez mais autônomos e as pessoas interagem entre si muito mais por interesses 

individuais, para realização dos seus desejos hedonísticos, o discurso sobre a 

intimidade torna-se secundário ou, em alguns casos, estratégia na mediação 

entre os atores na rede de sexo. 

 

Conclusões 

Papel da intermediação do Sexlog se encerra, na medida em que a 

mediação dos atores através dos seus perfis toma importância e rouba a cena. 

Ao usar os seus perfis, esses sujeitos tomam a cena. Recriam-se, a partir da 

busca pela realização dos seus fetiches. Usam para isso o suporte da rede, 

que serve como porta e como canal. Canal que também se alongará na medida 

em que homens, mulheres, casais, travestis e transexuais utilizarem também 

de outros meios com objetivos de realização sexuais claros. Ai sim a Rede de 

Sexo poderá ser amplamente vislumbrada. A rede social de sexo é só mais um 

dos seus nós. A cartografia desses encontros irá levar o pesquisador da 

sexualidade a muitos outros espaços possíveis de afetos entre os muitos 

personagens. As salas de bate-papo, os programas de troca instantânea de 

mensagens, as redes sociais de sexo, além dos lugares físicos de encontros 

desses personagens, como as casas de swing, as saunas, os motéis, os bares 

e as festas privativas. 

No fim, tudo leva ao sexo. Mas não só a relação sexual propriamente 

dita. O intuito não só é perceber o sexo em si mesmo, mas “como” se chega à 

relação sexual e “como” essa relação se configura articulada a variados 
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roteiros sexuais que giram em torno de aspectos externos (culturais), internos, 

intrapsíquico, isto é, as fantasias individuais, e o “relacional” que residiriam nas 

interações entre os vários sujeitos. Descobrir esse “como” faz com que, aos 

poucos, a força de linguagem utilizada de ser só o sexo comece a ficar um 

pouco borrada, no sentido de perder o seu significado enquanto redutora e 

esvaziadora de qualquer problematização sobre o sexo e, acima de tudo, em 

como as relações sexuais estão inseridas e podem manter um movimento de 

atração e distanciamento de questões como o desejo, a sexualidade, as 

relações entre as pessoas, o casamento, entre outros fatores que interagem 

com aspectos mais gerais como as investigações de gênero, os estudos sobre 

o sexo e os dilemas historicamente colocados sobre a nossa sexualidade e os 

usos que fazemos sobre ela. Esses são alguns dos desafios propostos na 

reflexão de temas como esse. 
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brasileira.  
 
 
Abstract: This research work intends to call attention to gender and body 
issues related to the construction of the Black identity in Ponciá Vicêncio, 
Conceição Evaristo contemporary novel. Moreover, it will be also argued that 
the inclusion of the authorial subjectivity gives a relevant contribution to the 
development and the end of this Afro-Brazilian character.  
 
Keyword: Conceição Evaristo; Ponciá Vicêncio; Afro-Brazilian character. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O romance Ponciá Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo, publicado 

em 2003, é considerado o seu primeiro romance, destacando-se como uma 

das produções afro-brasileiras da literatura brasileira contemporânea que tem 

tomado corpo no meio acadêmico pela qualidade estética, literária e, 

principalmente, pela profundidade de sua narrativa.  

No decorrer deste romance, a personagem principal Ponciá Vicêncio é 

apresentada para o público leitor por meio da ilustração de seu corpo feminino 

subalterno, considerado um lugar de conflitos, pelo qual resultam relações de 

desigualdade entre gênero, raça e classe, uma vez que o seu corpo colonizado 

é tido como um verdadeiro campo de batalha, pois há o enfrentamento da casa 

grande e da senzala (coronelismo e escravidão) (SCHMIDT, 2008, p. 21). 

Tendo por base a afirmação de Sacramento & Neiva (2009, p. 154), 

vejamos como Ponciá Vicêncio é retratada na narrativa de Conceição Evaristo: 

 

Ponciá Vicêncio é, pois, o retrato da condição de ser mulher e negra 
num país que faz dela vítima de olhares e ofensas nascidas do 
preconceito.  Esse ser construído pelas relações de gênero se 
inscreve de forma indelével no romance de Conceição Evaristo, que, 
sem descartar a necessidade histórica do testemunho, supera-o para 
torná-lo perene na ficção. 

 

Ademais, Conceição Evaristo consegue reescrever, sob a visão da mulher 

negra, a escrita dos escravizados. Assim, a voz narrativa desta autora, nesse 

processo de constituição identitária, quando inclui à questão de raça se 

compõe como uma dupla inscrição de outras vozes na literatura 

contemporânea. 
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2. Relações de gênero e corpo afro-brasileiro em narrativas 

contemporâneas  

 

É de suma importância destacar que, a escrita feminina, não é aquela que 

trata necessariamente sobre o tema “mulheres”, pois, ao longo dos anos, 

inúmeros homens também escreveram narrativas sobre esse assunto. Vejamos 

o que Níncia Teixeira (2008, p. 82) adverte sobre isso: 

 

A literatura produzida pelas mulheres é aquela que envolve o gênero 
humano, aborda temas universais e que se diferencia por meio do 
ponto de vista, de temas abordados, de universos criados e, 
principalmente, do meio social da qual se origina e das condições 
antropológicas, socioeconômicas, culturais. Em vez de se partir do 
princípio de que mulheres escrevem diferente dos homens, é 
necessário que haja a identificação dos elementos que compõem o 
discurso tecido pelas mulheres. O discurso feminino, então, passa a 
ser a materialização de formações ideológicas. 

 

Parafraseando Níncia Teixeira, o feminismo parte da pressuposição de 

que as mulheres compartilham, de maneira real ou potencial, alguns atributos. 

Embora a finalidade progressista do feminismo perpasse a noção de que não 

existe uma única identidade feminina fundamental. 

De acordo com Constância Duarte (2003), no Brasil, diferentemente de 

outros países, ainda há uma forte resistência quando o assunto se trata da 

palavra “feminismo”. Vale salientar que esta expressão foi um movimento 

legítimo que atravessou diversas décadas, transformando as relações entre 

homens e mulheres. Ainda tomando por base as palavras dessa autora, a 

maior derrota do movimento feminista foi à permissão de que um forte 

preconceito isolasse a palavra, e não ter se imposto como motivo de orgulho 

para a maioria das mulheres. 

Todavia, as mulheres sofreram ao longo da história um processo de 

silenciamento e exclusão, sendo representado tanto nas personagens das 

obras literárias quanto na escrita de diversas mulheres, as quais tiveram que 

assinar seus textos com nomes masculinos para não serem discriminadas pelo 

público leitor e pela sociedade remota. Nessa perspectiva, a crítica feminista ao 

patriarcado e aos valores androcêntricos tradicionais, advindos dos Estudos 

Culturais, originou uma nova literatura a respeito da mulher, porém agora com 

a voz de suas próprias autoras. 
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Perante a lamentável situação em que se encontravam diversos grupos a 

margem da sociedade: negros, índios e mulheres; surgiram os estudos pós-

coloniais que mesmo tendo suas raízes fincadas no passado nunca deixaram 

de fazer um contraponto com o presente. A partir daí, a literatura passou a ter 

uma nova roupagem, isto é, uma reescritura.  

Vale salientar que o pós-colonialismo surgiu em pleno século XX perante 

um triste panorama formado por quatro grupos: 

 
(1) Por dezenas de povos e nações submetidas ao colonialismo 
europeu, (2) por milhões de negros, descendentes de escravos, 
especialmente nos Estados Unidos e na África do Sul, discriminados 
em seus direitos fundamentais, (3) pela metade feminina da 
população mundial vivendo num contexto patriarcal, (4) pelo poder 
político e econômico nas mãos da raça branca, cristã e rica em 
países industrializados (BONNICI, 2009, p. 260). 

 

No que se refere à colonização e ao discurso dos colonialistas, ambos 

foram impostos pelo patriarcalismo e pela “exclusividade sexista”. Embora o 

termo homem e seus derivados envolvam os dois gêneros; homem e mulher. O 

mesmo tratamento ou privilégio não era oferecido ao termo mulher.  

As pesquisadoras feministas apontaram no princípio do estudo sobre 

gênero que acrescentariam não só novas temáticas, mas também iriam aplicar 

um reexame crítico das premissas e dos critérios do trabalho científico já 

existente na época. Assim, essas pesquisadoras apresentaram uma visão 

política mais global e teciam as três categorias de “classe”, “raça” e “gênero” 

como sendo cruciais para a escrita de uma nova história.  

 
O interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero 
assinalava, em primeiro lugar, o envolvimento do/a pesquisador/a 
com uma história que incluía as narrativas do/as oprimidos/as e uma 
análise do sentido e da natureza de sua opressão e, em segundo 
lugar, uma compreensão de que as desigualdades de poder estão 
organizadas ao longo de, no mínimo, três eixos (SCOTT, 1995, p. 
73). 

 

Nessa perspectiva, a “litania” envolvendo “classe, raça e gênero”, 

aparentemente implica uma semelhança entre os três termos, mas é pura 

ilusão, pois eles não apresentam equivalência entre si.  Enquanto a categoria 

“classe” está baseada na teoria complexa de Marx (e seus desenvolvimentos 

posteriores) da determinação econômica e da mudança histórica; os termos 

“raça” e “gênero” não veiculam as mesmas associações.  Por sua vez, não há 
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unanimidade entre os (as) que utilizam os conceitos de classe. Assim sendo, 

alguns pesquisadores (as) baseiam-se em “ideias weberianas”, e outros (as) 

usam a classe como uma fórmula considerada “heurística temporária” (SCOTT, 

1995, p. 73). 

No entanto, a preocupação teórica do gênero como uma categoria 

analítica só iniciou no final do século XX. Essa preocupação teórica esteve 

ausente desde as principais abordagens de teoria social estabelecidas no 

século XVIII até o princípio do século XX. Na verdade, algumas destas teorias 

tiveram o objetivo de construir sua lógica a partir das semelhanças com a 

oposição entre masculino/feminino, outras identificaram uma “questão 

feminina”, outras também se preocuparam com a formulação de identidade 

sexual subjetiva, porém o gênero, como sendo uma maneira própria de falar 

das relações sociais ou sexuais ainda não tinha surgido até esse momento.  

 
Esta falta poderia explicar em parte a dificuldade que tiveram as 
feministas contemporâneas de incorporar o termo ‘gênero’ às 
abordagens teóricas existentes e de convencer os adeptos de uma ou 
outra escola teórica de que o gênero fazia parte de seu vocabulário. 
O termo ‘gênero’ faz parte da tentativa empreendida pelas feministas 
contemporâneas para reivindicar um certo terreno de definição, para 
sublinhar a incapacidade das teorias existentes para explicar as 
persistentes desigualdades entre as mulheres e os homens (SCOTT,  
1995, p. 85). 

 

 Corroborando com Joan Scott, Sacramento & Neiva (2009, p. 149), 

asseguram que “a crítica feminista ao patriarcado e aos valores masculinos 

tradicionais, expressa pelos Estudos Culturais, originou toda uma nova 

literatura sobre a mulher, dando voz às suas autoras”.  Nessa perspectiva, 

surgiu um campo de estudo relativamente novo, com suas fronteiras e debates 

sempre em constante mudança. Ainda conforme essas duas autoras: 

 
A nova escrita de autoria feminina procura estabelecer uma 
capacidade propositiva de alteração do status quo da mulher e do 
negro. Estes passam a ter vez e voz, apesar de terem suas vidas 
profundamente marcadas pelo universo branco, europeu e 
androcêntrico. Mesmo quando se estabelece o contra-hegemônico, o 
legado hegemônico se constitui, em última instância, no referencial a 
ser desconstruído. Nota-se, com isso, que a autoria feminina procura 
redimensionar as relações estabelecidas, sem, no entanto, perder a 
coerência interna da obra (2009, p. 154). 

 

  Portanto, os termos gênero e raça são empregados para tecer 

representações de mulheres negras na literatura e na cultura brasileira. Como 
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veremos mais adiante, a escrita de Conceição Evaristo não se limita apenas à 

cor da pele, mas também à condição feminina e de seu pertencimento à 

estética afrodescendente. 

Entretanto, desde a época 1980, as obras de autores (as) 

afrodescendentes vêm crescendo aceleradamente no mercado, ocupando cada 

vez mais espaço na cena cultural, e ao mesmo instante as demandas do 

movimento negro se estendem e obtém visibilidade institucional. A partir daí 

surge, de maneira semelhante, mas não com a mesma veemência, “a reflexão 

acadêmica voltada para esses escritos, que, ao longo do século XX, foram 

objeto quase que exclusivo de pesquisadores estrangeiros como Bastide, 

Sayers, Rabassa e Brookshaw, entre outros” (DUARTE, 2010, p. 113). 

Assim, a partir da contribuição do trabalho de inúmeros poetas e 

prosadores do Quilombhoje, de São Paulo, e tantos outros das cidades do 

Brasil, que a literatura afro-brasileira adquiriu legitimidade acelerada, tanto nos 

cursos de graduação e pós-graduação, nos exames dos vestibulares de 

instituições públicas e privadas, quanto no mercado editorial. Nessa 

perspectiva, a série Cadernos Negros extrapolou três décadas de publicação 

contínua. Portanto, através dessas publicações configurou-se um conceito de 

literatura negra. Todavia, não há dúvida de que, essa série vem desde 1978 

trazendo uma produção marcada significadamente pelo protesto contra o 

racismo, inclusive presente na prosa e na poesia, a qual está inserida na linha 

da tradição militante ligada ao movimento negro. Conforme Duarte, (2010, p. 

115): 

E, ao lado dessa perspectiva, sobressai o tema do negro, enquanto 
individualidade e coletividade, inserção social e memória cultural. E, 
também, a busca de um público afrodescendente, a partir da 
formalização de uma linguagem que denuncia o estereótipo como 
agente discursivo da discriminação.  

 

Ainda segundo Duarte (2010, p. 119), o termo afro-brasileiro está 

semanticamente relacionado ao denso processo de mescla cultural 

predominante no Brasil desde a chegada dos primeiros africanos. Para tanto, 

houve assim o “processo de hibridismo étnico e linguístico, religioso e cultural”. 

Nessa perspectiva, o termo afro-brasileiro também ganhou outra concepção: 

 
De acordo com um pensamento conservador, poder-se-ia dizer que 
afro-brasileiros são também todos os que provêm de ou pertencem a 
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famílias mais antigas, cuja genealogia remonta ao período anterior 
aos grandes fluxos migratórios ocorridos desde o século XIX. E, como 
este, outros reparos poderiam ser arrolados, dado o caráter não 
essencialista do termo (DUARTE, 2010, p. 119).  
 

O tema da obra literária é extremamente importante para configurar o 

pertencimento de um texto à literatura afro-brasileira. A abordagem dos autores 

envolvendo as condições passadas e atuais de existência dos 

afrodescendentes no Brasil não é obrigatória, e nem mesmo uma questão 

crucial para o autor se preocupar, pois seria um fator claro de empobrecimento. 

Assim, desde as primeiras aparições das vanguardas estéticas do século XX, 

surgiu uma intensa tendência negrista oriunda das “apropriações cubistas do 

imaginário africano”, estendendo-se a outras artes e outros países, 

principalmente no Modernismo brasileiro. Tal postura propiciou atualmente 

textos clássicos.  Desse modo, “a adoção dessa temática afro não deve ser 

considerada isoladamente e, sim, em sua interação com outros fatores, como a 

autoria e o ponto de vista” (DUARTE, 2010, p. 124).  

De maneira bastante pertinente, Zilá Bernd assegura que há sim uma 

literatura negra, quando o contexto das obras literárias traz à tona a 

enunciação de um “eu-enunciador”, que se diz negro. Na sua concepção, o 

único conceito admissível de literatura negra é este empregado na sua 

Antologia de Poesia Negra Brasileira: 

 

O conceito aceitável de literatura negra é o que se alicerça nas 
constantes discursivas das obras. [...] não será apenas a utilização de 
uma temática negra (o negro como objeto), nem a cor da pele do 
escritor (critério epidérmico) que caracterizariam a existência de uma 
literatura negra, mas a emergência de um eu-enunciador que se 
assume como negro no discurso literário (BERND, 1992, p. 13). 

 

De acordo com essa autora, a expressão literatura negra recebe duas 

conceituações relevantes. Por um lado, considera-se negra uma literatura 

produzida exclusivamente por negros ou descendentes declarados de negros. 

Por outro lado, quando a arte literária produzida por qualquer que seja a 

pessoa, for capaz de revelar a condição específica do “negro ou dos 

descendentes de negros, enquanto grupo étnico culturalmente singularizado” 

(BERND, 1992, p. 07). 

Segundo Constância Duarte, a submissão e a resistência sempre fizeram 
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parte do contexto feminino, mesmo quando o “cotidiano das mulheres envolve 

noticias de espancamentos, assassinatos, abortos clandestinos, jovens vivendo 

décadas enterradas em porões”. No entanto, não demora muito para que esses 

acontecimentos sejam esquecidos, pois com o surgimento de um fato novo, 

tudo é esquecido pela população. Tomando por base a afirmação dessa 

autora, “é a realidade sendo mais impactante e surpreendente que a ficção de 

nossas escritoras” (2009, sem numeração). 

Nas narrativas de Conceição Evaristo, as personagens são representadas 

pela angústia e pelo profundo sentimento de injustiça social. Evaristo consegue 

perpassar o pensamento e a ação do oprimido, a fim de construir sua ficção 

com veracidade, o que pode ser constatado não apenas em seus contos, mas 

também nos seus poemas e romances publicados. Aliás, a gênese de sua 

escrita é baseada na acumulação de tudo que ouviu e viveu desde a infância. 

 
Na origem de minha escrita, ouço os gritos, os chamados das 
vizinhas debruçadas sobre as janelas, ou nos vãos das portas 
contando em voz alta uma para as outras as suas mazelas, assim 
como as suas alegrias. Como ouvi conversas de mulheres! (...) Venho 
de uma família em que as mulheres, mesmo não estando totalmente 
livres de uma dominação machista, primeira a dos patrões, depois a 
dos homens, seus familiares, raramente se permitiam fragilizar. Como 
‘cabeça’ da família, elas construíam um mundo próprio, muitas vezes 
distantes e independentes de seus homens e, mormente, para apoiá-
los depois. Talvez por isso, tantas personagens femininas em meus 
poemas e em minhas narrativas? Pergunto sobre isso, não afirmo 
(EVARISTO, 2007, p. 20, apud LIMA, 2009, sem numeração). 

 

A partir dessas reflexões de Conceição Evaristo surgiu à noção de 

“escrevivência” – escrever a existência –, “meio conceito, meio desafio para o 

eu lírico transcender o biográfico, e se colocar na base da escrita desta mulher 

madura, lúcida e solidaria”. Em seguida Evaristo afirma: “Foi daí, talvez, que eu 

descobri a função, a urgência, a dor, a necessidade e a esperança da escrita. É 

preciso comprometer a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a 

escrita com a vida?” (EVARISTO, 2007, p. 17 e 21, apud LIMA, 2009, sem 

numeração).  

 

3. Da escrevivência à ficção Afro-brasileira em Ponciá Vicêncio 

 

A escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 1946, em 
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uma comunidade situada no alto da Avenida Afonso Pena, a qual 

posteriormente se tornou uma das áreas mais nobres da zona sul de Belo 

Horizonte. Com o passar do tempo, as lembranças de sua infância juntamente 

com a convivência entre familiares, amigos e vizinhos, foram se efetivar na 

memória desta futura escritora. A escrita de Conceição Evaristo representa a 

questão de gênero e raça, ambas interligadas à memória e à difusão de 

conhecimentos, ou melhor dizendo, como espaço ativo de produção de 

identidades.  

A família de Conceição Evaristo pertencia às gerações de cozinheiras, 

arrumadeiras, lavadeiras e faxineiras que serviam às tradicionais famílias da 

cidade. Quando Conceição Evaristo trabalhou como empregada doméstica, 

encontrou dificuldades imensas ao estudar, pois muitas dessas famílias, 

temendo em perder as suas empregadas domésticas de confiança, chegavam 

a desencorajá-la a seguir seus planos. Mesmo diante de todos os obstáculos e 

do pessimismo de todos que a cercavam, Evaristo conseguiu concluir o curso 

normal e passou em um concurso público para o magistério na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.  Em um breve depoimento a Eduardo Assis Duarte 

(2007), a autora relata todo o acontecido, vejamos: 

 
Enquanto trabalhava como doméstica e após concluir o Curso 
Normal, eu sonhava em dar aula em Belo Horizonte. Mas aí entra 
uma questão seríssima. Em 1971, não havia concurso para o 
magistério e, para ser contratada como professora, era necessário 
apadrinhamento. E as famílias tradicionais para quem nós 
trabalhávamos não me indicariam e nunca indicaram; não 
imaginavam e não queriam para mim um outro lugar a não ser aquele 
que ‘naturalmente’ havia me reservado. Houve mesmo uma patroa de 
minha tia, numa casa em que eu ainda menina e já mocinha ia fazer 
limpeza, lavar fraldas de bebês, ajudar nas festas, entregar roupas 
limpas e buscar as sujas, que fez a seguinte observação: ‘Maria, não 
sei porque você esforça tanto para a Preta estudar! (DIONÍSIO & 
ADOLFO, 2009, p. 71 apud DUARTE, 2007). 

 

Entretanto, é nítido perceber que o perfil das personagens negras ainda 

continua sendo traçado sob uma ótica negativa, pois as representações das 

mulheres negras na literatura, envolvendo tanto o racismo quanto o gênero, 

interligam-se e contribuem para a formação de estereótipos, discriminações e 

preconceitos de toda natureza. 

Assim, as narrativas de Conceição Evaristo retratam os conflitos 

contundentes de uma sociedade totalmente desigual, injusta e altamente 
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discriminatória quanto ao gênero, raça e posição social. Todas essas 

características podem ser constatadas nas personagens femininas do romance 

Ponciá Vicêncio. Portanto, esse romance destaca-se como sendo uma 

produção afro-brasileira, pertencente ao viés transgressor de obras produzidas 

por mulheres. 

 

 

 

4. Questões de gênero em Ponciá Vicêncio 

 

Posto isso, o corpus selecionado como tema deste estudo é o romance 

Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. E minha leitura incidirá 

particularmente acerca da categoria de gênero. Como está anunciado no 

próprio prefácio deste romance Ponciá Vicêncio, que carrega o mesmo nome 

da protagonista, Conceição Evaristo descreve a história dessa personagem 

através dos caminhos, das andanças, das marcas, dos sonhos e dos seus 

desencantos. Além disso, a sua trajetória de vida vai da infância a fase adulta. 

Essa narrativa é considerada um exemplo de romance afro-brasileiro, 

portanto, Conceição Evaristo consegue apresentar detalhadamente, por meio 

de flashbacks, suspensões de tempo a busca incessante da identidade negra 

de Ponciá Vicêncio. Os flashbacks acontecem de propósito a partir de 

repetições de algumas frases para ligar os fatos e, também conectar passado e 

presente, a fim de evidenciar certos aspectos abrangendo o interior das 

personagens.  

Assim, através de uma voz narrativa em terceira pessoa, o romance 

“Ponciá Vicêncio” perpassa personagens de personalidades múltiplas e não 

seres meramente bons ou maus. Para cada situação estranha os envolvendo, 

a narradora apresenta explicações através de causas sociais, históricas e 

comoventes, ilustrando os comportamentos ambíguos, afastando-os de 

conclusões precipitadas. Como, por exemplo, o relacionamento de Ponciá 

Vicêncio com o seu homem124, jamais ela é descrita como uma heroína sofrida 

(trágica) ou o marido como um malvado (vilão).  

                                                           
124

  O personagem não apresenta um nome específico na narrativa, ele é denominado apenas como o 

“homem”. Talvez, seja pelo fato de manterem apenas uma relação de conjugados, e não de casados. 
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O romance ainda contém grande densidade literária e dramática, tudo 

isso somado à voz essencialmente feminina que assume a narrativa. Nas 

cenas de maior violência e degradação humana, o registro varia entre real, 

crítico e pessoal.  Por exemplo, o marido de Ponciá Vicêncio com suas ações 

brutais representa o abandono e a violência doméstica. É uma literatura de 

autoria feminina, com a presença da dor e do sofrimento. Mas, por que as 

autoras contemporâneas falam dessa realidade? 

Conceição Evaristo, com o intuito de apresentar a violência familiar e 

urbana, a partir dos aspectos de gênero, classe e étnicos, almeja proporcionar 

em seus escritos as marcas identitárias de mulheres que reescrevem a história 

literária brasileira. Além disso, objetiva também analisar os modos como 

gênero e raça são utilizados para tecer perfis de mulheres negras na literatura 

e na cultura brasileira. Nesse sentido, veremos que Ponciá Vicêncio tem ânsia 

em definir a sua identidade negra, a qual é marcada pelas diferenças 

econômicas, sociais e raciais.  

A personagem Ponciá Vicêncio apresenta traços semelhantes com a 

autora Conceição Evaristo, na medida em que Evaristo é herdeira de uma 

ascendência memorialística da literatura afro-brasileira, assim como a 

personagem Ponciá Vicêncio que carrega a herança da memória familiar 

marcada pela escravidão.  

Na obra também se discute a questão da identidade negra de Ponciá 

Vicêncio, baseada na herança identitária do seu avô Vicêncio, este sobrenome 

“Vicêncio” que a mesma carrega, é fruto de uma herança da escravidão negra. 

Segundo ela, esse sobrenome era como uma “lâmina afiada a torturar-lhe o 

corpo”, além disso, a sua assinatura representa a subalternidade e, 

principalmente, a marca do poderio do Coronel Vicêncio, “dono dos seus 

bisavós”.   

De acordo com Bourdieu, quando a “germinação do grão” é abordada 

como “ressureição”, e ocorre o “renascimento do avô no neto”, isso acaba 

nomeando-o com o mesmo nome, a fim de retratar com unanimidade a ideia de 

que ele é tido como objeto.  Nesse sentido, os dominados costumam aplicar 

“esquemas” que são frutos da própria dominação, quando os seus 

“pensamentos” e suas próprias “percepções” estão em conformidade com as 

estruturas idênticas da relação de dominação que lhes é atribuída. Mas que 
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são insuficientes para subverter esta relação de dominação, tais estratégias de 

conhecimento são, de maneira inevitável, ações de “reconhecimento” e de 

“submissão” (2010, p. 22). 

Logo no princípio da narrativa, Ponciá Vicêncio é apresentada para o 

público leitor como uma menina ativa que gostava de ser ela mesma, que 

brincava com as bonecas de milho, e adorava tudo, inclusive as coisas que 

pertenciam à natureza: “da roça, do rio, dos pés de pequi, dos pés de coco-de-

catarro, das canas e do milharal” (IDEM, p. 13). O primeiro homem que a 

protagonista conheceu foi seu avô Vicêncio, apesar de ela ser ainda criança de 

colo, relembrava nitidamente de seu aspecto físico: “Vô Vicêncio era muito 

velho. Andava encurvadinho com o rosto quase no chão. Era miudinho como 

um graveto. [...] Vô Vicêncio faltava uma das mãos e vivia escondendo o braço 

mutilado pra trás. Ele chorava e ria muito” (IDEM, p. 15). Mesmo sendo ainda 

criança, conseguiu reter na memória os choros misturados aos risos, o 

“bracinho cotoco” e as palavras não muito claras de Vô Vicêncio. Além disso, 

recordava o último choro e riso dele. No entanto, porque Ponciá Vicêncio 

guardou com mais veemência em sua memória a lembrança constante do avô, 

e não a de seu próprio pai?  Será devido ao legado deixado pelo avô?  Ela, 

portanto, nunca esqueceu quando o seu pai disse para a esposa: “Vô Vicêncio 

deixara uma herança para a menina” (IDEM, p. 15).  

Ponciá Vicêncio, desde menina, ficava na beira do rio, se olhando nas 

águas, como se estivesse vendo seu reflexo no espelho, chamando por si 

própria, nessa época não guardava ainda tanta tristeza no peito. Fora criada só 

com a mãe, o seu irmão pouco brincava com ela, pois tinha que acompanhar o 

pai no trabalho da roça: “nas terras dos brancos”.  Assim, as duas passavam 

dias sem vê-los. 

Ponciá Vicêncio tornou-se adulta, mas não se acostumava com o seu 

nome. Continuava achando-o “vazio”, “distante”.  Às vezes, quando ela estava 

aprendendo a ler e a escrevê-lo, ficava a copiá-lo e a repeti-lo, na esperança 

de encontrar o seu significado. A personagem tinha conhecimento da origem 

de seu sobrenome, como revela a voz narrativa omnisciente “era como uma 

lâmina afiada a torturar lhe o corpo” (IDEM, p. 29). O sobrenome da 

personagem principal provém desde antes do avô de seu avô, uma vez que a 

sua assinatura carregava a reminiscência do poderio do coronel Vicêncio, dono 



348 

 

das terras. A partir disso, a voz narrativa apresenta-nos algumas questões que 

norteiam todo o romance:  

 
O tempo passou deixando a marca daqueles que se fizeram donos 
das terras e dos homens. E Ponciá? De onde teria surgido Ponciá? 
Por quê? Em que memória do tempo estaria escrito o significado do 
nome dela? Ponciá Vicêncio era para ela um nome que não tinha 
dono (EVARISTO, 2003, p. 29). 
 

Todos os familiares achavam Ponciá Vicêncio semelhante ao avô em 

tudo, inclusive no modo de olhar. Falavam que ela, assim como ele, gostava de 

olhar fixamente o vazio. Todavia, ela não respondia, mas sabia para onde 

estava olhando. “Ela via tudo, via o próprio vazio” (IDEM, p. 29).  

Os desejos reprimidos presentes no seu inconsciente compõem uma 

ameaça constante para a estabilidade de sua identidade negra, sendo assim, 

Ponciá Vicêncio busca a todo instante o sentido de sua existência, o porquê de 

ser chamada por este nome. 

Quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Não gostava 
daquele que lhe deram. Menina, tinha o hábito de ir à beira do rio e lá, 
se mirando nas águas, gritava o próprio nome: Ponciá Vicêncio! 
Ponciá Vicêncio! Sentia-se como se estivesse chamando outra 
pessoa. Não ouvia o seu nome responder dentro de si. Inventava 
outros. Pandá, Malenga, Quieti, nenhum lhe pertencia também. Ela, 
inominada, tremendo de medo, temia a brincadeira, mas insistia. A 
cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem nome. Sentia-se 
ninguém. Tinha, então, vontade de choros e risos. [...] Uma noite 
passou todo o tempo diante do espelho chamando por ela mesma. 
Chamava, chamava e não respondia (EVARISTO, 2003, p.19). 

 

Ponciá Vicêncio crescera na extrema pobreza, lembrava-se que “os 

negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento e da revolta suicida. 

Alguns saíam da roça, fugiam para a cidade, com a vida a se fartar de miséria, 

e com o coração a sobrar esperança. Ela mesma havia chegado à cidade com 

o coração crente em sucesso e eis no que deu” (IDEM, p. 82). Em torno de 

tanta miséria, falta de oportunidade, trabalho e, principalmente, sonhos, Ponciá 

Vicêncio decide deixar seu povoado de “Vila Vicêncio” para ir tentar a sorte em 

uma cidade grande. “Ela estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com 

a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias” (IDEM, p. 33).  

No entanto, a esperança de uma vida diferente da que levava em sua terra 

natal, é totalmente ilusória, ela juntamente com seu marido são deteriorados 

pelo mundo urbano, que não conseguiram conquistar.  

Dessa forma, Ponciá Vicêncio representa a voz e os atos dos oprimidos, 
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pois se consolida, como herdeira da memória familiar. Assim, Conceição 

Evaristo retoma o procedimento de um realismo brutal ao narrar, numa 

linguagem breve e carregada de significado, a trajetória de vida de uma 

personagem feminina proveniente do mundo rural, desde a infância até a fase 

adulta. 

No entanto, há algumas raízes e fundamentos que acometem o silêncio 

acerca do corpo feminino. Como observa Perrot (2003), trata-se de um silêncio 

de longa duração, presente na construção do pensamento simbólico da 

diferença entre os sexos, porém reforçado durante muito tempo pelo discurso 

médico ou politico. Assevera ainda que a mulher é assimilada ao pecado, isto 

é, uma tentadora que procura se defender, mas que acaba reduzida ao próprio 

silêncio: velando-a. Essa caracterização da figura feminina pecaminosa existe 

desde os tempos de que Adão e Eva estavam no paraíso, de acordo com o 

livro de Gênesis, que impulsionada pela mulher, Eva, a dor e o sofrimento se 

alastraram no mundo, por isso foi preciso impor-lhe o silêncio.  

Quando Ponciá Vicêncio chegou à cidade grande, o seu primeiro e único 

emprego foi o de empregada doméstica, no princípio errava muito, mas com o 

passar do tempo foi aprendendo os afazeres domésticos de uma casa da 

cidade. Além disso, um grande objetivo lhe restava, achava que tinha uma 

saída. “Trabalharia, juntaria dinheiro, compraria uma casinha e voltaria para 

buscar sua mãe e seu irmão. A vida lhe parecia possível e fácil” (IDEM, 2003, 

p. 43). 

Entretanto, Ponciá Vicêncio, ao chegar à cidade grande achava que seu 

pouco estudo lhe ajudaria, mas se enganou completamente, pois tudo o que 

conseguiu foi um emprego como doméstica, um quarto minúsculo longe do 

centro da cidade e ainda uma vida nada diferente da que levava na roça.  

Mais adiante, é exposto como Ponciá Vicêncio conheceu o seu homem125, 

o qual passou a conviver ativamente com ela. O homem por quem ela se 

apaixonou trabalhava em uma construção civil ao lado do emprego dela. Ele 

também correspondia ao seu sentimento, porém, o que ele mais admirava nela 

era o fato de ser muito ativa. Vejamos como ela é descrita: 

 
Estava sempre a lidar. Era bonita. Tinha um jeito estranho que ele 

                                                           
125

  É imprescindível salientar que, em nenhum momento da narrativa, esse personagem “homem” 

apresenta um nome próprio, ou mesmo, é chamado por Ponciá Vicêncio, meu marido ou esposo. 
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não sabia bem o que era. Gostava de cantar. Tinha uma voz de ninar 
criança e de deixar homem feliz. [...] Ele gostava da tenacidade dela, 
de seu olhar adiante. Era uma mulher sozinha e muito mais forte do 
que ele. Era de uma pessoa assim que ele precisava. Ele estava 
também a trabalhar, só que sozinho e não conseguia nem sonhar. 
Ela, entretanto, figurava ser a dona dos seus sonhos, parecia morar 
em outro lugar. Às vezes, era como se o espirito dela fugisse e 
ficasse só o corpo. Ele respeitava, tinha medo. Não indagava nada 
(EVARISTO, 2003, p. 65).  

 

Além do excerto acima, o comportamento de Ponciá Vicêncio é descrito 

como sendo o de uma pessoa sem nenhuma perspectiva de vida, distraída, 

lerda nas atividades do cotidiano, principalmente nos afazeres domésticos, o 

que acabava provocando a ira de seu homem.   

 
Ponciá Vicêncio gostava de ficar sentada perto da janela olhando o 
nada. Às vezes, se distraía tanto que até se esquecia da janta e, 
quando via, o seu homem estava chegando do trabalho. Ela gastava 
todo o tempo com o pensar, com o recordar. Relembrava a vida 
passada, pensava no presente, mas não sonhava e nem inventava 
nada para o futuro (EVARISTO, 2003, p. 19). 

 

O homem de Ponciá Vicêncio temia quando a via tão alheia de si, certa 

vez pediu para que não a chamasse mais de Ponciá Vicêncio. Ele, assustado, 

perguntou-lhe como deveria chamá-la. “Olhando fundo e desesperadamente 

nos olhos dele, ela respondeu que poderia chamá-la de nada” (IDEM, p. 20). A 

partir disso, surge um questionamento, será que a protagonista queria ser 

chamada de “nada” devido a seu papel subalterno e escravocrata que herdou 

do avô?  Como é exposto mais adiante, “para qualquer lugar que ela fosse, da 

herança deixada por Vô Vicêncio ela não fugiria” (IDEM, p. 60). Sendo assim, 

pode-se constatar que o destino de Ponciá Vicêncio realmente estava se 

cumprindo, que as marcas do passado já se presentificavam em sua vida. 

Ponciá Vicêncio por estar tão apática e distante de si, o seu homem por 

qualquer motivo demonstrava sinais de irritabilidade, sem nenhum pretexto lhe 

enchia de socos e pontapés. Ele vivia dizendo que ela estava ficando louca. Às 

vezes, sentia saudades da Ponciá Vicêncio que ele havia conhecido no 

passado, perguntava-se, sem compreender, o que fizera sua mulher mudar tão 

repentinamente. Logo ela que era uma mulher ativa, que resolvia tudo, “saía 

junto na labuta diária do fogão, da limpeza, das trouxas de roupa nas casas 

das patroas. O que estava acontecendo com Ponciá Vicêncio?” (IDEM, p. 55). 

Ele tinha todas essas perguntas, mas não obtinha nem uma resposta concreta.  
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O destino de Ponciá Vicêncio ocorre totalmente contrário ao da mãe: vai 

embora de sua terra natal para ir a encontro de uma vida melhor na cidade 

grande, porém acaba definhando em uma favela; casa com um homem 

agressivo e, também, perde todo o sentido de sua existência. Como a referida 

personagem afirma: “seria isto vida, meu Deus? Os dias passavam, estava 

cansada, fraca para viver, mas coragem para morrer, também não tinha ainda” 

(IDEM, p. 33). Como aponta Regina Dalcastagnè (2007, p. 132), um dos 

discursos mais recorrentes sobre as personagens femininas é aquele que lhes 

confere o papel de mãe, “já normatizado e fixado em torno da noção do instinto 

materno, que serve para a naturalização dos papéis de gênero e elimina a ideia 

do amor como algo a ser construído em uma relação”.  

A partir do exposto acima, convém destacar que, Conceição Evaristo 

apresenta a ausência e o vazio de Ponciá Vicêncio permeada pela 

invisibilidade decorrente de dois grupos: dos pobres e dos negros, os quais 

estão à margem tanto da sociedade brasileira quanto de algumas produções 

literárias da contemporaneidade. 

 

5. Considerações finais 

  

Ao término deste trabalho, pode-se constatar nesse romance afro-

brasileiro, a resistência e a força da personagem feminina Ponciá Vicêncio face 

à trajetória de perdas, dores e dilaceramentos, provenientes de diversos fatores 

socioeconômicos: extrema pobreza, desamparo e injustiças sociais que 

permeiam as situações extremamente complexas de sua existência. Com base 

em Scott (1995, p. 77). “as teorias do patriarcado têm dirigido sua atenção à 

subordinação das mulheres e encontrado a explicação dessa subordinação na 

‘necessidade’ masculina de dominar as mulheres”. Como pode ser visto no 

decorrer deste trabalho, Conceição Evaristo a partir do seu processo de 

“escrevivência” tenta entrelaçar a sua experiência de vida com obras ficcionais 

de sua autoria.  Assim, esta autora ao partir de um ponto de vista interno ou 

subjetivo perpassa a ideia de estar vivenciando a história de dentro da própria 

narrativa. 

 Impõe-se destacar, todavia, que a escrita de Conceição Evaristo não se 

refere apenas à cor da pele, mas também ao discurso de pertencimento ao 
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movimento afrodescendente.  Como aponta Bonnici (2009, p. 266), “o objetivo 

dos discursos pós-coloniais e do feminismo é a integração da mulher 

marginalizada à sociedade”.  

Assim, aponta-se, neste trabalho, que a personagem principal Ponciá 

Vicêncio guarda as marcas da dor, da resistência feminina, das ausências e 

vazios, tudo isso somado à voz de muitos dos seus descendentes que 

igualmente a ela não apresentavam sonhos e expectativas de dias melhores. 

Portanto, ela é descrita como alguém que sai de seu povoado para ir à cidade 

grande em busca de encontrar a si mesma, e entender o porquê de seu destino 

e sua ancestralidade. 
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Resumo: Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro e ganhador do Globo de Ouro na 
mesma categoria, dentre outros prêmios, Tudo Sobre Minha Mãe é um filme de Pedro 
Almodóvar, diretor espanhol de reconhecimento internacional. Classificado como drama, o 
filme apresenta uma comovente história marcada não só por sofrimento, desilusão e 
preconceito, mas também por amor, tolerância e solidariedade. Em sua tessitura narrativa, 
observa-se a presença de Um Bonde Chamado Desejo, uma das mais importantes peças do 
dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, como intertexto. O drama de Williams é um 
elemento de fundamental importância na articulação dos acontecimentos que constituem o 
enredo do filme. Mais do que uma mera alusão ao texto do dramaturgo norte-americano, o 
cineasta estabelece um diálogo com Um Bonde Chamado Desejo no qual o leitor/espectador 
pode observar uma ruptura nos paradigmas da representação de masculinidade. A partir desse 
pressuposto, o objetivo deste trabalho é analisar os pontos de contato entre as duas obras, 
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tendo como foco principal as diferentes representações de masculinidade apresentadas nas 
obras em estudo.  

 
 
 
 
 
Introdução 
 

Com o propósito de discutir a relação dialógica entre duas obras de 
diferentes manifestações artísticas, esse texto faz referência aos pressupostos 
de Mikhail Bakhtin (1993, 1995, 1997) e de seu Círculo, bastante difundidos 
nos estudos literários e culturais, pois foi a partir do conceito de dialogismo do 
referido teórico e filósofo da linguagem que Julia Kristeva (2005) elaborou sua 
concepção de intertextualidade,126 ou seja, a absorção ou transformação de um 
texto (ou mais textos) por outro.  
Assim, a partir dessa concepção de intertextualidade, o objetivo desse trabalho 
é discutir a relação entre Tudo Sobre Minha Mãe (Todo Sobre Mi Madre) e o 
drama de Tennessee Williams Um Bonde Chamado Desejo (A Street Car 
Named Desire), peça que faz parte do roteiro do filme de Pedro Almodóvar, 
constituindo um elemento de fundamental importância na articulação dos 
acontecimentos que compõem essa engenhosa narrativa cinematográfica. 
Na análise da relação entre essas duas obras, destaca-se o diálogo 
estabelecido na representação de gênero. Almodóvar utiliza cenas de Um 
Bonde Chamado Desejo, nas quais destacam-se a caracterização de Stanley, 
personagem tipicamente machão que fora representado por Esteban, um 
personagem que só aparece quase no final do filme, na figura de um travesti 
chamado Lola. Todavia, no desenvolvimento da narrativa o espectador tem 
ciência de que, mesmo na condição de travesti, Lola continua mantendo 
relações heterossexuais, chegando a engravidar inclusive uma freira. 
Considerando a visão bakhtiniana que a linguagem é uma criação coletiva, e 
que faz parte de “um diálogo cumulativo entre ‘eu’ e o outro, entre muitos ‘eus’ 
e muitos outros”, impondo um aprendizado da linguagem do outro (STAM, 
2000, p.12), a intertextualidade apresentada na narrativa de Almodóvar 
estabelece um diálogo entre esses dois personagens, resultando na 
desconstrução dos paradigmas convencionais da categoria gênero, pois para 
além das oposições binárias, na representação de Lola, masculino e feminino 
se complementam ou suplementam. Todavia, essa personagem reúne o lado 
mais degradante de cada gênero, pois, conforme afirma Manuela, personagem 
central do filme de Almodóvar, Lola teria o pior de um homem e o pior de uma 
mulher. 
Assim, em Tudo Sobre Minha Mãe, observa-se um duplo movimento de 
assimilação e de rejeição da obra de Tennesse Williams. Nessa perspectiva, 
Pedro Almodóvar ressalta um traço paradoxal do sentido de influência, 
conforme é apresentado por Nitrini (2000), pois ao mesmo tempo em que a 
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 O termo intertextualidade foi concebido por Júlia Kristeva, a partir de seus estudos 
bakhtinianos, podendo a relação intertextual ser um caso de citação, plágio, alusão ou paródia, 
dentre outros. 
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relação de contato entre as obras é explícita, Tudo Sobre Minha Mãe apresenta 
um caráter criativo livre, enfatizando a idéia de um processo de mudança, com 
o desvio ou deformação da convenção.127 Dessa forma, a intertextualidade 
entre as obras oferece uma reflexão sobre os conceitos preestabelecidos e 
sobre as verdades absolutas frente aos novos paradigmas do mundo moderno, 
devido às divisões e aos antagonismos sociais que dão origem às contradições 
na formação de identidades. (HALL, 1998) 

 
Pedro Almodóvar e o cinema 
 
 Nascido em Calzada de Calatrava, La Mancha, Espanha, Pedro 
Almodóvar (1949 ou 1951) ainda adolescente, final da década de 1960, entrou 
em contato com o mundo do cinema, procurando aprender, na prática, a arte 
de fazer filmes, em Madri, para onde se mudou, e comprou sua primeira 
câmera super-8 depois que começou a trabalhar como assistente 
administrativo na Companhia Telefônica Nacional. Durante esse período, ele 
manteve contato com a classe média espanhola, momento em que a era do 
consumismo estava em ascensão, experiência que lhe deu oportunidade de 
observar dramas e misérias da vida cotidiana que viriam a servir de matéria 
para suas narrativas. (http:// 
www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-5289/biografia) 
 Todavia, o cineasta iniciou sua atividade artística na área do teatro e do 
movimento vanguardista, em contato com as correntes artísticas alternativas do 
momento. Sua atividade fílmica teve início com curtas metragens, passando 
depois a produzir longas. Seu cinema tornou-se reconhecido pelo público e 
pela crítica, levando sempre à tela temáticas polêmicas apresentadas de uma 
forma encantadora e bem humorada. Dentre os vários filmes produzidos por 
ele, destacam-se A Lei do Desejo (1987), encerrar a primeira fase de sua 
trajetória cinematográfica; Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), 
deu início à consagração internacional, fase da qual também fazem parte De 
Salto Alto (1991), Kika (1983); Tudo Sobre Minha Mãe (1999), Fale com Ela 
(2002), Volver (2006) e A Pele que Habito (2011), fazem parte de sua fase de 
maturidade artística.(http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Almod%C3%B3var) 

Nos filmes de Almodóvar, os dramas interpessoais são apresentados de 
maneira intensa, com ênfase em trocas afetivas, estando as possíveis 
transgressões cometidas por suas personagens dentro de um contexto que 
ameniza a situação dramática diante do tom humorístico que envolve as cenas 
e propicia ao espectador o devido distanciamento para vivenciar o riso mesmo 
quando se estabelece uma situação trágica, dando preponderância ao aspecto 
tragicômico do drama, marcado pelo humor. 
(http://www.infoescola.com/biografias/) 
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 Nessa perspectiva, Nitrini (2000) aponta quatro meios de ruptura propostos por Anna 

Balakian: o desvio ou a deformação da convenção, a reversibilidade, a sátira da convenção e o 
aperfeiçoamento de uma técnica que situa uma idéia já conhecida num clima lingüístico 
propício. Todavia parece não haver um limite determinado entre as diferentes formas de 
ruptura, na medida em que há uma inter-relação entre elas. A inter-relação entre reversibilidade 
e desvio é evidente, pois o uso deste pode levar à reversibilidade do tema original, por 
apresentar um combate à tradição. 
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 Ao tratar com naturalidade a articulação entre vida e morte, quando 
morte e vida se complementam, Almodóvar articula um verdadeiro encontro 
entre Eros e Thanatos, traduzindo o comportamento humano através da 
representação do cotidiano de pessoas comuns, onde conflitos internos são 
desvelados através dos gestos mais banais. Assim, apesar de excêntricas, 
suas personagens se aproximam do mundo real, apresentando as 
vulnerabilidades da natureza humana, o que as confere verossimilhança. 
 O universo feminino é um dos aspectos mais relevantes da obra do 
referido cineasta. Nela ele retrata caracterizações ditas femininas de forma 
exacerbada, elevando a força, a fragilidade, o mistério, a histeria e a 
insatisfação. Tais caracterizações são representadas não apenas pela figura de 
uma mulher, mas também de homossexuais, travestis, transexuais e 
heterossexuais; de maneira a fugir da padronização de determinada categoria 
e se concentrar na compreensão do ser humano como indivíduo constituído 
tanto de características consideradas femininas quanto daquelas ditas 
masculinas.  

O universo de suas personagens é geralmente marcado pelo exagero, 
carregado de elementos de cores fortes, da mesma forma que o figurino das 
personagens é apresentado. Tudo isso entra em consonância com o enredo 
que está sempre envolto de um potencial melodramático, marcado por 
situações de dor e de perdas seja de um ente familiar, seja de uma ilusão 
amorosa. 

Se, inicialmente, o cineasta espanhol destacou-se no cenário fílmico 
levando à tona temas até então considerados tabu, como homossexualidade, 
drogas, estupro, diferentes formas de amor, sem julgamentos ou preconceitos, 
nos filmes mais elaborados, o que mais se destaca no estilo de Almodóvar é a 
forma como ele organiza suas narrativas, articulando conteúdos de obras 
reconhecidas pelo público, seja do próprio cinema ou de outras expressões 
artísticas como, por exemplo, do teatro, para criar suas histórias, muitas vezes 
parodiando representações de paradigmas convencionalmente estabelecidos 
com o objetivo de desconstruir certas categorias pretensamente tidas como 
universais, como é o caso da categoria gênero, atualmente considerada um 
produto social e cultural, pois fora aprendida, representada e institucionalizada 
ao longo das gerações. (SORJ, 1992)  
 Essa desconstrução fica bastante evidente em Tudo sobre Minha Mãe 
(1999), uma obra vencedora do Oscar de melhor filme estrangeiro e ganhadora 
do Globo de Ouro, na mesma categoria, dentre outros prêmios, conferindo ao 
diretor espanhol reconhecimento internacional. 
 
A tessitura narrativa de Tudo sobre Minha Mãe 
 
 O início do filme logo anuncia o estilo do cineasta que lida de forma 
irreverente com ideias e conceitos polêmicos. Observa-se que o título do filme 
Tudo sobre Minha Mãe aproxima-se muito do título do filme americano, All 
About Eve (A Malvada), de Joseph L. Mankiewicz, lançado em 1950, o qual 
Esteban e Manuela (Eloy Azorin e Cecília Roth), mãe e filho que protagonizam 
a narrativa, preparam-se para assistir. Esteban chama a mãe, advertindo que o 
filme já vai começar e faz uma crítica à tradução de seu título, o que parece ser 
uma estratégia do roteirista para chamar a atenção do espectador.  
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A aproximação dos títulos dos filmes é apenas um dos exemplos de 
transtextualidade128 que aparecem no filme do cineasta espanhol. Dentre os 
demais casos, destaca-se o aspecto intertextual, com a presença efetiva da 
peça do dramaturgo norte-americano Tennessee Williams, Um Bonde 
Chamado Desejo, que não apenas está dentro do roteiro do filme, mas 
representa um elemento de fundamental importância na articulação dos 
acontecimentos que constituem a narrativa, pois a representação de Um Bonde 
Chamado Desejo fez parte da história de vida de Manuela e ainda continua a 
fazer numa íntima relação entre vida e morte. 
 O ponto de contato mais expressivo entre Um Bonde Chamado Desejo e 
Tudo sobre Minha Mãe diz respeito aos personagens Stanley Kowalski e Lola 
(Esteban pai – Toni Cantó), respectivamente. A relação entre tais personagens 
propicia ao espectador uma reflexão sobre questões de gênero e de 
sexualidade, observando a relação intertextual na qual o modelo convencional 
de masculinidade representado no hipotexto, texto primeiro, (Um Bonde 
Chamado Desejo), particularmente no que diz respeito a Stanley, parece ser 
desconstruído a partir do diálogo estabelecido com a representação de Lola, no 
hipertexto, o que absorveu outros textos.  

Apesar do título do filme ser Tudo sobre Minha Mãe, o foco de interesse 
recai, na figura do pai, que, a priori, é enigmática. No diálogo entre mãe e filho, 
destaca-se o grande interesse do rapaz em saber sobre o pai, assunto que, até 
então, é evitado por Manuela. Enquanto assistem ao filme, Esteban pergunta 
se a mãe gostaria de ser atriz e ela responde dizendo que já representara no 
teatro e vai buscar uma foto, da qual falta uma metade, suscitando o 
comentário do filho que, assim como na fotografia, na sua vida também faltava 
uma metade. 

Como mais uma das estratégias do cineasta para estabelecer os 
vínculos de sua história com outras narrativas, reafirmando o pressuposto 
teórico de “um diálogo cumulativo entre ‘eu’ e o outro, entre muitos ‘eus’ e 
muitos outros”, Manuela presenteia o filho com um livro do escritor 
estadunidense Turman Capote, Música para camaleões, publicado pela 
primeira vez em 1980. Ele pede para que ela leia conforme fazia quando ele 
era criança. O livro consiste de uma coletânea de textos baseados em fatos 
reais e na vivência do autor. Assim, logo o rapaz se identifica e comenta que 
também é escritor e que está escrevendo um livro sobre a mãe. Sua 
identificação com o perfil de um escritor também é ressaltada quando ele faz 
um comentário bem freudiano, afirmando que rapazes que moram sozinhos 
com a mãe têm um gosto diferente, assim como os escritores, e que, no caso 
dele, também é escritor. 

Outro fato importante é que Esteban pediu para a mãe representar uma 
cena, pois gostaria de vê-la atuando numa dramatização para a campanha de 
doação de órgão, no hospital em que ela trabalhava como enfermeira no setor 
de transplante. Então, Manuela representa a situação de uma esposa cujo 
marido teve morte cerebral. Tal encenação serve de foreshadow (predição) 
para a história de mãe e filho. Esteban vai completar dezessete anos e, em 

                                                           
128

 Segundo Gerard Genette (2010), transtextualidade é tudo o que coloca um texto em relação, 
explícita ou implícita, com outros textos, podendo essa relação transtextual ser classificada em 
cinco tipos intertextualidade, paratexto, metatextualidade, hipertextualidade e arquitextualidade. 
Todavia, pode haver interferência entre os diferentes tipos, pois as relações transtextuais 
atuam muitas vezes de forma conjunta e complementar. 
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comemoração ao seu aniversário, a mãe o leva para assistir à peça de 
Tennessee Williams, Um Bonde Chamado Desejo, estrelada por Huma Rojo 
(Marisa Paredes), uma atriz muito admirada pelo rapaz, no papel de Blanche 
Du Bois. 

Quando os dois assistem à peça, Manuela emociona-se e, ao saírem do 
teatro, numa noite chuvosa, ela comenta que já representou essa peça fazendo 
o papel de Stella Kowalski e promete contar tudo sobre o marido ao filho. 
Porém, um trágico acidente interrompe a trajetória de vida de Esteban; o rapaz 
fora atropelado enquanto tentava alcançar sua atriz favorita para pedir um 
autógrafo.  

Ironicamente a encenação que Manuela havia interpretado torna-se 
realidade, vindo a ser seu filho o doador. Para tal contexto, caberia muito bem 
a famosa máxima de Oscar Wilde, “a vida imita a arte”, pois Manuela vivencia 
no que se pode chamar de “realidade” fílmica a situação que havia 
representado. E assim, Esteban, que se dizia escritor, não teve oportunidade 
de concluir seu caderno de anotações, com o qual pretendia publicar um livro 
intitulado Tudo sobre Minha Mãe.  

Depois do trágico acontecimento, solitária e expressando o sentimento 
de incompletude, Manuela decide retornar a Barcelona, fazendo o percurso 
inverso, o qual já havia realizado quando fora para Madri, tentando escapar do 
excêntrico relacionamento do qual Esteban teve origem. A ideia de 
reversibilidade (DERRIDA, 1997) lida muito bem com o diálogo entre conceitos 
considerados opostos, o que fica bastante evidente na narrativa de Almodóvar. 
Daí por diante, o desenvolver da trama começa a desvelar o passado da 
protagonista, trazendo também novas temáticas e novas perspectivas, na 
tessitura dessa narrativa. 

Ao chegar a Barcelona, Manuela se depara com uma cena de violência 
sexual e vai socorrer a vítima, sendo esta um antigo conhecido, um travesti 
chamado Agrado (Antonio San Juan) que se prostitui na zona de meretrício da 
cidade. E, com grande senso de humor, a personagem diz ter recebido esse 
nome porque gosta de agradar os outros.129 Agrado fala de seu corpo num tom 
humorístico que transita entre o escracho e o humor: “Tudo o que tenho de 
verdadeiro são meus sentimentos e os litros de silicone que me pesam 
toneladas”.130 

Através de conversa entre Agrado e Manuela, o espectador toma ciência 
da existência de Lola, que seria então um travesti, e que havia dividido espaço 
com Agrado e teria ido embora, levando tudo o que o outro tinha de valor. 
Também é a partir dessa conversa que se tem conhecimento do envolvimento 
de Lola com drogas, circunstância pela qual se justificaria a desorganização 
financeira, levando-o a tal comportamento. 

Nesse período, Manuela conhece Rosa (Penélope Cruz), uma jovem 
que decidira ser freira e vive cuidando de pessoas socialmente marginalizadas. 
Rosa planeja viajar para El Savador, então em guerrilha, até o momento em 
que descobre estar grávida. Devido ao relacionamento desajustado com a mãe 
(Rosa Maria Sardá), Rosa pede ajuda a Manuela, momento em que também 
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 Ironicamente, Agrado reúne dois arquétipos femininos convencionalmente apresentados de forma 

excludente na tradição literária: o sagrado (a Virgem Maria, santa e mãe), sendo que, no seu caso, o papel 

que desempenha seria uma paródia daquele que cabe à “compadecida”, pronta para interceder e prestar 

favores; e o profano (a prostituta, sedutora e sensual) (MONTEIRO, 1998, p.15). 
130

 Segundo Maluf (2002), Agrado é a principal personagem travesti do filme. 
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descobre ser portadora de HIV. Na relação de Manuela e Rosa, Almodóvar 
trabalha com o sentimento de solidariedade em oposição à arrogância, ao 
egoísmo, ao preconceito e à intolerância da Mãe de Rosa, uma mulher que 
vive em torno de si mesma, contrastando com os valores ditos femininos ao 
negligenciar nos cuidados que seriam próprios de mãe e de esposa.  

Manuela dá toda assistência à jovem, mesmo depois de saber que o pai 
da criança é Lola. Na expressão de desapontamento de Manuela, e devido a 
certos comentários que ela já havia feito, o espectador logo deduz que o pai do 
filho de Rosa é o mesmo do filho dela. Assim, ao passo que Manuela dá toda 
assistência à jovem freira, desviada do papel missionário, a mãe de Rosa 
critica a filha por suas escolhas e a recrimina por levar Manuela a sua casa 
julgado que a protagonista seja uma “vadia” (prostituta). Apesar de toda 
arrogância e preconceito, a tal senhora não passa de uma falsificadora de 
quadros, desvelando a hipocrisia de uma sociedade decadente. Ademais, 
quando a criança nasce e a avó tem ciência de que ela é portadora de HIV, 
rejeita o neto deixando a tutela dele por conta de Manuela que assume o 
terceiro Esteban. 

Não tendo oportunidade de ter conhecido o primeiro filho, Lola, que, 
quando ainda era Esteban dizia sentir muito desejo de ter um filho, vive a 
realização desse sonho, tendo o pequeno Esteban nos braços e, por fim fica 
sabendo da existência e da morte precoce do primeiro filho, o qual também se 
chamava Esteban, fato que deixa o travesti muito emocionado. Manuela lhe dá 
o retrato do filho que guardava consigo e mais uma vez vai embora, e desta 
vez leva, não mais no ventre, mas nos braços o pequeno Esteban. 

Apesar dos acontecimentos trágicos, Tudo sobre Minha Mãe apresenta 
uma perspectiva positiva. No final, Manuela retorna e reencontra Agrado, que 
passara a trabalhar com Huma, e traz a boa notícia que o pequeno Esteban, 
num breve espaço de tempo, tinha eliminado o HIV, representando uma vitória 
da vida. Huma devolve o retrato que Lola deixara com ela antes de morrer, e 
assim se mantém um equilíbrio entre Eros e Thanatos. 
 
Um diálogo com Um Bonde Chamado Desejo 
 
 Para o espectador que conhece o texto de Tennessee Williams (1911 – 
1983),131 escrito em 1947 e ganhador do Prêmio Pulitizer na categoria drama, e 
que fora adaptado para o cinema em 1951, sob a direção de Elia Kazan, logo 
vai perceber o caráter paradoxal da representação de Stanley Kowalski em 
relação à imagem de Lola, ficando a imaginar aquela figura, então travestida, 
representando o papel daquele descendente de polonês, rude, musculoso e 
viril, operário e jogador de boliche e de pôquer. 
 Todavia, Manuela rememora o machismo que habitava em Lola quando 
este ainda era Esteban e estava casado com ela, dizendo que, mesmo depois 
de aparecer com um par de peitos, ainda fazia cenas de ciúmes, pois a mulher 
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 Chamado Thomas Lanier Williams, o dramaturgo norte-americano nasceu em Columbus, Mississippi. 

Filho de um vendedor ambulante de sapatos, Tennessee Williams passou grande parte de sua infância na 

companhia da mãe que morava com a avó paterna do dramaturgo. Aos catorze anos ganhou seu primeiro 

prêmio em um concurso de ensaio, patrocinado pela revista The Smart Set, e aos dezessete publicou seu 

primeiro conto “The Vengeance of Nitrocris”, tendo alcançado seu primeiro grande sucesso no teatro com 

The Glass Menagerie, peça produzida em New York City em 1945. Ele começou a escrever peças ainda 

quando estava na Universidade de Missouri. A Streetcar Named Desire (1947) é um de seus dramas mais 

memoráveis. (MCMICHAEL; LEONARD, 2006) 
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não podia botar um biquíni ou uma minissaia que ele fazia um escândalo. E 
então questiona, “Como se podia ser machista com um par de peitos 
daqueles?” 
 Este parece ser o caso mais significativo no que diz respeito à 
desconstrução do paradigma convencional de masculinidade que se observa 
no diálogo entre as obras de Tennessee Williams e Almodóvar. Pois, apesar de 
se identificar e desejar ter a aparência de mulher, Lola não se desvincula do 
estereótipo do macho, na relação com a mulher, dominando e controlando. Tal 
atitude está relacionada à concepção de gênero intrinsecamente associada à 
relação de poder, pois desde cedo se aprende que nas relações sociais 
sempre alguém ganha e alguém perde, fazendo com que se incorpore a idéia 
de atitudes combativas e agressivas para se obter a vitória e aos homens tais 
atitudes são consideradas mais compatíveis devido aos seus atributos 
biológicos. (NOLASCO, 1993) 

Os pontos de contato entre uma obra e outra são múltiplos. Uma das 
cenas mais significativas de Um Bonde Chamado Desejo aparece em Tudo 
Sobre Minha Mãe, ressaltando a famosa frase de Blanche, dirigindo-se ao 
médico, quando ela vai ser levada ao hospício, “Seja o senhor quem for ... eu 
sempre dependi da bondade dos estranhos...” (Williams, 1976, p. 208). Essa 
frase dialoga com a relação de Manuela, Rosa e sua mãe, pois Rosa vai 
depender da bondade de Manuela, uma estranha a princípio. Também é 
interessante a relação estabelecida no filme com a doação de órgãos que, sem 
usar de recursos apelativos, o filme de Almodóvar contribui para com essa 
benevolente campanha, pois o receptor de um órgão geralmente depende da 
bondade de estranhos. 
 Ao tentar estabelecer uma relação no que diz respeito à categoria 
gênero, observa-se que o diálogo extrapola a desconstrução do modelo de 
masculinidade, desfazendo a relação binária: macho/fêmea; homem/mulher. 
Em Um Bonde Chamado Desejo, Stanley e Mitch são amigos, mas 
representam modelos de masculinidade completamente diferentes. Stanley 
apresenta as características típicas atribuídas ao sexo masculino: a 
agressividade, o espírito competitivo, a praticidade e visão realista do mundo, o 
que o faz ser bastante grosseiro com Stella, sua esposa, e com Blanche, irmã 
de Stella e protagonista do drama de Tennessee Williams, a qual prefere a 
magia à realidade, estabelecendo assim uma relação antagônica com Stanley. 
Mitch, por sua vez é um homem gentil e delicado, o qual trata as mulheres com 
cordialidade e tem um gosto refinado, o que o faz se sentir atraído pelas 
fantasias de Blanche.132 
 Contrastando com as fantasias de Blanche, voltadas para o luxo, a 
etiqueta e o refinamento, a peça tem início com sua chegada à casa da irmã, 
quando Blanche está falida e socialmente decadente. O lugar a surpreende 
pela aparência, pois em suas expectativas fantasiosas esperava que Stella 
morasse em um local compatível com sua tradição aristocrática. 

Todavia o dramaturgo harmonizou a decadência e o lirismo da 
protagonista com a atmosfera do ambiente em que a peça se desenvolve. A 
indicação cênica descreve o local como um edifício de esquina de dois andares 

                                                           
132

 Uma discussão sobre Um Bonde Chamado Desejo, com enfoque nas representações femininas foi 

tecida em um trabalho intitulado “Mulheres reais representadas em mulheres ficcionais: uma abordagem 

feminina em Um Bonde Chamado Desejo”, apresentado no XIII Seminário Nacional e IV Seminário 

Internacional Mulher e Literatura, Natal – RN, 2009. 
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em uma das ruas de Nova Orleans, onde as casas são brancas, desbotadas e 
cinzentas.  Uma região pobre, mas com certo charme que emana de sua 
condição de lugar mal-afamado, e que tem a música de artistas negros ao som 
de um piano sempre sendo tocada. A indicação cênica destaca também o 
caráter cosmopolita da cidade que comporta uma diversidade de raças/etnias 
quando ressalta a presença de duas mulheres, uma branca e outra negra. A 
branca tem uma identidade, é Eunice, uma das personagens secundárias da 
peça. A negra, por sua vez, é identificada apenas como uma vizinha: 
 

Two women, one White and one coloured, are taking the air on the 
steps of the building. The white woman is EUNICE, who occupies the 
upstairs flat; the coloured woman a neighbour, for New Orleans is a 
cosmopolitan city where there is a relatively warm and easy 
intermingling of races in the old part of town. (Williams, 1966, p. 115) 
 
Duas mulheres, uma branca e outra negra, estão tomando ar nos 
degraus do edifício. A mulher branca é Eunice, que ocupa o 
apartamento de cima; a mulher negra é uma vizinha, pois Nova 
Orleans é uma cidade cosmopolita, e existe um relacionamento 
relativamente caloroso e descontraído de raças na parte velha da 
cidade. (Williams, 1976, p.8) 
 

  
Ainda na indicação cênica, aparece a descrição do aspecto grosseiro de 

Stanley que carrega sua jaqueta de boliche e um pacote manchado de 
vermelho que está trazendo do açougue. Corroborando com tal descrição, no 
final da cena IV, Blanche comenta sobre Stanley: 
 

He acts like an animal, has an animal’s habits! Eats like one, moves 
like one, talks like one! There’s even something – sub-human – 
something not quite to the stage of humanity yet! Yes, something – 
ape-like about him, like one of those pictures I’ve seen in – 
anthropological studies! Thousands and thousands of years have 
passed him right by, and there he is – Stanley Kowalski – survivor of 
the Stone Age!  Bearing the raw meat home from the kill in the jungle! 
And you – you here – waiting for him! Maybe he’ll strike you or maybe 
grunt and kiss you! (Williams, 1966, p. 163) 
 
 
Ele age como um animal. Tem hábitos de animal. Come, fala, anda 
como animal. Há nele qualquer coisa de sub-humano, qualquer coisa 
de gorila como nesses quadros antropológicos que a gente vê por aí. 
Milhares e milhares de anos se passaram e aí está ele: Stanley 
Kowalski, o único sobrevivente da Idade da Pedra trazendo para casa 
a carne fresca da matança da floresta! E você... você aqui... 
esperando por ele? Talvez ele a ataque ou talvez ele grunha e beije 
você! (Williams, 1976, p.101) 
 

  
Na visão de Blanche, Stanley não conseguiu evoluir, viver em 

sociedade, nem acompanhar o processo de civilização humana. Ela, por sua 
vez, representa o papel de uma mulher sofisticada, de tradição francesa, 
conforme o nome Du Bois indica. Quanto a Mitch, a seu ver, parecia superior 
aos outros, ou seja, a Stanley e seus companheiros de pôquer: Steve e Pablo. 

Na caracterização de Mitch, observa-se que ele é um homem solteiro e 
que cuida de sua mãe, um atributo que seria próprio das mulheres. Tem 
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inclinação pela literatura, poesia em particular, mostrando-se uma exceção aos 
moldes patriarcais. Educado e romântico, tem gestos e comportamentos 
encantadores, dando evasão às emoções e aos sentimentos. Todavia, Mitch 
apresenta também seu lado rude e intransigente, depois que Stanley desvela o 
passado de Blanche. Assim, o romantismo e a fantasia dão lugar ao tom 
áspero do descontentamento e entra em cena todo o realismo do qual ela 
tentava escapar.  

Como contraponto para a representação feminina de Blanche, 
Tennessee Williams apresenta Stella, uma pessoa compassiva que procura 
aprender a tolerar os hábitos dos outros, ficando sempre dividida entre a irmã e 
o marido, tentando apaziguar os ânimos. As duas irmãs podem ser 
consideradas representações extremas do comportamento feminino. Apesar de 
terem a mesma origem, aristocracia francesa, as irmãs seguiram diferentes 
caminhos em suas trajetórias de vida. Blanche Du Bois permaneceu no lugar 
de origem, mantendo um comportamento que denota uma sensibilidade 
exacerbada e alimenta a fantasia de viver a tradição de seus ancestrais. Stella, 
por sua vez, tornou-se Kowalski, ao se casar com Stanley. Foi morar numa 
região suburbana, levando uma vida submissa e dependente do marido, 
homem de expressão rude e aparência viril, conforme já fora caracterizado. 
Com a chegada de Blanche à casa da irmã, a peça apresenta uma tensão 
dramática, cujo conflito conduz o enredo a um desfecho trágico: a completa 
alienação da protagonista. 

Outro aspecto que pode estabelecer um diálogo entre a obra de 
Almodóvar e a de Williams é a temática da homossexualidade, sutilmente 
apresentada em Um Bonde Chamado Desejo, na menção do suicídio do jovem 
marido de Blanche em consequência da revelação da mulher de ter 
conhecimento de seu relacionamento homossexual;133 enquanto o cineasta 
espanhol vai além das limitações dos preconceitos homofóbicos, discutindo a 
transexualidade, com a caracterização de Lola e de Agrado, que, mas do que 
se travestirem, as personagens alteram o corpo efetivamente com a 
implantação de silicone, anunciando as inovações da modernidade que, a cada 
dia, estreitam as fronteiras das padronizações nas representações de gênero, 
desfazendo os conceitos preestabelecidos. 
  

Considerações finais 
 

Assim como na maioria de seus filmes, em Tudo Sobre Minha Mãe, 
Pedro Almodóvar coloca a periferia socialmente marginal no centro da 
narrativa, focalizando os embates sociais que desvelam os mecanismos de 
poder naturalizados nas ideologias e nos modos de vida dominantes. Assim, as 
experiências de personagens transgressores dos modos de vida tradicionais 
colocam em evidência a relação entre subjetividade, sexualidade e 
representação, provocando uma reflexão sobre o desafio das vivências de 
diferença ou de diversidade, na sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, Almodóvar produz um tipo de narrativa que se situa em 
um universo estético fundamentado na diferença, apresentando uma visão 
crítica da hegemonia da heterossexualidade e do patriarcado, ressaltando a 

                                                           
133

 Ao tratar do teatro Gay, Bigsby (1990) ressalta que há uma grande ironia no fato de a 

homossexualidade ser bastante representada no teatro, embora dramaturgos homossexuais não tratem 

diretamente dessa temática, e cita os nomes de Tennessee Williams e Edward Albee.  
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pluralidade sexual e a ambivalência – aspectos recorrentes na estética pós-
moderna, que são estudados pela teoria “queer”. (SELDEN; WIDDOWSON; 
BROOKER, 2005) 
 Em consonância com a pluralidade e ambivalência de identidades 
sexuais, Almodóvar desestabiliza a oposição binária hetero/homosexual 
apresentando modelos de travestis que transitam entre as duas categorias. 
Agrado e Lola são travestis que se relacionam com os dois sexos. No caso de 
Lola, a paternidade bem como a transmissão do HIV seria uma comprovação. 
Já no que diz respeito a Agrado, observa-se os assédios de homens e 
mulheres, curiosos para conhecer o pênis do travesti. 
 Outro exemplo seria o caso de Huma que vive um relacionamento 
amoroso com Nina. No final, Nina abandona a companheira e o mundo das 
drogas para casar e levar uma vida dentro dos padrões convencionais, 
apresentando um movimento contrário ao da transgressão. E assim Almodóvar 
joga com as expectativas do público, possibilitando uma renovação das 
reflexões, dos conceitos e das teorias categóricas, uma vez que, em nossa 
contemporaneidade, o caráter artificial e inovador de certas categorias, como é 
o caso de gênero, tem produzido novas identidades culturais, sociais e 
políticas. 
 Assim, utilizando-se de uma articulação muito bem ajustada entre forma 
e conteúdo, a narrativa de Tudo Sobre Minha Mãe conjuga a absorção de 
várias ideias de diferentes obras, na constituição de sua tessitura, atribuindo 
especial ênfase ao diálogo que estabelece com Um Bonde Chamado Desejo, 
principalmente no que se refere às personagens Stanley Kowalski e Lola 
(Esteban), propiciando assim uma reflexão sobre a (des)construção cultural, 
social e política da categoria gênero. 
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Por muito tempo, gênero foi tomado como sinônimo de feminino e só 

recentemente as pesquisas começaram a ter como foco as masculinidades, fazendo com 

que esse campo tenha sido pouco explorado até agora. Não podemos falar de gênero 

sem pensarmos em corpo (que no decorrer do século XX ascendeu a uma relevância 

nunca antes vista na vida dos indivíduos, tornando-se fundamental no processo de 

construção de identidade). Seja como reafirmação ou negação do sexo, o corpo é um 

elemento fundamental na construção do gênero e da subjetividade, e isso não passa 

despercebido na cultura corporal. Toda produção corporal visa enfatizar alguma 

característica física que se associa, no seio da cultura na qual é produzida, a alguma 

concepção de sexo/gênero.  

Diante disso esse trabalho se propõe a discutir como a produção corporal 

masculina em academias tem cooperado para o desenvolvimento de novas 

masculinidades ao alinhar elementos como força, outrora hegemonicamente tido como 

próprio do masculino, e beleza, qualidade também hegemônica tradicionalmente 

atribuída ao feminino. Tal processo será estudado a partir dos frequentadores de 

academias de musculação situadas em bairros periféricos da cidade do Recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O novo belo sexo! Novas concepções de masculinidades a partir da produção 

corporal em academias de musculação 

 

                                            

Maria Ester Oliveira, doutoranda -  

PPGS/UFPE 

 

 

 

Introdução  
 

A partir do século XIX o corpo começa a figurar como elemento relevante, tanto 

das preocupações e cuidados dos indivíduos, quanto da investigação científica. Até 

então ele era visto como um aspecto secundário: para a tradição filosófica antiga, o 

corpo era prisão da alma, túmulo (CORBIN, 2008:08); já a concepção cartesiana 

percebia mente e corpo como elementos dissociados, distintos, e o corpo era visto como 

um “pedaço de matéria, um feixe de mecanismos” (COURTINE, 2008: 07). Dessa 

forma, o corpo era tido como elemento secundário, menos relevante que a mente, 

compreendida como centro da razão e espaço de constituição do humano
134

, ou seja, o 

                                                           
134

 A ideia aqui não é dizer que todo humano era visto como racional – e assim, esquecer das centenas de 

povos que eram vistos e tratados como não humanos -   mas enfatizar que os que eram considerados como 

humanos se distinguiam por essa capacidade, pelo uso da razão. 
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ser humano se caracterizava e se definia pelo uso da razão. Isso o distinguia dos outros 

animais, o “separava da natureza” e o impulsionava à civilização.   

Ainda no século XIX se assiste, na Europa, a um princípio de desenvolvimento dos 

esportes
135

 modernos e da atividade física. Também nessa época, a partir das reformas 

sociais pós Revolução Francesa e da ciência positivista, há o surgimento da Educação 

Física, fortemente amparada pela concepção higienista, que preconizava a limpeza 

como promotora do desenvolvimento. Isso significava dizer que, mediante a higiene, era 

possível regenerar uma raça e fortalecer uma nação e, com isso, alavancar o progresso 

econômico e social (SANT’ANNA: 2011:301-302).  A Educação Física – que tem na 

atividade física sua parte fundamental - é então concebida como remédio universal, 

sendo necessário “educar fisicamente para enrijecer o caráter, combater os vícios morais 

e sociais e assim acelerar a produtividade da Nação” (SANT’ANNA, In: SOARES, 

2004: 02). Dessa forma, o corpo – seu controle e disciplinamento - torna-se fundamental 

para o desenvolvimento da nação, para a inserção no mundo moderno. A partir disso, a 

antiga relação que se estabelecia entre corpo humano e cosmos, começa a dar lugar à 

relação cidade-cidadão, promovendo uma autonomia do corpo em relação à natureza 

(SANT’ANNA: 2011:301, 303). 

No Brasil, o discurso higienista respondia aos anseios de boa parte da elite brasileira 

de minimizar os descompassos que afastavam o país de ser uma nação civilizada e 

moderna. Com isso, o higienismo é introduzido no Brasil no final do século XIX e irá 

atuar em duas vias: na higienização das cidades, mediante as reformas urbanas, tomando 

como modelo as reformas realizadas nas capitais europeias, e também no estímulo à 

prática de atividades físicas e esportes, a partir da inserção da Educação Física nas 

escolas e da implantação de métodos europeus de treinamento físico no exército.  

As novas práticas modificaram também concepções de beleza, que passaram a 

relacionar-se com a ideia de limpeza e também exerceram influência nos trajes: “Moda 

e ciência, apesar das diferenças, tendiam a se encontrar no mesmo afã por silhuetas 

higienizadas. Isso significava saúde, asseio e também o culto do sportsman, avesso à 

palidez e às olheiras, [e] às cinturas femininas apertadas por espartilhos […]” 

(SANT’ANNA, 2011:304). Essa conexão entre moda, aparência, saúde e prática de 

atividades físicas permanece até os dias de hoje, constituindo-se de modo geral, nas 

justificativas e motivações para realização das atividades físicas. 

No decorrer do século XX, a partir dessa disseminação da prática de atividades 

físicas e esportes, há uma modificação da formatação corporal, uma vez que essas 

atividades promovem o desenvolvimento da musculatura, deixando os músculos mais 

evidentes. Desse modo, a magreza e o corpo ‘fraco’, outrora valorizado
136

, deixam de 

atuar como modelo corporal e começam a aparecer e serem valorizados os tipos 

masculinos fortes (MELO, 2011:516). Tal disseminação também culminou no 

desenvolvimento de uma cultura corporal que, contemporaneamente, assume caráter 

massivo, penetrando em diversas camadas da sociedade brasileira.  

                                                           

135 De acordo com Sabino, os esportes seriam o produto de uma descontinuidade desenvolvida no 

ocidente europeu, que racionalizou práticas corporais (muitos jogos tradicionais) instituindo regras e 

regulamentos, buscando retirar delas a violência outrora presente (2004:29). 
136

 É importante colocar que tais afirmações referem-se aos homens, ao modelo corporal masculino que, a 

partir da disseminação dos esportes e estímulo à prática de atividades físicas no Brasil, substituiu o padrão 

corporal masculino imediatamente anterior: os corpos dos românticos (a seguir essa diferença ficará mais 

clara). Em relação às mulheres, nesse mesmo período, começo do século XX, elas também são 

estimuladas à prática de atividades físicas, porém apenas as que “não ultrapassem aqueles limites ditados 

por sua ‘natureza’” ( MATHIAS e RUBIO,2010:279). A caminhada é uma prática estimulada às mulheres 

por seu caráter higiênico e por não produzir um desenvolvimento muscular significativo (ibid). 
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Contemporaneamente, nessa cultura destaca-se o formato corporal em que os 

músculos são trabalhados de modo que se tornem evidentes, em que há pouco acúmulo 

de gordura corporal e é dada ênfase a certas áreas do corpo em função do gênero 

(homens costumam se preocupar em ter membros superiores mais destacados e, as 

mulheres, os membros inferiores). Essa aparência corporal atua como modelo a ser 

alcançado pelas pessoas que frequentam academias ou que as buscam com essa 

finalidade.  

 

 

Corpo e desenvolvimento no Brasil 

 

A cultura corporal presente hoje no Brasil tem seus germes em fins do século 

XIX e começo do século XX, quando o projeto higienista e eugênico aportaram no país, 

vindos da Europa. Os dispositivos da higiene ofereceram argumentos básicos para o 

projeto burguês de civilidade e modernidade, configurando um projeto de controle da 

razão, moral e saúde das classes subalternas em seu conjunto. Ela também atendia aos 

anseios dos dirigentes republicanos interessados “num projeto de controle higiênico dos 

portos, na proteção de sanidade da força de trabalho e o encaminhamento de uma 

política demográfico sanitária para o país, que contemplasse a questão racial” (COSTA, 

1980:13). 

Para esse projeto o corpo era um elemento fundamental, pois se acreditava que 

para se construir um país forte, civilizado, capaz de tornar-se desenvolvido, era 

necessário ter uma população saudável, sem vícios, com boas condutas morais (próximo 

da ordem ascética puritana). E uma mente sã carecia dum corpo também são, “mens 

sana in corpore sano”, uma vez que a moralização do físico era tão importante quanto a 

da mente, já que um corpo saudável e atlético simbolizaria a “regeneração física da 

nossa raça” (SCHWARCZ, 1993:233). Isso levou a um estímulo à prática de atividades 

físicas, mediante a Educação Física e a ginástica, que chegaram ao país no bojo do 

higienismo, sendo incluídas no currículo das escolas públicas, já que uma educação 

popular que não incluísse a ginástica seria indigna desse nome, pois nessas classes ela 

tinha o caráter de “adestramento” para suas atividades futuras. Deste modo, a educação 

era, como coloca ainda Soares (2004:25), o meio mais eficaz de promover essa 

adequação e homogeneização das mentes e dos corpos. 

É também desse período a chegada e disseminação da prática esportiva no país, 

tendo o remo como pioneiro, seguido por outros esportes como a natação, o atletismo, o 

ciclismo e a luta - cujo cerne é o movimento humano, mas também promovem o 

desafio, superação, higiene e saúde - se popularizam e disseminam pelo país (MELO, 

2011:514).  Junto com a disseminação e o estímulo de práticas de atividades físicas 

houve uma mudança também nos tipos físicos valorizados: dos magros e fracos 

românticos do século XIX para os fortes e atléticos do século seguinte. 

Esse impulso inicial à prática de atividades físicas e esportes, fomentado pelo 

saber científico e encampado pelo Estado como meio para formação de mão de obra 

qualificada e caminho para desenvolvimento da nação, amplia-se no decorrer do século 

XX. Um século depois da chegada e implantação dos ideais eugenistas e higienistas no 

país, a prática de atividades físicas não só se mantém - descolada da relação direta que 

manteve com o Estado e suas políticas públicas à época de sua chegada ao país - mas 

gerou uma cultura corporal que no momento atual, princípio do século XXI, tornou-se 

massiva.   

De acordo com Santa’Anna, nos encontramos  
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[...] numa época em que se fala abertamente do “culto ao corpo”, em que se assiste à 

fabricação de uma diversidade inédita de aparelhos, serviços, publicações, roupas e 

medicamentos destinados, sobretudo, à majoração da saúde, ao aumento da sedução física e 

do prazer [...] (2005:13). 

 
 

 Os elementos mencionados no trecho acima compõem a “cultura corporal 

contemporânea”, da qual a prática de musculação, foco desse estudo, faz parte. A 

musculação nasce junto com o fisiculturismo ou bodybuilding
137

: os primeiros 

exercícios de musculação foram criados pelos primeiros fisiculturistas.  

A prática da musculação deriva dessa atividade física realizada pelos 

fisiculturistas, porém nem todo praticante de musculação chega ao extremo que é o 

bodybuilding, já que para muitas pessoas fora desse universo, o corpo do fisiculturista 

não é visto como belo, muitas vezes é percebido como próximo do monstruoso. Apesar 

dessa diferença fundamental, os praticantes de musculação “comuns” têm algumas 

coisas em comum aos body builders, entre elas a lógica disciplinante - de frequência 

diária à academia, controle alimentar, ingestão de suplementos, controle rigoroso do 

peso e abstinência alcoólica - e também a exibição dos seus corpos, não numa 

competição com regras estabelecidas, mas no dia a dia e desejam transmitir mensagens 

com seus corpos sarados. 

  As mensagens que se deseja transmitir através dos corpos são muitas e variam de 

pessoa para pessoa, assim como as motivações para começar a praticar musculação. As 

histórias são singulares, mas alguns elementos comuns a diversos indivíduos atravessam 

os discursos, tais como: busca pela saúde associada à prática de atividades físicas; 

“impor-se aos outros homens”, argumento que remete à violência e à competição entre 

homens por mulheres e/ou respeito social; tornar-se sexualmente mais atraente, 

desejável; “que é uma pessoa disciplinada, que se cuida”; e por fim e talvez como 

somatório de todos os demais elementos mencionados, o “me sentir bem comigo 

mesmo”
138

 [sic]. 

 Em geral, o ideal de corpo se apresenta como músculos em evidência e baixo 

percentual de gordura corpórea. Há um discurso corrente - pelo menos entre as classes 

médias, percebido mediante pesquisa realizada durante mestrado - de que o ‘ideal do 

ideal’ estaria em conseguir um cultivo muscular uniforme em todo o corpo, obtendo 

assim uma simetria de aparência, sem privilegiar nenhum grupo muscular específico. 

Tais posições contem críticas à formatação que se popularizou, de homens muito largos 

na parte superior do tórax (peito, costas e braços), mas com membros inferiores pouco 

trabalhados. Porém, apesar de num primeiro momento este modelo ser muito criticado, 

ao se aprofundar a conversa é possível ouvir, que para desenvolver a musculatura dos 

membros inferiores é muito difícil, que a panturrilha, por exemplo, é um músculo difícil 

de ser trabalhado e que a predisposição genética tem um papel fundamental na sua 

capacidade de desenvolvimento
139

, ao contrário dos membros superiores que dão 

resultado muito mais rápido.  

                                                           
137

 O termo advém, segundo Sabino do título de um livro de Sandow, o primeiro fisiculturista e em certa 

medida, inventor da prática, “Bodybuilding, or Man in the Making , publicado em Londres em 1898 (ibid: 

41).  
138

 Tais argumentos foram colocados pelos praticantes de musculação como motivações para prática dessa 

atividade física. Eles foram entrevistados durante a pesquisa de mestrado, e tais falas se encontram na 

dissertação: OLIVEIRA, Maria Ester Lima. 2009. A produção corporal em academias de musculação. 

PPGS/UFPE. Dissertação de Mestrado. Inédita.  
139

 Tem se disseminado, inclusive, a colocação de próteses de silicone nessa área, assim como nos 

glúteos.  Outra forma de desenvolver músculos, para além das possibilidades “naturais” ou que os 

exercícios sozinhos não conseguem é a partir do consumo de anabolizantes, esses, além de estender as 
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Essas “preferências” podem ser explicadas se lembrarmos que, tradicionalmente, 

o corpo é dividido em duas partes: superior e inferior, em que a parte superior - braços, 

peito e ombros - representam a virilidade, relacionada ao masculino e a parte inferior - 

pernas, quadris e nádegas - associam-se ao feminino: as mulheres tendem a cultivar 

prioritariamente essas áreas do corpo que ressaltam sua feminilidade e os homens as 

áreas que reforçam sua masculinidade
140

, uma vez que “os indivíduos tendem a articular 

os recursos técnicos universais para otimizar partes específicas do corpo valorizadas 

pela sua cultura” (DA MATTA apud SABINO 2004:16, MALYSSE, 2002:104). 

Também faz parte do “credo” dessa cultura corporal certo horror à gordura, 

rejeição à obesidade e obsessão pela magreza, o que foi denominado por Fishler (2005) 

de “lipofobia”. Há então a visão negativa que acompanha a gordura e os gordos: é como 

se o indivíduo obeso ou mesmo acima do peso não cumprisse com sua obrigação moral 

para com o seu corpo e isso pode se refletir e se repetir em outros âmbitos da sua vida, 

ou seja, o sobrepeso é considerado indicativo que a pessoa pode ser preguiçosa e relapsa 

em outros âmbitos da vida, no trabalho, por exemplo
141

. Concomitante à aversão à 

gordura, há também uma aversão à magreza, que é encarada como um obstáculo a ser 

superado pelos praticantes de musculação, porém é mais aceitável que a gordura. A 

magreza representa um perigo para os outrora franzinos, pois muitos temem parar de 

malhar e “voltarem a ser magros, sem nenhum músculo, como eram antes”; do mesmo 

modo que engordar é um medo que se coloca para todos, mas com mais força entre os 

que foram gordos. O pânico de “perder tudo [corpo] que conquistou para o qual foram 

necessários tantos sacrifícios, que deu tanto trabalho obter” é algo presente em todos os 

praticantes de musculação até então observados e se constitui, entre outros elementos, 

como uma das razões para a atividade se tornar um “vício”, como eles colocam, e 

frequentar a academia diariamente
142

. 

Relacionada a essa produção corporal, há também um processo de a construção 

de masculinidades, uma vez que tal como o corpo, no século XX, as questões de 

gênero
143

 começaram a aparecer e assumir relevância no mundo social e, 

                                                                                                                                                                          

possibilidades musculares dos indivíduos, também aceleram o processo. Claro que isso não se dá sem 

riscos e consequentes danos à saúde dos usuários. 
140

 Realizando uma pesquisa exploratória de campo numa academia no Morro José Bonifácio, pude 

constatar a força e validade dessa concepção até hoje, uma vez que eu não tive nem que dizer o que eu 

desejava exercitar, qual ênfase queria dar no meu corpo e, consequentemente, quais atividades iria 

realizar para atingir tal intento, como ocorreu nas outras academias em que pesquisei. Fui colocada para 

exercitar os membros inferiores e causou assombro a minha recusa de fazer agachamentos (exercício para 

nádegas e pernas), do mesmo modo que sinto resistência quando insisto em exercitar os membros 

superiores. Também observo que, apesar de já ter visto os rapazes exercitando pernas e de um dia chegar 

na academia e ser informada que uma das máquinas para exercícios dos membros inferiores estava 

quebrada porque na noite anterior um rapaz foi “se amostrar” colocando o máximo de pesos e acabou 

rompendo o cabo de aço da referida máquina. Apesar dessas evidências de exercício dessas partes do 

corpo, a maioria desses rapazes ostentam corpos em que os membros superiores se destacam em 

detrimento da musculatura dos membros inferiores. 
141

 Essa relação ascética do cuidado corporal que assume caráter de obrigação moral apareceu nas falas de 

alguns entrevistados durante a pesquisa para dissertação, já referenciada, assim como as frases-falas que 

aparecem no decorrer do parágrafo e que se encontram aspeadas. 
142

Ao mencionar tais explicações/motivações/argumentos para a prática de musculação e também 

elementos que a direcionam, aqui denominadas “crenças”, não pretendemos cristalizá-las nem torná-las 

verdades universais, já que é sabido que esses elementos podem variar no tempo e no espaço. 

Tencionamos apenas colocar alguns elementos já percebidos na, já mencionada, pesquisa anterior.  
143

 Por muito tempo, gênero foi tomado como sinônimo de feminino e só recentemente as pesquisas 

começaram a ter como foco as masculinidades, o que torna esse enfoque bem menos explorado que as 

questões relativas ao feminino. 
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consequentemente, a figurar como área de relevância para as Ciências Humanas e 

Sociais.  

Nesse ponto essas duas temáticas se entrelaçam, uma vez que, não podemos 

falar de gênero sem pensarmos em corpo. Seja como reafirmação ou negação do sexo, o 

corpo é um elemento fundamental na construção do gênero e da subjetividade, e isso 

não passa despercebido na cultura corporal. Toda produção corporal visa enfatizar 

alguma característica física que se associa, no seio da cultura na qual é produzida, a 

alguma concepção de sexo/gênero. Sejam os jovens homens heterossexuais querendo se 

afirmar, através de um corpo forte, em relação aos outros homens e mulheres, sejam os 

homossexuais, através do mesmo corpo, desejando escapar do estigma de “delicados”.  

A musculação, foco de nossa observação, promove um desenvolvimento dos 

músculos que não tem apenas um ganho estético, mas também está relacionado a um 

aumento da força do indivíduo. Força física é um dos elementos associados ao 

masculino, denominado o sexo forte e feio - em oposição ao feminino tomado como 

fraco e belo - sendo esse um dos argumentos para justificar, legitimar a dominação 

masculina sobre o feminino. As características e aptidões ‘naturais’ de cada sexo/gênero 

definiu, por muito tempo, as modalidades esportivas indicadas para mulheres e para 

homens, já que “a preparação física reforçava as características corporais e 

comportamentais que distinguiam os sexos, reforçando a construção de gênero” 

(MATHIAS e RUBIO, 2010:278).  
 Assim, no Brasil dos anos 1920, às mulheres eram permitidas e estimuladas 

atividades e jogos esportivos menos violentos e mais compatíveis com a delicadeza do 

organismo das mães, como a dança, a natação, a ginástica e a caminhada (ibid: 279-

280). Em oposição, os rapazes, no mesmo período, “parecem ser espontaneamente 

atraídos pela competição, pelo treinamento físico e pelo desenvolvimento muscular, já 

que tudo isso só reforça neles a virilidade e por consequência, a ‘natureza máscula’” 

(ibid :278).  

 
A musculatura masculina sempre esteve associada ao desenvolvimento de funções duras, 

estabelecendo assim uma conexão entre músculo e masculinidade. Segundo Alan Klein, a 

mais tradicional e primitiva forma de ver a masculinidade se baseia na exibição da 

virilidade e da força física. Virilidade, proezas e outros atributos másculos demarcam um 

dos maiores eixos através do qual os homens se situam e classificam outros homens. 

(CECHETO, 2004: 79) 

  

Relacionado a isso, está a ideia de violência, ou seja, que sujeitos fortes tendem 

a se impor pela força, que recorrem à violência para resolução de conflitos, ou mesmo, 

que buscam conflitos. Um paradoxo se apresenta nesse sentido, a partir das experiências 

de pesquisa de campo em academias, os sujeitos mais fortes, mais musculosos eram os 

mais calmos, tranquilos, falavam baixo, outras vezes eram alegres e brincalhões, 

diferentes do que se costuma esperar de sujeitos de aparência, muitas vezes, 

intimidadoras. O paradoxo se estende a imensa quantidade de homossexuais que 

frequentam academias, almejam o corpo sarado, definido, forte, com aparência 

compreendida como máscula. Muitas vezes parecer forte, ostentar um corpo que remete 

à força é o suficiente para suscitar medo e respeito, para impor-se e para atrair atenção e 

elogios. Assim como a aparência ajuda a ancorar uma construção de gênero: gay, mas 

másculo, mais próximo da compreensão comum de homem – o macho com veias e 
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músculos se destacando, como descreveu uma vez um entrevistado - do que do 

delicado, que está mais próximo da mulher. 

Os exemplos, há pouco mencionados, a se referem ao Brasil dos anos 1920, às 

crenças, práticas e interditos do período em relação à prática de atividades físicas que 

refletem a estrutura social da época e do país. Porém, mesmo que muitas dessas 

atividades outrora indicadas só para mulheres, como a dança e natação, ou específica 

dos homens, como o futebol, levantamento de pesos, lutas e o fisiculturismo sejam 

praticadas atualmente por homens e mulheres, algumas continuam sendo identificadas 

até hoje como mais relacionadas a um sexo que o outro.  

Na mesma medida em que a força era tida como relativa aos homens, o sexo 

forte e feio, o belo e o domínio da vaidade sempre estiveram para as mulheres, o dito 

sexo belo: em um trecho de reportagem publicada na revista “Sports”, em 1920, 

analisando a modalidade esportiva mais adequada às mulheres,  
 

“cria uma dicotomia entre os gêneros ao utilizarem expressões como ‘lado mais forte‘ e 

‘sexo feio’, em contraposição ao ‘lado mais fraco’ e o ‘sexo belo’, para referir-se a homens 

e mulheres, respectivamente: O tennis é, incontestavelmente, um dos sports mais 

apropriados para a educação physica feminina.Nelle, porém, quando chega a competição 

entre os dois sexos a vantagem foge sempre para o lado mais forte, isto é, para o homem. 

[...] O athletismo é, em resultados, muito mais favoravel aos representantes do sexo feio 

[...]’” [sic](MATHIAS e RUBIO, 2010:281). 
 

 Assim da mesma maneira que as mulheres tomam espaços antes demarcados 

como masculinos, os homens também borram a fronteira do feminino/ masculino, 

quando buscam uma produção de um corpo belo. Há nesse processo uma redefinição do 

que se compreende tradicionalmente como próprio de cada sexo e gênero e, 

consequentemente, uma redefinição do masculino e do feminino.   

É fundamental esclarecer que, ao descrever ações, atividades e comportamentos 

como típicos, próprios e relacionados a determinado sexo e/ou gênero não esquecemos 

do caráter cultural e histórico do gênero. Uma vez que só a partir dos séculos 

XVIII/XIX no Ocidente europeu e América, mulheres e homens passaram a ser vistos 

como seres qualitativamente diferentes e essa percepção está na base da concepção de 

“esferas separadas” que compõe a ideologia burguesa que se estabeleceu a partir do 

século XIX (CONNELL, 1995a: 32). Isso significa dizer que a compreensão ocidental 

de masculinidade é uma construção histórica recente, com pouco mais de cem anos. 

Assim sendo, a masculinidade, assim como a feminilidade, são construções culturais e 

históricas, assim é importante ter isso em mente ao se buscar verdades trans históricas 

sobre os homens, as mulheres/o masculino e o feminino (ibid). É essa compreensão que 

faz esse estudo possível, em compreender os gêneros como passiveis de alterações no 

espaço – tempo, pois buscamos compreender esse processo de modificação desse 

masculino no tocante a sua relação com o belo, com a vaidade, território antes do 

feminino. Também desejamos observar as tensões produzidas por esse processo 

apagamento de fronteiras e decorrente modificação entre os sexos /gêneros. 
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RESUMO 
 
 

 O trabalho versa sobre masculinidade(s), trazendo a categoria honra como 
fundante no processo de socialização do masculino na tentativa de 
compreender como esta categoria tem constituído o gênero masculino. 
Deste modo, como recorte empírico da temática trago o caso Genildo 
França, comerciante que matou 14 pessoas na comunidade de Santo 
Antonio do Potengi/RN por ter sido chamado de gay “monstro”. 

 
 
Palavras-chave: Honra. Masculinidade. Genildo França. Gênero. Mídia. 
 
ABSTRACT 

The work is about masculinity (s), bringing the category to honor the 
founding of the masculine socialization process in an attempt to understand 
how this category has been the male. Thus, as the empirical object thematic 
bring the case Genildo France merchant that killed 14 people in the 
community of Santo Antonio do Potengi / RN for being called gay 
"monster". 

Keywords: Honor. Masculinity. Genildo France. Genre. Media. 
 
 

“(...) estava difícil viver não aceito na sociedade, pelo simples caboclo que me levantou um 
falso mais agora está morto (...) Eu não fiz isso por prazer, fiz forçado”. Genildo França. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Ser homem ou ser mulher? Pois bem, esta dicotomia tem marcado o 

processo de reconhecimento do indivíduo. O corpo traduz o discurso de um 

verdadeiro sexo como se falasse de uma verdadeira pessoa. 

O conceito de gênero tem circunscrito o comportamento social e sexual dos 

indivíduos durante séculos. Sua história é escrita sob a ótica da normalidade.  Diga-

se normal “nascer” homem ou mulher e conferir a este corpo práticas masculinas e 

femininas lhes condicionado pelas genitálias. Normal é nascer, crescer e morrer 

homem oferecendo aos olhares da sociedade performace masculina. A postura 

feminina não se opõe a conduta a ela oferecida. 

O que observamos durante este longo processo é que o gênero é um 

conceito vivo e em movimento. 

 

O termo convencionado significa a dimensão dos atributos culturais 
alocados em cada um dos sexos em contraste com a dimensão 
anatomofisiologica dos seres humanos. A expressão assinala o que 
vem sendo cunhado como perspectiva construtivista em oposição a 
uma postura essencialista, que poderia ser imputada, por exemplo, 
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ao termo papéis sexuais. O conceito privilegia a dimensão de escolha 
cultural, pretendendo descartar alusões a um ativismo biológico para 
explicar as feições que o feminino e o masculino assumem em 
múltiplas culturas. (HEILBON, p.19: 2004) 

 

Entendendo gênero como um processo construído socialmente, atribuído de 
valorização cultural trago elementos que dentro do processo histórico mostram como 
objeto que vai além da investigação, sobretudo como Grossi (2005) uma categoria de 
análise que ultrapassa mulheres e homens como objeto de análise. Para isto apresento 
a construção do masculino a partir da categoria honra. 

A masculinidade ganha notoriedade na década de 80, quando o homem 
passa configurar dentro das perspectivas de estudos acadêmicos neste momento a 
categoria honra aparece como fundante do corpo masculino. 

Deste modo, este trabalho tem como finalidade discutir a construção da 
masculinidade vinculada à categoria honra, tendo como recorte empírico o caso 
Genildo Ferreira de França, homem que em maio de 1997, assassina 14 pessoas na 
comunidade de Santo Antônio do Potengi, município de São Gonçalo do Amarante-RN. 
Segundo relatos da imprensa norte-rio-grandense o crime foi desencadeado pelos 
"boatos" acerca de sua masculinidade, pois Genildo era chamado de gay. Uma vez que 
se constrói o masculino sob o modelo de hipervirilidade, o caso Genildo pode ser 
identificado como um modelo de mecanismo de controle social posto para produzir a 
identidade masculina na comunidade de Santo Antônio do Potengi, uma vez que para 
recuperar sua masculinidade/honra ele prefere matar e morrer a ser reconhecido como 
um desviante do padrão social e sexual dito normal. 

 
2. PENSANDO A CONSTRUÇÃO CULTURAL DO MASCULINO E 

FEMININO: marcas do gênero  

 
O gênero é a tipificação que a sociedade encontra para significar a diferença 

entre os indivíduos e partem da diferença sexual para tal classificação. O Ocidente ao 
longo dos séculos prima pela categorização dos indivíduos. Partindo de regras e 
sanções culturais a sociedade impõem valores, obrigações e sanções sobre os 
corpos, estas funcionam como uniformização de comportamentos, sendo assim 
atuam de forma coercitiva. 

Silenciosamente nos comportamentos e práticas sociais são interiorizados 
de forma a serem produzidos generalizados, como afirma Bento (2010), nossos atos 
são generificados e interpretados como citações de uma suposta origem. Deste 
modo, agir como mulher e homem põem em funcionamento verdades fundamentadas 
na natureza do individuo. 

  A produção das identidades de gênero é um longo e continuo processo 
histórico social marcado pelo um corpo heterossexual na dicotomia homem e mulher. 
Ao construir estas identidades constrói se também os espaços destinados a estes. 
Diante destes espaços as relações de gêneros foram marcadas pela divisão sexual 
das atividades. Vemos em Clastres (1988) e Mead (1998) ao homem é legitimo o 
espaço público,o direito de ser visto – o arco. A mulher destina-se o privado, os 
cuidados com o lar – o cesto. Pierre Clastres apresenta o feminino e masculino 
construído sob a égide de uma padronização cultural, onde as oposições 
apresentadas são adquiridas em um processo de “educação”/socialização, como se 
estes já nascessem como a imposição e obrigatoriedade de “estar” homem ou mulher 
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(me refiro aqui a condição de estar homem como o arco com elemento de tal 
masculinidade, assim como a floresta, quando um homem perde esta referencia é 
“rebaixado” a condição de estar mulher,ou seja, o cesto e o acampamento), ou seja já 
nascem com suas práticas definidas. Logo podemos dizer que já nascem com suas 
personalidades e espaço sociais, territoriais, econômicos e sexuais moldados pelos 
padrões culturais. 

 A construção do masculino e feminino está enraizada na dicotomia da 
objetividade e subjetividade, onde surge a ideia de um homem que se exprime na 
“cultura” e a mulher na “natureza” (Ortner,1979) construindo uma complementaridade 
onde no homem encontra-se características racionais e elementos de força. A mulher 
acreditasse o oposto, são elas: flexíveis, pacatas, afetuosas e, sobretudo 
competentes para a reprodução. 

No que concerne à construção da masculinidade(s) as relações dos homens 
são pensadas em jogos de performace corporificada. O boxeador (Wacquant, 2000), 
o lutador de judô (Rial,1995) são homens construídos sob um signo e através de seu 
comportamento, da hipervirilidade, a honra como característica fundante, a 
construção do corpo sob o sacrifício da dor exalta a masculinidade. 

Portanto, a construção do gênero se baseia no principio classificatório, como 
afirma Almeida (1995) é um instrumento para legitimação de um gênero sob o outro. 
A masculinidade esta sempre a ser construída e confirmada, ao passo de que a 
feminilidade é tida como característica permanente ‘natural’ afirmada e refirmada na 
reprodução, enquanto aos homens nos jogos sociais. 

 
3. O CASO GENILDO FRANÇA: discutindo a categoria honra 

 

“O motivo deu escrever estas poucas linhas, não é pra justificar o erro 

que eu fiz, mais só assim eu conseguiria provar pra todo mundo, e 

deixo o desafio pra qualquer uma que queira provar que eu sou homo – 

sexual, nem eu era, nem vou ser por meu comentário foi que 

aconteceu toda essa tragédia eu não me sinto uma pessoa normal 

depois desse falso que levantaram contra minha pessoa. Aqui  eu 

escrevo minhas palavras finais,poderam dizer que eu fiquei mais 

mesmo assim eu recomendo a alma de todos para Deus. E espero que 

Deus me perdoe por esse ato que eu fiz, mais era minha única solução. 

Eu espero que essa carta seja enviada para J. Gomes para que ele 

divulgue para o público, e que aconselhe a todos a não levantar falso 

do seu próximo. 

Paro aqui porque não tenho mais condições. Para todos desejo uma 

vida de dignidade a qual eu não tive. Eu posso até não vingar a morte 

do meu filho se não tiver condições.Tava difícil viver não aceito na 

sociedade pelo simples caboeta que me levantou um falso mais agora 

está morto. 

Eu imploro perdão de todos que tentarem me compreender. Eu não fiz 

isso por prazer fiz forçado. 
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Ainda continuando deixo um forte abraço e um beijo para toda minha 

família, e que toda minha família não importa a religião, más que todos 

se reúnam e construam uma forte corrente de oração para que Deus 

tome conta de minha alma. 

ADEUS  

PARA 

TODOS 

                                                             Escreve Genildo”  

(Carta deixada por Genildo França) 

 
 

O caso Genildo Ferreira de França, comerciante, que em 1997 matou 14 pessoas 
em Santo Antonio do Potengi/RN ganhou dimensão nacional através da mídia 
impressa e televisiva da época. A chacina segundo estes se deu por Genildo ser 
chamado de gay.  
Com a impossibilidade de conviver com o fato de ser chamado de gay Genildo 
preferiu matar e morrer a ser reconhecido como um desviante do padrão social 
definido como “normal”. A violência desencadeada parece assinalar que a vergonha 
foi causada por sua identificação com o feminino, ou seja, ser chamado de gay é 
uma agressão a sua masculinidade fazendo assim com que esse perca sua honra. A 
desonra era ser considerado gay e para resgata-la Genildo mata 14 pessoas e se 
suicida.  
 
Ser homem é uma perspectiva que se dá no imperativo. O caso Genildo nos traz o 
ódio de um homem que vê sua masculinidade suja. As características do feminino 
parecem manchar a honra dos homens e, com a impossibilidade de conviver com 
esses comentários o autor dos crimes encontra na violência o mecanismo de 
purificação e resgate de sua masculinidade. A violência escrita neste caso parece 
assinalar que a vergonha foi motivada por sua identificação com o feminino. A 
peformace e a comparação com o feminino desmoraliza a condição masculina. 
Deste modo, acendendo algumas formas explicativas para percebermos como são 
produzidos e reproduzidos os valores estruturantes das masculinidades, pois não se 
trata de um homem que matou uma mulher, mas de um homem que matou várias 
pessoas.  

Ser um “afeminado” é está em oposição às normas de gênero, portanto, 
assumir posições de riscos. A verdadeira masculinidade, a “normal”, continua sendo 
definida em grande parte contra o feminino e contra o homossexual. 

O caso Genildo nos consente refletir sobre as implicações da homofobia 
internalizada com toda tramaticidade. Aqui não se trata de agredir outra pessoa porque 
ela é homossexual, consequência visível da homofobia, mas de suprimir fisicamente os 
que atreveram-se duvidar de sua masculinidade e, concomitantemente, retirar a própria 
vida, pois, seria uma vida impossível, inviável em um meio social que confere  
masculinidade à negação de qualquer indicante de feminilidade. 

 
 

3.1. Dialogando com a categoria honra 
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Os primeiros estudos sobre masculinidades estavam relacionados à honra, 

ou seja, masculinidade significava se honrado/ter honra. E a partir destes estudos 

iniciam-se a ideia da masculinidade como construção social. 

O masculino é tão construído quanto o feminino. A construção de sua trajetória 
se faz em torno de um imaginário social com relação à masculinidade que está 
sempre a ser provado com relação ao seu desempenho sexual. 
 Quando se pergunta a um homem: “o que é ser homem?”, as respostas 
remetem, inicialmente, para a esfera biológica, que funciona como um dado 
primeiro, classificador: “ser homem é ter pênis”. Saindo do campo biológico, 
“ser homem é ser trabalhador, honrar os compromissos, ter palavra, ser livre, 
ser honrado, não ser mulher”. Existe, então, um campo simbólico constitutivo 
da identidade masculina que cruza as possíveis masculinidades e que tem 
acesso direto com veiculação honra, pois para cumprir o status de homem 
tanto no que se refere ao campo biológico e social alia-se a estes a categoria 
honra. A honra é deste modo, uma categoria social fundamentalmente 
relacional e está atrelada ao projeto social da heteronormatividade. 
Como apresenta Claudia Fonseca (1995) os códigos de honra estão atrelados 
a constituição da masculinidade. A autora expõe no livro “Família, fofoca e 
honra” a honra familiar entre os homens - para o homem da família dispõe de 
uma variedade de símbolos para expressar o seu prestigio pessoal. A virilidade 
ligada a procriação, a bravura para proteger as mulheres da família- os 
protetores do lar.e a condição de homem que consegue manter a família, pois 
a mulher que trabalha humilha seu marido, deixando entender publicamente 
que ele não consegue mantê-la viver com essa derrota solapa um dos 
fundamentos da identidade social do homem: o provedor da casa. 
 A honra feminina, colocada entre aspas traz a mulher, sua imagem publica 
projetada em torno das tarefas domesticas, na divisão do trabalho ela deve ser 
uma mãe devotada e uma dona de casa eficiente. A honra feminina esta em 
não desonrar o masculino. 
Embora a honra seja um atributo pessoal ela é colocado no âmbito familiar e, 
sobretudo social, uma vez que, vemos homens dizerem que defendem sua 
honra como defesa de sua masculinidade nos lembrando a tradição 
patriarcalista onde a honra é defendida/lavada com próprio sangue. Podemos 
exemplificar este processo diante dos crimes passionais, que como aponta 
Mariza Corrêa (1981) deixam de ser vinculados ao amor e passam a serem 
visto sob o ponto de vista da honra, ou melhor, da legitima defesa da honra.  
A representação social dos homens é constituída a partir dos sexos, que se 
torna um dispositivo norteador para suas ações e interações durante a vida. 
Diante de uma transição entre uma representação de homem construída pelo 
modelo patriarcal pensar o nivelamento entre os sexos é pensar em inferiorizar 
e desonrar o masculino. Pois havia nesta sociedade um medo que o 
nivelamento provocasse a desvirilização da sociedade, uma vez que, 
entrassem em contato com as características femininas. Desta maneira, a 
sociedade patriarcal usa como estratégia de discurso definir o ser feminino 
como um ser superior ao masculino, que ao se igualar com ele se rebaixaria. 
Assim como se preocupavam com o legado da masculinidade, preocupavam-
se também em manter o modelo feminino de submissão. O nivelamento traria 
então o embrutecimento das mulheres, perdendo a última reserva de 
afetividade, sentimentalismo, paciência. 
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“(...) o nivelamento dos sexos aparecia como uma resultante e uma espécie 
de metáfora de todo o processo em curso. Atingindo a instituição que era 
célula da ordem social, ameaçando inverter a hierarquia, vista como natural 
em seu interior, toda a sociedade parecia estar saindo do controle dos 
homens, que, emasculados em seu poder, viam o feminino sair de suas 
fronteiras e impregnar toda a ordem social. O refinamento da vida moderna, 
que levava a uma delicadeza de falas, gestos e atitudes era mais um indício 
desse processo”. (MUNIZ, Durval, p. 44, 2003) 

 
Portanto, ao referir-se a honra como característica inerente ao corpo 

masculino esta se dá em detrimento do feminino, pois Genildo afirma sua honra, 
diga-se, masculinidade matando por ter sido acusado144 de ser homossexual, ou 
seja, teria ele características femininas. Em Fonseca, a honra masculina esta em 
proteger as mulheres da família, assim como manter sua esposa em casa, pois se 
ela trabalhasse desonraria o marido, o provedor do lar. Em Correa, desonrado é 
aquele homem que é traído pela mulher, e mata para resgatar sua posição na 
sociedade. 

 
 

4. O CASO GENILDO FRANÇA: A CONSTRUÇÃO MIDÍATICA 
 
O caso Genildo França provocou uma grande profusão de informações da 

mídia local, esta que trouxe uma análise do discurso dentro do discurso, uma vez 
que, os jornais da época recorreram a outros saberes para legitimar a causa ou 
as causas da chacina, sendo Genildo taxado como “louco”, “monstro”. E o que 
percebe-se nestes jornais é a profusão de informações contraditórias com o 
intuito de “vender” jornais e caracterizar Genildo como uma pessoa 
psicopata,monstruosa. 

Como por exemplo: 

# JORNAL DE NATAL  
 VÍTIMAS =15 
“CHACINA” COMO = TRAGÉDIA,PRAÇA DE GUERRA,ATO DE SELVAGERIA 
DISCURSO MÉDICO = COMPORTAMENTO HUMANO 
IDADE = 27 ANOS 
MOTIVO = EXTERMINAR COM TODOS QUE DUVIDAVAM DE SUA MASCULINIDADE 

IDADE DE IURE (FILHO DE GENILDO) = 4 ANOS, ATROPELADO HÁ 2 ANOS 

PERSONALIDADE = INSTINTO MAQUIAVELICO, COMPORTAMENTO AGRESSIVO PÓS-
MORTE DO FILHO. 

EX- SOLDADO VREMIADO PELO EXERCITO 

MORTE = SUICÍDIO 

 

                                                           
144

 Os jornais indicam ter sido Monica, esposa de Genildo, a espalhar o boato. Ela teria encontrado 

Genildo na cama com outro homem. 
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O documentário “Sangue do barro”, nos mostra como a mídia tipificou 
Genildo, um dos telejornais, de caráter sensacionalista, acompanhava em tempo  
real a chacina. Corpos eram mostrados sem nenhuma restrição. Esta 
característica era imprimida nos demais jornais impressos, estes que não davam 
fim ao ocorrido, semana pós semana traziam mais informações com objetivo de 
desvendar qual o real motivo da chacina e levantavam como importância revelar 
ou melhor dizendo criar uma personalidade para Genildo que pudesse justificar o 
acontecido. 

 

#TRIBUNA DO NORTE 
 
VITIMAS =  15 
PERSONALIDADE= COMPORTAMENTO ESTRANHO ( SEGUNDO A SUA 
MÃE),COMPORTAMENTO DIFERENTE DESDE A MORTE DO FILHO 
YURE,COMPORTAMENTO HORRIVEL,MONSTRO( TIA DE MÔNICA SUA EX-
MLHER),OPERÁRIO MEIGO,ERA CHAMADO DE AMOR ( JOÃO BATISTA 
,COLEGA DE TRABALHO-CERAMICA SAMBURÁ) 
 
MOTIVO PARA A CHACINA = REVOLTA COM BOATOS SOBRE SUA 
SEXUALIDADE, QUERIA LAVAR A PROPIA HONRA,REVOLTADO COM A 
MORTE DO FILHO 
 
DISCURSO MEDICO = DESVIO PSICOLOGICO , PSICOATA, TRANSTORNO 
DE PERSONALIDADE,TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTI SOCIAL, 
CONCLUSÃO DO ITEP QUE GENILDO ERA PSICOPATA,FATORES 
PSIOPATOLOGICOS 
 
CIDADE = SANTO ANTONIO DOS BARREIROS 
IDADE = 27 ANOS 
 
EX- SOLDADO 
 
ORDEM =FRANCISCO-TAXISTA,ELIAS E BALTAZAR APARECEM NO MESMO 
JORNAL  EM MOMENTO DISTINTO COMO SENDO O 2º ,ASSIM EM OUTRO 
MOMENTO COMO 3ª VITIMA ;JOÃO MARIA,MANOEL 
BELARMINO,EDILSON,ANTONIO JOSEMBERG,EDMILSON;MONICA 
APARECE COM 9ª E 1Oª VITIMA, WERNER APARECERA TBM COMO 9ª 
VITIMA,TEREZA,FRANCISCA NEIDE 
,VALDETE,FRANCISCO,FLAVIO,FERNANDO 
 
MORTE = SUICIDIO 

 

 
O que podemos perceber é que a mídia construiu um Genildo. E para esta 

construção recorreu aos saberes que pareciam significar seus anseios. 
Psicólogos, médicos, psiquiatras que descreviam um monstro, louco, psicopata. 
Mídia que proferia verdades inscritas em discursos “verdadeiros”. Verdades 
produzidas em contradições sejam elas de personalidades, motivo, número de 
mortos entre outros. 
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Podemos então dizer que no caso Genildo se constrói um homem sob o 
encalce da masculinidade hegemônica, que dentro dos seus padrões, territórios, 
Nordeste, acaba por “lapidar” ainda mais os cânones da masculinidade, diga-se 
hiperviril. Dentre estes espaços temos uma mídia que verbaliza verdades 
absolutas, a procura de causas, consequências e curas, pois Genildo era visto 
hora como louco, hora como monstro. A mídia neste caso legitima tanto a chacina 
como estágio de loucura movida pela morte do filho, quanto à ferida cravada na 
sexualidade, uma vez que seu nome é repercutido na comunidade como gay, 
ferida na honra masculina. 

  
5. CONSEIDERAÇÕES FINAIS 

 

A imposição de uma sexualidade natural, heterossexual e para procriação, é 
uma construção simbólica própria à cultura Ocidental, cujas bases remontam aos 
elementos mitológicos constitutivos do imaginário Ocidental. Deste modo, a caso 
Genildo aparece como exemplo de uma sociedade que não aceita qualquer tipo de  
“desvio/anormalidade” ( uma vez que este era visto como homossexual) e te condena 
aponto de excluir socialmente. Esta que produz um modelo de homem que prefere 
matar e morrer a ser visto como desviante do padrão dito normal socialmente e 
sexualmente. 

 Para o homem ter os afetos fora das trilhas definidas socialmente é sinal 
que a heterossexualidade não vingou. Percebesse em Genildo que há um esforço 
feito para provar que é  homem, encontrado por este através da morte ,lavando assim 
sua honra com sangue como forma de resgate da mesma.  

Os discursos masculinos são construídos com a intenção de subordinar a 
mulher e desvalorizar a esfera do feminino, logo uma forma de subordinar é situar o 
outro (homem) na esfera do feminino. A violência desencadeada parece assinalar que 
a vergonha foi causada por sua identificação com o feminino, ou seja, ser  chamado 
de gay é uma agressão a sua masculinidade fazendo assim com que esse perca sua 
honra. A desonra era ser considerado gay. A honra entendida aqui como sentimento 
natural inerente ao homem e cuja ofensa produz um abalo moral, acabando com tudo 
que já fora construído. Com os “boatos” sobre a sua masculinidade é como se o 
Genildo tivesse perdido tudo que já construirá, deixou de ser pai, marido, amigo, 
irmão, Homem, indivíduo para agora ser Gay e para provar que não era homossexual 
mata e morre. Honra esta que instituiu um mecanismo de aprovação ou reprovação 
social em que a pretensão dos indivíduos a um dado valor social é um direito em si. 

Vivemos nossa sexualidade dentro do imaginário da sociedade onde estamos 
inseridos. Aceitar que o outro possa ser diferente abala nossa verdade, e mostra que a 
verdade é sempre a verdade de cada um, o que desvela a ilusão da existência de uma 
identidade única e absoluta. Acredita-se que o que menos importa é se Genildo era de 
fato homossexual ou não,mas sim como o modelo do padrão social e sexual de nossa 
sociedade constrói um individuo que faz de tudo para provar ou adequar-se a esse 
padrão imposto,pois este ao negar ou afirmar a sua sexualidade/masculinidade estar e 
quer se enquadrar neste modelo. 
Portanto, no código de honra estruturante desse modelo, o projeto de construção de 
homens viris está abertamente ligado a negação sistemática do feminino como 
indicativo para identificação. Estas verdades normatizam a vida e a relação entre os 
gêneros, para além de orientações sexuais singulares. Neste caso, as antinomias 
honra/desonra e vida/morte se apresentam como forças reguladoras do social. 
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Resumo 
A partir de uma reflexão sobre as estratégias para a elaboração de campanhas, 
de uma rede internacional que busca engajar homens na promoção da 
equidade com mulheres, a Aliança MenEngage, este trabalho propõe questões 
a cerca da transformação de masculinidades, com objetivo de contribuir para a 
promoção da igualdade de gênero. 
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Abstract  
Based on reflection of the campaign strategies of an international network that 
seeks to engage men in promoting equality with women, the MenEngage 
Alliance, this work poses questions about the transformation of masculinities, in 
order to contribute to the promotion of gender equality. 
 
Keywords: Masculinities, Gender, Transformation of Subjectivity, Equity 
 
 
Introdução 
 

Este trabalho possui como tema a transformação de masculinidades no 
cenário contemporâneo, visando contribuir para a promoção de equidade de 
gênero. Para tanto, propõe-se um debate sobre as abordagens de campanhas 
utilizadas para o envolvimento masculino, de organizações que compõem uma 
rede internacional com tal propósito, a Aliança MenEngage.  

A Aliança MenEngage  foi formada em 2004, com o objetivo de engajar 
homens (adultos, jovens e adolescentes) na promoção da equidade de gênero, 
por meio de ações voltadas para a sensibilização desse grupo em questões 
referentes à saúde sexual e reprodutiva, paternidade e prevenção de violência. 
O modo como foram produzidas as subjetividades masculinas influenciam a 
saúde de homens e mulheres, a desigualdade na divisão de tarefas domésticas 
e salários, o cuidado dos filhos e altos índices de violência. Uma das 
estratégias para o engajamento de homens na transformação de 
masculinidades, difundidas por organizações que compõem a aliança, são 
campanhas de marketing social, que promovem modelos “alternativos” de 
masculinidades, baseados no respeito, no dialogo, no cuidado da saúde sexual 
e reprodutiva e dos filhos e no reconhecimento dos custos das normas de 
gênero também para os homens.  

Este texto tem como objetivo levantar questões referentes à como este 
modo de engajamento masculino interfere na transformação de subjetividades 
e suas consequências para a produção de outras formas de exclusão e 
relações de poder. Não serão apresentadas respostas conclusivas a esta 
questão. Mas reflexões que apoiam a elaboração da questão apresentada no 
título deste trabalho. 

 
 

“Problemas de gênero146” 
 

A forma como homens e mulheres são socializados em diferentes 
sociedades confere ao homem mais poder tanto na esfera pública quanto na 
esfera privada. Sem deixar de reconhecer importantes avanços e conquistas 
femininas nas últimas décadas, dados de pesquisas sobre vários países ainda 
apontam que é necessário avançar em muitas dimensões a partir das quais 
essas diferenças se estruturam como desigualdades, tais como violência contra 
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mulher, iniquidade no mercado de trabalho e sobrecarga feminina nas tarefas 
domésticas.  

Um estudo comparativo (The Internacional 
MenandGenderEqualitySurvey – IMAGES) realizado com homens e mulheres 
no Brasil, Chile, Índia, Croácia, México e Ruanda, coordenado pelo Instituto 
Promundo e ICRW (International Center for Research on Women), revelou que 
o índice de violência contra a mulher alcança 31% em países como México e 
Chile (Barker e Aguayo, 2011). Na Índia e em Ruanda, 68% e 54% dos homens 
entrevistados (N= 1534 e 2301), respectivamente, disseram que “uma mulher 
deve aguentar violência do marido para manter a família unida” e 61% dos 
indianos e 21% dos ruandeses disseram que “existem momentos nos quais 
uma mulher merece apanhar”147.  

Em relação às desigualdades no mercado de trabalho, no Brasil, por 
exemplo, dados do IBGE148 apontam que mulheres recebem 70% do 
rendimento dos homens. De acordo com informações disponibilizadas no 
Relatório “O Progresso das Mulheres no Mundo” (UNIFEM, 2008), a 
remuneração das mulheres é entre 3% e 51% inferior a dos homens, com 
média global de 17%. A percentagem de mulheres em cargos superiores de 
direção ainda é de 3,4% na Ásia e 12,6% na América Latina e Caribe, em 
relação aos homens (UNIFEM, 2008). 

Já quando se trata da divisão do trabalho doméstico, Arraigada (2004), 
Sorj (2005), Araujo, Picanço e Scalon (2007) mostram que não obstante as 
diferenças nos diversos contextos nacionais em relação às políticas sociais de 
apoio à família, as tensões, percepções mais tradicionais sobre papéis de 
gênero no mundo privado e público e a desigual distribuição das tarefas entre 
homens e mulheres permanecem de forma diferente nesses países. A 
apropriação do trabalho doméstico gratuito das mulheres é um dos elementos 
mais importantes da dominação masculina, segundo a tradição francesa e 
estadunidense destes estudos (Assis Clímaco, 2009).  

A dominação masculina é, portanto, uma evidência (Welzer-Lang, 2001). 
A política atual que visa a reduzir as desigualdades não deve nos deixar 
esquecer que elas perduram. É fundamental que pesquisas possam embasar 
tais políticas e ações para que continuem avançando no questionamento das 
iniquidades nas relações entre homens e mulheres. Todavia, a dominação dos 
homens “não deve ser analisada como um bloco monolítico onde tudo está 
dado, onde as relações se produzem ao idêntico” (Welzer-Lang, 2001, p. 461). 
O patriarcado existe não apenas como um sistema de poder dos homens sobre 
as mulheres, como representa hierarquias de poder entre distintos grupos de 
homens e mulheres e dos homens entre si. E assim o conceito de gênero 
significa mais do que prescrever distintos papeis sociais masculinos e 
femininos. A compreensão de tal conceito encontra-se na analise das relações 
de poder e a internalização destas relações pelo processo de produção de 
subjetividade. 

Ao falar sobre “relações sociais entre os sexos”, Devreux (2005) busca 
ultrapassar a noção de gênero como um problema social sofrido por mulheres, 
no qual os homens não seriam atores. A autora evoca os homens nessas 
questões e busca por em evidência o caráter dinâmico das relações entre 
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homens e mulheres que, mesmo seguindo uma lógia diferente, está em 
interação com outras relações sociais, sejam de classe, raça ou de geração. 
Para Devreux (2005), “as relações sociais de sexo” não se exprimem apenas 
pela divisão e hierarquização dos homens e das mulheres e de sua atividade 
de trabalho, mas pela “categorização” de ambos. Por meio dessas 
modalidades, constrói-se o mundo das mulheres e o mundo dos homens, onde 
qualquer tentativa de entrada no lugar do outro, sem que a lógica e dinâmica 
de construção dessas relações seja questionada, poderá ter como 
consequências novas formas de normalização, tensões e até mesmo violência.  

A homofobia, a violência contra os homens que apresentam 
comportamentos esperados para mulheres, ou mesmo a violência exercida 
pelos homens em nome da honra, da força e da coragem são exemplos dos 
efeitos da normalização de gênero, baseada na concepção binária de um 
mundo masculino e um mundo feminino. Esse fato nos sugere que o 
enfrentamento de tais efeitos deve incluir também os homens na 
problematização do processo de produção de subjetividades masculinas e 
femininas, que são a base dessa normalização.  

A “questão de gênero”, no entanto, durante muito tempo foi tratada como 

uma questão de mulheres. Por diversas razões, da política até a cultural, muito 

pouco de produziu sobre os homens em termos de ação e pesquisa, um 

quadro que vem mudando visivelmente a partir dos anos 1990 com a 

introdução do tema da masculinidade e suas mudanças ao longo tempo.  

Por meio de financiamentos de agências da ONU, a Aliança MenEngage 
surgiu de organizações comprometidas com os marcos internacionais, 
buscando apoiar o movimento de mulheres. Tal apoio se dá, no entanto, a 
partir de uma perspectiva que reflete sobre os “custos” das normas de gênero 
também para homens, em questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, 
a paternidade e o cuidado. A Aliança acredita que as necessidades específicas 
de homens e meninos devem ser levadas em conta no desenvolvimento de 
políticas públicas para a equidade de gênero. Esta condição é mencionada em 
materiais educativos da rede como estratégia fundamental para produzir 
mudanças e mobilizar homens nesse movimento (UNFPA & Promundo, 2010). 

No entanto, é importante considerar que mudanças em direção à 

equidade requerem que os homens estejam dispostos a dividir a fatia que lhes 

cabe. Questionar o próprio poder e abrir mão de seus privilégios é tarefa que 

exige transformações substanciais no modo como organizamos uma sociedade 

capitalista e patriarcal. Soma-se a esse desafio o fato de os homens serem 

tradicionalmente considerados representantes universais de toda a espécie 

humana e não objetos de estudo e transformação (Heilborn & Carrara, 1998). 

Além disso, engajar-se no movimento por suas “vantagens” para os homens, 

estratégia mencionada em campanhas e documentos149 da Aliança, pode 
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trazer consequências importantes para a manutenção de determinados 

privilégios.  

A incorporação das normalizações de gênero por homens e mulheres é 

um processo complexo, derivado das diversas relações de poder que ajudam a 

produzir a subjetividade. Mais do que fruto de opressão, gênero opera pela 

construção de subjetividades, produzindo sujeitos masculinos ou femininos 

(Arán & Peixoto Júnior, 2007) e quaisquer mudanças devem alcançar tais 

processos de subjetivação. Entender o que faz os homens transformarem 

atitudes e questionarem a própria concepção que têm de si, de sua 

masculinidade, para participarem de um movimento pela equidade de gênero 

viabiliza a compreensão de fatores que podem contribuir para essa 

transformação em direção de uma sociedade mais justa. 

 
A inserção de movimentos de homens em um projeto de igualdade com 
mulheres 
 

O olhar sobre o papel dos homens na promoção da equidade de gênero 
teve inicio na década de setenta, quando o reacendimento do movimento 
feminista no pós-guerra e a possibilidade de mulheres ocuparem espaços para 
além do doméstico, balançaram papéis considerados tradicionalmente como 
naturais. Se no passado, segundo Oliveira (2004), os mecanismos sociais que 
possibilitam privilégios aos homens eram invisíveis, como o são para todos os 
que por estes mecanismos são favorecidos, a participação feminina em áreas 
antes exclusivamente masculinas fez com que os homens prestassem atenção 
na produção social de seus papéis e seus efeitos. Assim, começaram a discutir 
mudanças que acompanhassem as alcançadas pelas mulheres. 

Do ponto de vista dos estudos na área das Ciências Sociais e Humanas, 
esse período trouxe o foco para a socialização masculina, visando 
desnaturalizar papéis que reforçam desigualdades entre homens e mulheres. 
Antes da década de 1970, artigos como The Gang (1927) ou Street 
CornerSociety (1943) que estudavam universos masculinos estavam mais 
preocupados com a questão do desajuste social (Oliveira, 2004), do que a 
construção da masculinidade como componente das relações desiguais de 
gênero. Em 1975 o artigo de Gayle Rubin, The straightmind ou Tráfico de 
mulheres, sem ter o objetivo explícito de discutir os papeis masculinos, é citado 
como um dos primeiros a questionar tanto a própria compreensão de mulher, 
quanto a de homem, enquanto categorias dadas e universais (Oliveira, 2004, 
Assis Clímaco, 2009). 

O contexto de efervescência dos movimentos de identidade no qual 
estava inserido o trabalho de Rubin permitiu o surgimento de uma via 
alternativa às perspectivas sociológicas hegemônicas (marxismo, 
funcionalismo, estruturalismo), em que foi possível a critica à naturalização dos 
comportamentos e à legitimação das diferenças de poder que beneficiam os 
homens em detrimento das mulheres (Oliveira, 2004). Foi nesse contexto que o 
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questionamento das próprias identidades atravessou as ciências sociais e 
humanas e influenciou estudos e movimentos feminista, gay, antirracistas e 
pós-coloniais (Petersen, 2003). Tais estudos abriram para a possibilidade de 
considerar as masculinidades como um composto de distintas qualidades e 
atributos, cujo significado depende de quem fala e sobre de que homem se 
fala. Os men’s studies ou masculinities studies, desenvolvidos nos anos 70 e 
80, em diferentes países anglo-saxões, põem importância acentuada às 
diferenças entre homens ou à pluralidade das masculinidades (Assis Clímaco, 
2009). 

Desse modo, a partir das lutas travadas pelos movimentos de identidade 

(movimento gay e de mulheres), os homens também passaram a investigar a 

identidade masculina, o que suscitou outro contexto de debates: tornou-se 

comum uma visão de que não apenas as mulheres sofreriam com a dominação 

masculina de gênero, também a sofriam seus possíveis beneficiários. Esse 

debate tem apoiado a ideia de que a naturalização dos papéis masculinos por 

si só oferece custos que devem ser avaliados pelos homens, uma vez que 

restringe possibilidades de subjetividade em torno de um padrão rígido de 

comportamento. 

O modelo hegemônico de masculinidade é, sobretudo, branco, 
heterossexual, classe media, adulto (Carrara, 2006) e europeu, se 
considerarmos uma perspectiva internacional. Kaufman (1995) afirma que para 
a maioria dos homens é impossível cumprir os requisitos dos “ideais 
hegemônicos de masculinidades”. É importante respeitar os códigos ou os 
ritos. Para ser considerado homem, é necessário combater aspectos internos 
que os remeteriam às mulheres, o que contribui para a desqualificação das 
mulheres nas sociedades patriarcais, além da produção de 
heteronormatividade e homofobia (Welzer-Lang, 2001). Tais ideais de 
masculinidades são alcançados pela supressão de toda uma gama de 
emoções, necessidades e possibilidades, tais como o prazer de cuidar dos 
outros, a receptividade, empatia e a compaixão (Kaufman, 1995).  As emoções 
não desaparecem, mas são freadas pelo controle e racionalidade, necessários 
ao alcance desse ideal. Desde pequenos, os homens começam a descobrir 
que, para ser viril, é preciso sofrer. Meninos são, muitas vezes, iniciados por 
adultos, podendo isto ser visto como um ato de violação (Welzer-Lang, 2001). 
Outros se fecham em uma couraça, incorporando de uma vez por todas, a 
competição, onde a melhor defesa pode ser o ataque. Com base nessas 
condições, Kaufman (1995) introduz a ideia de que existe na vida dos homens 
uma combinação de poder e privilégios, dor e carência de poder. Isto não 
significa equipará-los às formas de subordinação feminina. Mas o masculino é, 
contraditoriamente, submissão a um modelo de obtenção de privilégios e a 
experiência dos homens pode ser também uma fonte de alienação: de sua 
relação com os filhos, de suas potencialidades e dos desejos que escapam aos 
padrões de comportamento masculino esperado.  

A Aliança MenEngage emerge nesse contexto, reconhecendo a 
possibilidade de recuperação das “perdas” como fator mobilizador dos homens. 
Idealizada principalmente por organizações de países do Norte (Estados 
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Unidos, Canadá e Suécia), a rede internacional possui como desafio agregar 
diversos indivíduos com diferentes experiências de socialização de gênero e 
distintos interesses. A análise de sua abordagem para o envolvimento dos 
homens nos diversos contextos tem como objetivo contribuir para as reflexões 
sobre desconstrução de masculinidades hegemônicas, que estão associadas à 
manutenção das diferentes relações de poder nas sociedades patriarcais. Não 
seria inverossímil ter como hipótese que tal engajamento poderá mesmo 
reforçar a lógica heteronormativa e produzir novas configurações de poder, se 
partir de uma perspectiva utilitarista – dos benefícios para os homens – e 
identitária – de um movimento de homens para homens, que baseia suas 
ações na produção de novas masculinidades consideradas “positivas”, sem 
levar em consideração a pauta de outros movimentos.   
 
 
 
A Aliança MenEngage: “engajando homens como parte da solução” 
 

O comitê organizador da Aliança MenEngage é formado por 

organizações dos Estados Unidos, África do Sul, Canadá, Suécia, além de 

agencias da ONU (OMS, PNUD, UNFPA e UNIFEM). Como membros, possui 

atualmente mais de quatrocentas organizações de países da África 

Subsaariana, América Latina e Caribe, América do Norte, Ásia e Europa. As 

ações promovidas pela aliança buscam apoiar as reivindicações dos 

movimentos de mulheres, a partir do reconhecimento da participação 

masculina na promoção da equidade de gênero, considerando custos que 

determinados papéis podem gerar também para os homens. 

Além de documentos relacionados ao movimento feminista e gay dos 
anos 1970, que começaram a produzir um questionamento das identidades 
também dos homens, nas décadas seguintes, outros fatores contribuíram para 
os estudos e propostas políticas que buscaram um olhar crítico sobre as 
masculinidades, visando por fim as desigualdades entre homens e mulheres. 
Nos anos 1980, o surgimento da AIDS levantou questões em relação à eficácia 
das ações preventivas caso não fossem discutidas as relações de 
subordinação às quais mulheres e gays estavam submetidos. A participação 
masculina na saúde reprodutiva (até então esse assunto era principalmente 
atribuição feminina), proposta principalmente na Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento de 1994 no Cairo, significou um marco 
para a proposição de políticas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos 
e a prevenção de violência contra mulheres (Oliveira, 2004). Com forte 
presença do movimento feminista, considerava-se que, uma vez que os 
homens são os que mais cometem violência contra as mulheres e lhes cabe 
também maior poder de decisão, engajá-los nas ações para controle 
populacional e prevenção de violência de gênero seria tática fundamental. 

Como resultado das grandes conferencias da década de 1990, a Aliança 
MenEngage expõe como um de seus objetivos mobilizar os homens para o 
alcance das Metas do Milênio relacionadas às questões de gênero. As 
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atividades incluem compartilhar informações, desenvolver pesquisas e ações 
para influenciar políticas em nível nacional e internacional, a partir da reunião 
de vozes masculinas no questionamento de versões não equânimes e violentas 
de masculinidades. Organizações da aliança reconhecem que políticas e 
programas direcionados aos homens em prol da equidade de gênero devem 
contribuir para a promoção dos direitos humanos e devem ser feitas em diálogo 
com os movimentos pelos direitos das mulheres, além de se dirigirem aos 
determinantes estruturais e sociais da iniquidade de gênero (Peacock & Barker, 
2012). 

Não mais porque “os homens são parte do problema”, tal como presente 

nos discursos dos anos 1990, as atividades educativas e campanhas de 

comunicação da Aliança MenEngage buscam “engajá-los como parte da 

solução”, a partir do reconhecimento dos “custos” das normas de gênero 

também para os homens, bem como as necessidades e demandas masculinas 

para uma relação de equidade com as mulheres. Mudanças nas atitudes e 

comportamentos de homens e rapazes, por meio de “projetos transformativos 

de gênero”, são consideradas essenciais para a negociação de métodos de 

prevenção do HIV, prevenção de violência contra as mulheres e cuidado com 

sua própria saúde (UNFPA & Promundo, 2010).  

Para que os homens estejam interessados em transformar suas 

atitudes, deve-se reconhecer suas motivações para se colocar em uma relação 

de igualdade. Segundo Peacock & Barker (2012), tais motivações passam, em 

primeiro lugar, por sofrerem os próprios homens os efeitos da violência, bem 

como as mulheres que amam: mães, irmãs ou parceiras, eventualmente 

assediadas ou violentadas. Em segundo lugar, as normas de gênero 

promovem desigualdade entre os diferentes grupos de homens, o que faz com 

que se sintam pressionados a usar violência para provarem força e sua 

masculinidade. Em terceiro lugar, a imagem dos homens como perpetradores 

de violência reduz a confiança das mulheres. Os homens estariam 

interessados em transformar esta imagem, segundo os autores, porque uma 

relação baseada no respeito mútuo é mais satisfatória do que atravessada pelo 

medo e desconfiança. 

A discussão sobre as motivações é complementada pelo estímulo a 

comportamentos e atitudes alternativas às “masculinidades tradicionais”, a 

partir de uma perspectiva “positiva”, que demonstre as “vantagens” de ser um 

“homem transformado” (ProjectoAcquire/ EngenderHealth&Promundo, 2008). 

Segundo tais discursos, da mesma maneira que as masculinidades são 
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formadas socialmente pela “divulgação” de modelos masculinos, considera-se 

importante oferecer alternativas que possam gerar mudanças em direção à 

equidade. Assim, as organizações que compõem a rede buscam sensibilizar os 

homens a partir de reflexões sobre os “benefícios” de ser um homem “que 

dialoga”, “que é flexível”, “que assume seu papel na reprodução e no cuidado 

com os filhos”, “que partilha de decisões” e “que possui relações que tenham 

como base o respeito”. 

Ao contrário das campanhas tradicionais de saúde pública que se 

concentram apenas em informar as pessoas sobre comportamentos que 

contribuem para a infecção por determinadas doenças, as campanhas de 

organizações que compõem a rede se inspiram nas estratégias de marketing 

social. Tal abordagem implica em tornar “certos comportamentos e estilos de 

vida mais atraentes a um determinado público enfatizando suas vantagens e 

desvantagens” (UNFPA & Promundo, 2007, p. 68). A elaboração de uma 

campanha de marketing social baseia-se no reconhecimento de que os 

comportamentos são influenciados pela percepção do que é “normal” ou 

“típico”. Se, frequentemente, normas sociais ou a mídia “vende” a ideia de um 

“homem de verdade”, baseada em “comportamentos de risco”, tais como beber 

em excesso ou ter um grande número de mulheres, considera-se importante 

que as campanhas sociais promovam significados mais “positivos” do que é ser 

homem (UNFPA & Promundo, 2007). A partir da transformação do conteúdo a 

respeito do que significa ser homem, o marketing social usa a mesma fórmula 

que as demais estratégias de propaganda, por considera-las eficazes na 

produção de comportamentos e atitudes. Aqui, cabem algumas questões: quais 

seriam os critérios para se determinar os comportamentos positivos? Estimular 

comportamentos alternativos em homens contribui de fato para considerarem 

que mulheres têm direitos equivalentes? Ao reproduzir a mesma fórmula das 

campanhas de marketing transforma-se de fato gênero? Ou a transformação 

desta normalização deve estar baseada no questionamento mesmo da lógica 

binária que determina papéis específicos para homens e mulheres? 

 

Transformações na subjetividade e os limites da produção de 

“masculinidades alternativas” 
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Trabalhos de pesquisadores influentes nos estudos de masculinidades e 

para a Aliança MenEngage – como Kaufman e Welzer-Lang – reconhecem as 

desigualdades entre os homens e sua “dor” por serem reprovados, ou sofrerem 

violência, quando não reproduzem os comportamentos de gênero esperados. 

Por outro lado, Oliveira (2004) classifica como “vitimários” movimentos com 

esta abordagem, que almejam despertar nos homens uma consciência em 

relação às normalidades restritivas para o comportamento masculino.  Deste 

modo, não haveria, de fato, promoção da equidade de gênero, mas reforço da 

dominação masculina. No entanto, ainda é necessário um debate maior sobre 

as consequências para a transformação de subjetividades masculinas e para 

as relações de gênero de uma abordagem que utiliza como estratégia “custo / 

benefício” para os homens, a partir de um movimento de homens para homens, 

liderada por organizações principalmente de países do norte.  

Avaliações de projetos de organizações que compõem a Aliança 

MenEngage têm apontado impacto em atitudes e práticas relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva e redução da violência de gênero. Peacock & Barker 

(2012) citam alguns desses resultados: na Nicarágua, um estudo com 

aproximadamente 150 homens que participaram de oficinas sobre 

masculinidade e equidade de gênero revelou impacto positivo no uso da 

violência, relações sexuais, responsabilidade parental e atividades domésticas; 

em uma iniciativa da África do Sul, os homens participantes relataram ter 

diminuído o número de parceiras, aumentado o uso de preservativos e usado 

menor quantidade de drogas; também na África do Sul, participantes da 

campanha One Men Can, nas semanas seguintes, relataram tomar 

providencias em relação à violência em sua comunidade, 25% acessou 

voluntariamente os serviços de testagem ao HIV e 61% relatou ter aumentado 

o uso de preservativos. No entanto, ainda é preciso um aprofundamento 

nesses estudos para compreender que elementos de fato contribuíram para o 

impacto nos comportamentos masculinos. Ainda, algumas questões se fazem 

prementes: tais mudanças são reveladoras de transformações de 

subjetividades? O aumento do uso do preservativo, por exemplo, indica 

transformação de gênero? Ou que artifícios utilizados para a transformação de 

gênero influenciaram a busca pelo preservativo? O que seria um homem 

transformado? É possível definir identidades masculinas transformadas sem 
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reproduzir a mesma normalização presente no gênero? O fato de se oferecer 

ideias “alternativas” sobre masculinidades é suficiente para transformar a forma 

como as subjetividades masculinas e femininas são produzidas?    

A observação, por Welzer-Lang (2001), de redes de homens no Quebec, 
França, Suíça e Bélgica revelam que participantes de tais redes oscilam entre 
uma vontade de compreender a alienação masculina produzida pelas relações 
de gênero e um desejo de desenvolvimento pessoal. Welzer-Lang (2001) 
afirma que estas redes europeias agrupam homens muito diversos, desde 
jovens buscando novas militâncias a homens com sofrimentos relacionados 
aos papeis de gênero. Uma pesquisa realizada pelo autor, citada por Assis 
Clímaco (2009), tanto na casa de homens pró-feministas europeus, quanto os 
não envolvidos no movimento, chama a atenção para a semelhança entre os 
homens engajados e não engajados na realização das tarefas domésticas. 
Desta forma, Welzer-Lang conclui que os homens pró-feministas procurariam 
se aliviar do peso do masculino sem repensar sua dominação. Isso resulta de 
que tal dominação é parte de um sistema dinâmico no qual as desigualdades 
não são apenas efeitos das vantagens dadas aos homens, nem resultado 
neutro de um sistema global, em que cada grupo, cada gênero seria igual na 
análise. A opressão dos homens sobre as mulheres é, portanto, produto de um 
conjunto de relações de poder, articulada a produção de desigualdades de 
classe social, etnia e faixa etária. 

A compreensão das desigualdades de gênero, bem como sua 
transformação, deve se dar a partir da análise das relações de poder e a 
internalização destas relações pelo processo de produção de subjetividades.  A 
observação de trabalhos por meio de atividades educativas em grupo com 
jovens de comunidades populares no Rio de Janeiro tem revelado que a 
ressignificação do que é ser homem depende de experiências mais complexas, 
que são capazes de afetar o corpo. Gênero não é um conceito que precisa ser 
simplesmente memorizado. Em outro trabalho150, a partir dos resultados das 
atividades com grupos de jovens, argumentamos que é necessário que a 
discussão sobre a temática seja capaz de tocar os sujeitos, para que não se 
limite apenas à reprodução do discurso dos facilitadores. 

Michel Foucault (2009), em seus estudos sobre o exercício do poder, 
chama a atenção para uma série de mecanismos que atuam na produção de 
subjetividades. Mais do que reprimir, o poder produz subjetividades por meio 
da disciplina dos corpos, da produção de técnicas para o prolongamento da 
vida e do discurso da “verdade” científica, que se sobrepõe ao saber do sujeito 
sobre si mesmo. Ao medir e categorizar formas e gestos, as ciências 
produziram “saberes” que influenciaram o olhar dos sujeitos sobre si mesmos. 
Para Foucault , “o poder não atua simplesmente oprimindo ou dominando as 
subjetividades, mas operando na sua própria construção” (Peixoto, 2003, p. 
01). Assim, nas relações de poder discutidas pelo autor francês, o sujeito não é 
sobre quem se exerce uma repressão. Ele é também um dos primeiros efeitos 
do poder e, simultaneamente, seu centro de transmissão. Por meio da 
afirmação de um campo de ações possíveis, o poder possui um caráter 

                                                           
150

 “Gênero e dança: o movimento como possibilidade de afetar corpos e desconstruir gênero”, 
apresentado no grupo temático “Olhares Feministas sobre a Arte, o Corpo e a Política”. 
 



396 

 

produtivo e formativo das subjetividades. É a partir de seu exercício positivo - 
que estimula e produz normas e discursos sobre si, que o poder se torna 
discreto e eficaz. 

Ao falar da formação da subjetividade, Gattari e Rolnik (1986) afirmam 
que as forças produtivas do capitalismo entenderam que a produção de 
subjetividade é mais importante que a produção de qualquer outro tipo de bem 
ou matéria prima e mais eficaz do que uma coerção. O que deverá ser levado 
em conta pelos movimentos de emancipação é que a realização de mudanças 
diz respeito também à produção de subjetividades. Tais mudanças não se 
restringem aos conteúdos das subjetividades estimuladas, mas dizem respeito 
também ao processo de normalização.  

Deve-se levar em conta que a subjetividade não é apenas uma questão 
de ideias, tampouco se reduz a modelos de identidades ou identificações 
paternas e maternas. Subjetividade diz respeito ao que chega pela linguagem, 
pela família, aos comportamentos, à memória, à sensibilidade, à maneira de 
perceber o mundo, às relações sociais, às relações sexuais, à maneira de os 
sujeitos se articularem com o tecido urbano e com os processos maquínicos de 
trabalho (Guattari e Rolnik, 1999). Assim, considerando que o poder é 
produtivo, ou seja, age na produção de subjetividades (Arán & Peixoto Jr., 
2007), por meio das diversas relações que cercam o sujeito (Gattari & Rolnik, 
1999), propõe-se a problematização das abordagens que reforçariam uma 
identidade masculina por meio da sugestão de novos comportamentos 
interpretados como “positivos” e “vantajosos”. 

No que diz respeito ao gênero, o corpo, reduzido a sua materialidade, é 
visto como julgamento final para o que somos ou o que podemos nos tornar 
(Weeks, 2000).  A materialidade do corpo, aquela que tem interessado aos 
estudos biomédicos, é evidente. Em consequência esperamos que dite uma 
identidade, sem ambiguidades ou inconstâncias, incompatível com um mundo 
de incertezas, em constantes fluxos (Weeks, 2000). As relações de gênero, 
além de diferenças de poder entre homens e mulheres, limitam formas de 
expressão do desejo e manifestação de vida em identidades fixas. Mais do que 
a divisão de tarefas e a produção de hierarquia entre homens e mulheres, as 
normalizações de gênero determinam sujeitos em torno de uma identidade 
binária, inflexível, em que são possíveis apenas duas formas de desejar: a 
masculina e a feminina. 

Costumamos pensar como fraude quando uma pessoa de um sexo 
gosta de outra do mesmo sexo ou quando uma mulher ou homem apresentam 
desejos e gostos sexuais diferentes o do esperado para cada gênero. Um 
corpo de mulher não nasce destinado a se expressar, se comportar ou desejar 
de uma única forma. Nem ter um corpo de homem significa comportar-se como 
“homem”. Esta relação foi questionada há mais de meio século, quando 
Simone de Beauvoir disse, em seu célebre livro Segundo Sexo de 1949, que a 
condição de ser mulher não é inerente à natureza do sexo feminino, mas 
formada a partir de inúmeras condições sociais. Desde então, inúmeros 
autores têm alertado para o fato de que classificar os corpos humanos em duas 
formas, a masculina e a feminina, empobrece as inúmeras possibilidades de 
expressão do desejo e de relações entre os sujeitos.  

Os trabalhos de Foucault têm influenciado teorias feministas, que 
propõem reflexões sobre a questão da representação nos movimentos 
identitários, como o é a Aliança MenEngage, e de que forma estes movimentos 
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influenciariam a produção de outras formas de exclusão e relações de poder. 
Esses estudos têm como principal represente a teoria queer, que inspirada no 
pós-estruturalismo francês, problematizou concepções clássicas de sujeito, 
identidade, agência e identificação (Miskolci, 2009).  

Os teóricos queer retomam os estudos sobre sexualidade e produção de 
subjetividade de Foucault ao considerar a sexualidade um dispositivo histórico 
de poder, não por sua restrição, mas pelos discursos produzidos sobre o sexo 
que contribuem para a produção de subjetividades em torno normas que 
regulam identidades sexuais (Foucault, 2009). Seguindo esse percurso, tais 
teorias contestam a ordem binária, que não leva em conta as diferenças 
existentes entre os distintos seres humanos e seus laços sociais. Servem 
também como inspiração autoras como Butler e Sedgwick que, baseadas na 
obra do filósofo francês, chamam a atenção para o binarismo 
hetero/homossexual ou homem/mulher, dando mais atenção a uma política da 
diferença (Miskolci, 2009).  

Com base em estudos sociais e filosóficos, especialmente de autores 
como Foucault, Butler, Guattari e Rolnik, rompe-se com uma visão dicotômica 
que não considera o jogo relacional de poder e sua relação com a produção de 
subjetividades. Esta perspectiva nos remete à necessidade de que a 
construção de masculinidades e feminilidades vai além da vitimização de 
alguns (mulheres) e da culpabilização de outros (homens) (Fonseca, 2008). 
Isto não significa não reconhecer a dominação masculina, nem que as 
mulheres não sejam vitimas em muitas situações, mas em vez de procurar os 
culpados, é necessário identificar como se institucionalizam e como se 
atualizam as relações de gênero (Fonseca, 2008). Para além dos dualismos e 
da luta de classes, esses autores ajudam a pensar a complexidade e o jogo de 
forças presentes na transformação e produção de subjetividades. O desafio na 
transformação de masculinidades está em alcançar esta complexidade. 

A Aliança MenEngage busca promover alternativas “positivas” a um 
modelo hegemônico de masculinidade. Ao realizar esse intento, por meio de 
uma rede de homens, considera-se pertinente importar para esse movimento 
as reflexões apresentadas por todos esses autores, sobre em que medida as 
normas excludentes de gênero não seriam mantidas ou reforçadas por meio de 
políticas ou movimentos identitários.  
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Resumo 
A partir de uma reflexão sobre as estratégias para a elaboração de campanhas, 
de uma rede internacional que busca engajar homens na promoção da 
equidade com mulheres, a Aliança MenEngage, este trabalho propõe questões 
a cerca da transformação de masculinidades, com objetivo de contribuir para a 
promoção da igualdade de gênero. 
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Abstract  
Based on reflection of the campaign strategies of an international network that 
seeks to engage men in promoting equality with women, the MenEngage 
Alliance, this work poses questions about the transformation of masculinities, in 
order to contribute to the promotion of gender equality. 
 
Keywords: Masculinities, Gender, Transformation of Subjectivity, Equity 
 
 
Introdução 
 

Este trabalho possui como tema a transformação de masculinidades no 
cenário contemporâneo, visando contribuir para a promoção de equidade de 
gênero. Para tanto, propõe-se um debate sobre as abordagens de campanhas 
utilizadas para o envolvimento masculino, de organizações que compõem uma 
rede internacional com tal propósito, a Aliança MenEngage.  

A Aliança MenEngage  foi formada em 2004, com o objetivo de engajar 
homens (adultos, jovens e adolescentes) na promoção da equidade de gênero, 
por meio de ações voltadas para a sensibilização desse grupo em questões 
referentes à saúde sexual e reprodutiva, paternidade e prevenção de violência. 
O modo como foram produzidas as subjetividades masculinas influenciam a 
saúde de homens e mulheres, a desigualdade na divisão de tarefas domésticas 
e salários, o cuidado dos filhos e altos índices de violência. Uma das 
estratégias para o engajamento de homens na transformação de 
masculinidades, difundidas por organizações que compõem a aliança, são 
campanhas de marketing social, que promovem modelos “alternativos” de 
masculinidades, baseados no respeito, no dialogo, no cuidado da saúde sexual 
e reprodutiva e dos filhos e no reconhecimento dos custos das normas de 
gênero também para os homens.  

Este texto tem como objetivo levantar questões referentes à como este 
modo de engajamento masculino interfere na transformação de subjetividades 
e suas consequências para a produção de outras formas de exclusão e 
relações de poder. Não serão apresentadas respostas conclusivas a esta 
questão. Mas reflexões que apoiam a elaboração da questão apresentada no 
título deste trabalho. 

 
 

“Problemas de gênero152” 
 

A forma como homens e mulheres são socializados em diferentes 
sociedades confere ao homem mais poder tanto na esfera pública quanto na 
esfera privada. Sem deixar de reconhecer importantes avanços e conquistas 
femininas nas últimas décadas, dados de pesquisas sobre vários países ainda 
apontam que é necessário avançar em muitas dimensões a partir das quais 
essas diferenças se estruturam como desigualdades, tais como violência contra 
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mulher, iniquidade no mercado de trabalho e sobrecarga feminina nas tarefas 
domésticas.  

Um estudo comparativo (The Internacional 
MenandGenderEqualitySurvey – IMAGES) realizado com homens e mulheres 
no Brasil, Chile, Índia, Croácia, México e Ruanda, coordenado pelo Instituto 
Promundo e ICRW (International Center for Research on Women), revelou que 
o índice de violência contra a mulher alcança 31% em países como México e 
Chile (Barker e Aguayo, 2011). Na Índia e em Ruanda, 68% e 54% dos homens 
entrevistados (N= 1534 e 2301), respectivamente, disseram que “uma mulher 
deve aguentar violência do marido para manter a família unida” e 61% dos 
indianos e 21% dos ruandeses disseram que “existem momentos nos quais 
uma mulher merece apanhar”153.  

Em relação às desigualdades no mercado de trabalho, no Brasil, por 
exemplo, dados do IBGE154 apontam que mulheres recebem 70% do 
rendimento dos homens. De acordo com informações disponibilizadas no 
Relatório “O Progresso das Mulheres no Mundo” (UNIFEM, 2008), a 
remuneração das mulheres é entre 3% e 51% inferior a dos homens, com 
média global de 17%. A percentagem de mulheres em cargos superiores de 
direção ainda é de 3,4% na Ásia e 12,6% na América Latina e Caribe, em 
relação aos homens (UNIFEM, 2008). 

Já quando se trata da divisão do trabalho doméstico, Arraigada (2004), 
Sorj (2005), Araujo, Picanço e Scalon (2007) mostram que não obstante as 
diferenças nos diversos contextos nacionais em relação às políticas sociais de 
apoio à família, as tensões, percepções mais tradicionais sobre papéis de 
gênero no mundo privado e público e a desigual distribuição das tarefas entre 
homens e mulheres permanecem de forma diferente nesses países. A 
apropriação do trabalho doméstico gratuito das mulheres é um dos elementos 
mais importantes da dominação masculina, segundo a tradição francesa e 
estadunidense destes estudos (Assis Clímaco, 2009).  

A dominação masculina é, portanto, uma evidência (Welzer-Lang, 2001). 
A política atual que visa a reduzir as desigualdades não deve nos deixar 
esquecer que elas perduram. É fundamental que pesquisas possam embasar 
tais políticas e ações para que continuem avançando no questionamento das 
iniquidades nas relações entre homens e mulheres. Todavia, a dominação dos 
homens “não deve ser analisada como um bloco monolítico onde tudo está 
dado, onde as relações se produzem ao idêntico” (Welzer-Lang, 2001, p. 461). 
O patriarcado existe não apenas como um sistema de poder dos homens sobre 
as mulheres, como representa hierarquias de poder entre distintos grupos de 
homens e mulheres e dos homens entre si. E assim o conceito de gênero 
significa mais do que prescrever distintos papeis sociais masculinos e 
femininos. A compreensão de tal conceito encontra-se na analise das relações 
de poder e a internalização destas relações pelo processo de produção de 
subjetividade. 

Ao falar sobre “relações sociais entre os sexos”, Devreux (2005) busca 
ultrapassar a noção de gênero como um problema social sofrido por mulheres, 
no qual os homens não seriam atores. A autora evoca os homens nessas 
questões e busca por em evidência o caráter dinâmico das relações entre 
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homens e mulheres que, mesmo seguindo uma lógia diferente, está em 
interação com outras relações sociais, sejam de classe, raça ou de geração. 
Para Devreux (2005), “as relações sociais de sexo” não se exprimem apenas 
pela divisão e hierarquização dos homens e das mulheres e de sua atividade 
de trabalho, mas pela “categorização” de ambos. Por meio dessas 
modalidades, constrói-se o mundo das mulheres e o mundo dos homens, onde 
qualquer tentativa de entrada no lugar do outro, sem que a lógica e dinâmica 
de construção dessas relações seja questionada, poderá ter como 
consequências novas formas de normalização, tensões e até mesmo violência.  

A homofobia, a violência contra os homens que apresentam 
comportamentos esperados para mulheres, ou mesmo a violência exercida 
pelos homens em nome da honra, da força e da coragem são exemplos dos 
efeitos da normalização de gênero, baseada na concepção binária de um 
mundo masculino e um mundo feminino. Esse fato nos sugere que o 
enfrentamento de tais efeitos deve incluir também os homens na 
problematização do processo de produção de subjetividades masculinas e 
femininas, que são a base dessa normalização.  

A “questão de gênero”, no entanto, durante muito tempo foi tratada como 

uma questão de mulheres. Por diversas razões, da política até a cultural, muito 

pouco de produziu sobre os homens em termos de ação e pesquisa, um 

quadro que vem mudando visivelmente a partir dos anos 1990 com a 

introdução do tema da masculinidade e suas mudanças ao longo tempo.  

Por meio de financiamentos de agências da ONU, a Aliança MenEngage 
surgiu de organizações comprometidas com os marcos internacionais, 
buscando apoiar o movimento de mulheres. Tal apoio se dá, no entanto, a 
partir de uma perspectiva que reflete sobre os “custos” das normas de gênero 
também para homens, em questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, 
a paternidade e o cuidado. A Aliança acredita que as necessidades específicas 
de homens e meninos devem ser levadas em conta no desenvolvimento de 
políticas públicas para a equidade de gênero. Esta condição é mencionada em 
materiais educativos da rede como estratégia fundamental para produzir 
mudanças e mobilizar homens nesse movimento (UNFPA & Promundo, 2010). 

No entanto, é importante considerar que mudanças em direção à 

equidade requerem que os homens estejam dispostos a dividir a fatia que lhes 

cabe. Questionar o próprio poder e abrir mão de seus privilégios é tarefa que 

exige transformações substanciais no modo como organizamos uma sociedade 

capitalista e patriarcal. Soma-se a esse desafio o fato de os homens serem 

tradicionalmente considerados representantes universais de toda a espécie 

humana e não objetos de estudo e transformação (Heilborn & Carrara, 1998). 

Além disso, engajar-se no movimento por suas “vantagens” para os homens, 

estratégia mencionada em campanhas e documentos155 da Aliança, pode 
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 Disponíveis em: 
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trazer consequências importantes para a manutenção de determinados 

privilégios.  

A incorporação das normalizações de gênero por homens e mulheres é 

um processo complexo, derivado das diversas relações de poder que ajudam a 

produzir a subjetividade. Mais do que fruto de opressão, gênero opera pela 

construção de subjetividades, produzindo sujeitos masculinos ou femininos 

(Arán & Peixoto Júnior, 2007) e quaisquer mudanças devem alcançar tais 

processos de subjetivação. Entender o que faz os homens transformarem 

atitudes e questionarem a própria concepção que têm de si, de sua 

masculinidade, para participarem de um movimento pela equidade de gênero 

viabiliza a compreensão de fatores que podem contribuir para essa 

transformação em direção de uma sociedade mais justa. 

 
A inserção de movimentos de homens em um projeto de igualdade com 
mulheres 
 

O olhar sobre o papel dos homens na promoção da equidade de gênero 
teve inicio na década de setenta, quando o reacendimento do movimento 
feminista no pós-guerra e a possibilidade de mulheres ocuparem espaços para 
além do doméstico, balançaram papéis considerados tradicionalmente como 
naturais. Se no passado, segundo Oliveira (2004), os mecanismos sociais que 
possibilitam privilégios aos homens eram invisíveis, como o são para todos os 
que por estes mecanismos são favorecidos, a participação feminina em áreas 
antes exclusivamente masculinas fez com que os homens prestassem atenção 
na produção social de seus papéis e seus efeitos. Assim, começaram a discutir 
mudanças que acompanhassem as alcançadas pelas mulheres. 

Do ponto de vista dos estudos na área das Ciências Sociais e Humanas, 
esse período trouxe o foco para a socialização masculina, visando 
desnaturalizar papéis que reforçam desigualdades entre homens e mulheres. 
Antes da década de 1970, artigos como The Gang (1927) ou Street 
CornerSociety (1943) que estudavam universos masculinos estavam mais 
preocupados com a questão do desajuste social (Oliveira, 2004), do que a 
construção da masculinidade como componente das relações desiguais de 
gênero. Em 1975 o artigo de Gayle Rubin, The straightmind ou Tráfico de 
mulheres, sem ter o objetivo explícito de discutir os papeis masculinos, é citado 
como um dos primeiros a questionar tanto a própria compreensão de mulher, 
quanto a de homem, enquanto categorias dadas e universais (Oliveira, 2004, 
Assis Clímaco, 2009). 

O contexto de efervescência dos movimentos de identidade no qual 
estava inserido o trabalho de Rubin permitiu o surgimento de uma via 
alternativa às perspectivas sociológicas hegemônicas (marxismo, 
funcionalismo, estruturalismo), em que foi possível a critica à naturalização dos 
comportamentos e à legitimação das diferenças de poder que beneficiam os 
homens em detrimento das mulheres (Oliveira, 2004). Foi nesse contexto que o 
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questionamento das próprias identidades atravessou as ciências sociais e 
humanas e influenciou estudos e movimentos feminista, gay, antirracistas e 
pós-coloniais (Petersen, 2003). Tais estudos abriram para a possibilidade de 
considerar as masculinidades como um composto de distintas qualidades e 
atributos, cujo significado depende de quem fala e sobre de que homem se 
fala. Os men’s studies ou masculinities studies, desenvolvidos nos anos 70 e 
80, em diferentes países anglo-saxões, põem importância acentuada às 
diferenças entre homens ou à pluralidade das masculinidades (Assis Clímaco, 
2009). 

Desse modo, a partir das lutas travadas pelos movimentos de identidade 

(movimento gay e de mulheres), os homens também passaram a investigar a 

identidade masculina, o que suscitou outro contexto de debates: tornou-se 

comum uma visão de que não apenas as mulheres sofreriam com a dominação 

masculina de gênero, também a sofriam seus possíveis beneficiários. Esse 

debate tem apoiado a ideia de que a naturalização dos papéis masculinos por 

si só oferece custos que devem ser avaliados pelos homens, uma vez que 

restringe possibilidades de subjetividade em torno de um padrão rígido de 

comportamento. 

O modelo hegemônico de masculinidade é, sobretudo, branco, 
heterossexual, classe media, adulto (Carrara, 2006) e europeu, se 
considerarmos uma perspectiva internacional. Kaufman (1995) afirma que para 
a maioria dos homens é impossível cumprir os requisitos dos “ideais 
hegemônicos de masculinidades”. É importante respeitar os códigos ou os 
ritos. Para ser considerado homem, é necessário combater aspectos internos 
que os remeteriam às mulheres, o que contribui para a desqualificação das 
mulheres nas sociedades patriarcais, além da produção de 
heteronormatividade e homofobia (Welzer-Lang, 2001). Tais ideais de 
masculinidades são alcançados pela supressão de toda uma gama de 
emoções, necessidades e possibilidades, tais como o prazer de cuidar dos 
outros, a receptividade, empatia e a compaixão (Kaufman, 1995).  As emoções 
não desaparecem, mas são freadas pelo controle e racionalidade, necessários 
ao alcance desse ideal. Desde pequenos, os homens começam a descobrir 
que, para ser viril, é preciso sofrer. Meninos são, muitas vezes, iniciados por 
adultos, podendo isto ser visto como um ato de violação (Welzer-Lang, 2001). 
Outros se fecham em uma couraça, incorporando de uma vez por todas, a 
competição, onde a melhor defesa pode ser o ataque. Com base nessas 
condições, Kaufman (1995) introduz a ideia de que existe na vida dos homens 
uma combinação de poder e privilégios, dor e carência de poder. Isto não 
significa equipará-los às formas de subordinação feminina. Mas o masculino é, 
contraditoriamente, submissão a um modelo de obtenção de privilégios e a 
experiência dos homens pode ser também uma fonte de alienação: de sua 
relação com os filhos, de suas potencialidades e dos desejos que escapam aos 
padrões de comportamento masculino esperado.  

A Aliança MenEngage emerge nesse contexto, reconhecendo a 
possibilidade de recuperação das “perdas” como fator mobilizador dos homens. 
Idealizada principalmente por organizações de países do Norte (Estados 
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Unidos, Canadá e Suécia), a rede internacional possui como desafio agregar 
diversos indivíduos com diferentes experiências de socialização de gênero e 
distintos interesses. A análise de sua abordagem para o envolvimento dos 
homens nos diversos contextos tem como objetivo contribuir para as reflexões 
sobre desconstrução de masculinidades hegemônicas, que estão associadas à 
manutenção das diferentes relações de poder nas sociedades patriarcais. Não 
seria inverossímil ter como hipótese que tal engajamento poderá mesmo 
reforçar a lógica heteronormativa e produzir novas configurações de poder, se 
partir de uma perspectiva utilitarista – dos benefícios para os homens – e 
identitária – de um movimento de homens para homens, que baseia suas 
ações na produção de novas masculinidades consideradas “positivas”, sem 
levar em consideração a pauta de outros movimentos.   
 
 
 
A Aliança MenEngage: “engajando homens como parte da solução” 
 

O comitê organizador da Aliança MenEngage é formado por 

organizações dos Estados Unidos, África do Sul, Canadá, Suécia, além de 

agencias da ONU (OMS, PNUD, UNFPA e UNIFEM). Como membros, possui 

atualmente mais de quatrocentas organizações de países da África 

Subsaariana, América Latina e Caribe, América do Norte, Ásia e Europa. As 

ações promovidas pela aliança buscam apoiar as reivindicações dos 

movimentos de mulheres, a partir do reconhecimento da participação 

masculina na promoção da equidade de gênero, considerando custos que 

determinados papéis podem gerar também para os homens. 

Além de documentos relacionados ao movimento feminista e gay dos 
anos 1970, que começaram a produzir um questionamento das identidades 
também dos homens, nas décadas seguintes, outros fatores contribuíram para 
os estudos e propostas políticas que buscaram um olhar crítico sobre as 
masculinidades, visando por fim as desigualdades entre homens e mulheres. 
Nos anos 1980, o surgimento da AIDS levantou questões em relação à eficácia 
das ações preventivas caso não fossem discutidas as relações de 
subordinação às quais mulheres e gays estavam submetidos. A participação 
masculina na saúde reprodutiva (até então esse assunto era principalmente 
atribuição feminina), proposta principalmente na Conferência Internacional 
sobre População e Desenvolvimento de 1994 no Cairo, significou um marco 
para a proposição de políticas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos 
e a prevenção de violência contra mulheres (Oliveira, 2004). Com forte 
presença do movimento feminista, considerava-se que, uma vez que os 
homens são os que mais cometem violência contra as mulheres e lhes cabe 
também maior poder de decisão, engajá-los nas ações para controle 
populacional e prevenção de violência de gênero seria tática fundamental. 

Como resultado das grandes conferencias da década de 1990, a Aliança 
MenEngage expõe como um de seus objetivos mobilizar os homens para o 
alcance das Metas do Milênio relacionadas às questões de gênero. As 
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atividades incluem compartilhar informações, desenvolver pesquisas e ações 
para influenciar políticas em nível nacional e internacional, a partir da reunião 
de vozes masculinas no questionamento de versões não equânimes e violentas 
de masculinidades. Organizações da aliança reconhecem que políticas e 
programas direcionados aos homens em prol da equidade de gênero devem 
contribuir para a promoção dos direitos humanos e devem ser feitas em diálogo 
com os movimentos pelos direitos das mulheres, além de se dirigirem aos 
determinantes estruturais e sociais da iniquidade de gênero (Peacock & Barker, 
2012). 

Não mais porque “os homens são parte do problema”, tal como presente 

nos discursos dos anos 1990, as atividades educativas e campanhas de 

comunicação da Aliança MenEngage buscam “engajá-los como parte da 

solução”, a partir do reconhecimento dos “custos” das normas de gênero 

também para os homens, bem como as necessidades e demandas masculinas 

para uma relação de equidade com as mulheres. Mudanças nas atitudes e 

comportamentos de homens e rapazes, por meio de “projetos transformativos 

de gênero”, são consideradas essenciais para a negociação de métodos de 

prevenção do HIV, prevenção de violência contra as mulheres e cuidado com 

sua própria saúde (UNFPA & Promundo, 2010).  

Para que os homens estejam interessados em transformar suas 

atitudes, deve-se reconhecer suas motivações para se colocar em uma relação 

de igualdade. Segundo Peacock & Barker (2012), tais motivações passam, em 

primeiro lugar, por sofrerem os próprios homens os efeitos da violência, bem 

como as mulheres que amam: mães, irmãs ou parceiras, eventualmente 

assediadas ou violentadas. Em segundo lugar, as normas de gênero 

promovem desigualdade entre os diferentes grupos de homens, o que faz com 

que se sintam pressionados a usar violência para provarem força e sua 

masculinidade. Em terceiro lugar, a imagem dos homens como perpetradores 

de violência reduz a confiança das mulheres. Os homens estariam 

interessados em transformar esta imagem, segundo os autores, porque uma 

relação baseada no respeito mútuo é mais satisfatória do que atravessada pelo 

medo e desconfiança. 

A discussão sobre as motivações é complementada pelo estímulo a 

comportamentos e atitudes alternativas às “masculinidades tradicionais”, a 

partir de uma perspectiva “positiva”, que demonstre as “vantagens” de ser um 

“homem transformado” (ProjectoAcquire/ EngenderHealth&Promundo, 2008). 

Segundo tais discursos, da mesma maneira que as masculinidades são 
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formadas socialmente pela “divulgação” de modelos masculinos, considera-se 

importante oferecer alternativas que possam gerar mudanças em direção à 

equidade. Assim, as organizações que compõem a rede buscam sensibilizar os 

homens a partir de reflexões sobre os “benefícios” de ser um homem “que 

dialoga”, “que é flexível”, “que assume seu papel na reprodução e no cuidado 

com os filhos”, “que partilha de decisões” e “que possui relações que tenham 

como base o respeito”. 

Ao contrário das campanhas tradicionais de saúde pública que se 

concentram apenas em informar as pessoas sobre comportamentos que 

contribuem para a infecção por determinadas doenças, as campanhas de 

organizações que compõem a rede se inspiram nas estratégias de marketing 

social. Tal abordagem implica em tornar “certos comportamentos e estilos de 

vida mais atraentes a um determinado público enfatizando suas vantagens e 

desvantagens” (UNFPA & Promundo, 2007, p. 68). A elaboração de uma 

campanha de marketing social baseia-se no reconhecimento de que os 

comportamentos são influenciados pela percepção do que é “normal” ou 

“típico”. Se, frequentemente, normas sociais ou a mídia “vende” a ideia de um 

“homem de verdade”, baseada em “comportamentos de risco”, tais como beber 

em excesso ou ter um grande número de mulheres, considera-se importante 

que as campanhas sociais promovam significados mais “positivos” do que é ser 

homem (UNFPA & Promundo, 2007). A partir da transformação do conteúdo a 

respeito do que significa ser homem, o marketing social usa a mesma fórmula 

que as demais estratégias de propaganda, por considera-las eficazes na 

produção de comportamentos e atitudes. Aqui, cabem algumas questões: quais 

seriam os critérios para se determinar os comportamentos positivos? Estimular 

comportamentos alternativos em homens contribui de fato para considerarem 

que mulheres têm direitos equivalentes? Ao reproduzir a mesma fórmula das 

campanhas de marketing transforma-se de fato gênero? Ou a transformação 

desta normalização deve estar baseada no questionamento mesmo da lógica 

binária que determina papéis específicos para homens e mulheres? 

 

Transformações na subjetividade e os limites da produção de 

“masculinidades alternativas” 
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Trabalhos de pesquisadores influentes nos estudos de masculinidades e 

para a Aliança MenEngage – como Kaufman e Welzer-Lang – reconhecem as 

desigualdades entre os homens e sua “dor” por serem reprovados, ou sofrerem 

violência, quando não reproduzem os comportamentos de gênero esperados. 

Por outro lado, Oliveira (2004) classifica como “vitimários” movimentos com 

esta abordagem, que almejam despertar nos homens uma consciência em 

relação às normalidades restritivas para o comportamento masculino.  Deste 

modo, não haveria, de fato, promoção da equidade de gênero, mas reforço da 

dominação masculina. No entanto, ainda é necessário um debate maior sobre 

as consequências para a transformação de subjetividades masculinas e para 

as relações de gênero de uma abordagem que utiliza como estratégia “custo / 

benefício” para os homens, a partir de um movimento de homens para homens, 

liderada por organizações principalmente de países do norte.  

Avaliações de projetos de organizações que compõem a Aliança 

MenEngage têm apontado impacto em atitudes e práticas relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva e redução da violência de gênero. Peacock & Barker 

(2012) citam alguns desses resultados: na Nicarágua, um estudo com 

aproximadamente 150 homens que participaram de oficinas sobre 

masculinidade e equidade de gênero revelou impacto positivo no uso da 

violência, relações sexuais, responsabilidade parental e atividades domésticas; 

em uma iniciativa da África do Sul, os homens participantes relataram ter 

diminuído o número de parceiras, aumentado o uso de preservativos e usado 

menor quantidade de drogas; também na África do Sul, participantes da 

campanha One Men Can, nas semanas seguintes, relataram tomar 

providencias em relação à violência em sua comunidade, 25% acessou 

voluntariamente os serviços de testagem ao HIV e 61% relatou ter aumentado 

o uso de preservativos. No entanto, ainda é preciso um aprofundamento 

nesses estudos para compreender que elementos de fato contribuíram para o 

impacto nos comportamentos masculinos. Ainda, algumas questões se fazem 

prementes: tais mudanças são reveladoras de transformações de 

subjetividades? O aumento do uso do preservativo, por exemplo, indica 

transformação de gênero? Ou que artifícios utilizados para a transformação de 

gênero influenciaram a busca pelo preservativo? O que seria um homem 

transformado? É possível definir identidades masculinas transformadas sem 



410 

 

reproduzir a mesma normalização presente no gênero? O fato de se oferecer 

ideias “alternativas” sobre masculinidades é suficiente para transformar a forma 

como as subjetividades masculinas e femininas são produzidas?    

A observação, por Welzer-Lang (2001), de redes de homens no Quebec, 
França, Suíça e Bélgica revelam que participantes de tais redes oscilam entre 
uma vontade de compreender a alienação masculina produzida pelas relações 
de gênero e um desejo de desenvolvimento pessoal. Welzer-Lang (2001) 
afirma que estas redes europeias agrupam homens muito diversos, desde 
jovens buscando novas militâncias a homens com sofrimentos relacionados 
aos papeis de gênero. Uma pesquisa realizada pelo autor, citada por Assis 
Clímaco (2009), tanto na casa de homens pró-feministas europeus, quanto os 
não envolvidos no movimento, chama a atenção para a semelhança entre os 
homens engajados e não engajados na realização das tarefas domésticas. 
Desta forma, Welzer-Lang conclui que os homens pró-feministas procurariam 
se aliviar do peso do masculino sem repensar sua dominação. Isso resulta de 
que tal dominação é parte de um sistema dinâmico no qual as desigualdades 
não são apenas efeitos das vantagens dadas aos homens, nem resultado 
neutro de um sistema global, em que cada grupo, cada gênero seria igual na 
análise. A opressão dos homens sobre as mulheres é, portanto, produto de um 
conjunto de relações de poder, articulada a produção de desigualdades de 
classe social, etnia e faixa etária. 

A compreensão das desigualdades de gênero, bem como sua 
transformação, deve se dar a partir da análise das relações de poder e a 
internalização destas relações pelo processo de produção de subjetividades.  A 
observação de trabalhos por meio de atividades educativas em grupo com 
jovens de comunidades populares no Rio de Janeiro tem revelado que a 
ressignificação do que é ser homem depende de experiências mais complexas, 
que são capazes de afetar o corpo. Gênero não é um conceito que precisa ser 
simplesmente memorizado. Em outro trabalho156, a partir dos resultados das 
atividades com grupos de jovens, argumentamos que é necessário que a 
discussão sobre a temática seja capaz de tocar os sujeitos, para que não se 
limite apenas à reprodução do discurso dos facilitadores. 

Michel Foucault (2009), em seus estudos sobre o exercício do poder, 
chama a atenção para uma série de mecanismos que atuam na produção de 
subjetividades. Mais do que reprimir, o poder produz subjetividades por meio 
da disciplina dos corpos, da produção de técnicas para o prolongamento da 
vida e do discurso da “verdade” científica, que se sobrepõe ao saber do sujeito 
sobre si mesmo. Ao medir e categorizar formas e gestos, as ciências 
produziram “saberes” que influenciaram o olhar dos sujeitos sobre si mesmos. 
Para Foucault , “o poder não atua simplesmente oprimindo ou dominando as 
subjetividades, mas operando na sua própria construção” (Peixoto, 2003, p. 
01). Assim, nas relações de poder discutidas pelo autor francês, o sujeito não é 
sobre quem se exerce uma repressão. Ele é também um dos primeiros efeitos 
do poder e, simultaneamente, seu centro de transmissão. Por meio da 
afirmação de um campo de ações possíveis, o poder possui um caráter 
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 “Gênero e dança: o movimento como possibilidade de afetar corpos e desconstruir gênero”, 
apresentado no grupo temático “Olhares Feministas sobre a Arte, o Corpo e a Política”. 
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produtivo e formativo das subjetividades. É a partir de seu exercício positivo - 
que estimula e produz normas e discursos sobre si, que o poder se torna 
discreto e eficaz. 

Ao falar da formação da subjetividade, Gattari e Rolnik (1986) afirmam 
que as forças produtivas do capitalismo entenderam que a produção de 
subjetividade é mais importante que a produção de qualquer outro tipo de bem 
ou matéria prima e mais eficaz do que uma coerção. O que deverá ser levado 
em conta pelos movimentos de emancipação é que a realização de mudanças 
diz respeito também à produção de subjetividades. Tais mudanças não se 
restringem aos conteúdos das subjetividades estimuladas, mas dizem respeito 
também ao processo de normalização.  

Deve-se levar em conta que a subjetividade não é apenas uma questão 
de ideias, tampouco se reduz a modelos de identidades ou identificações 
paternas e maternas. Subjetividade diz respeito ao que chega pela linguagem, 
pela família, aos comportamentos, à memória, à sensibilidade, à maneira de 
perceber o mundo, às relações sociais, às relações sexuais, à maneira de os 
sujeitos se articularem com o tecido urbano e com os processos maquínicos de 
trabalho (Guattari e Rolnik, 1999). Assim, considerando que o poder é 
produtivo, ou seja, age na produção de subjetividades (Arán & Peixoto Jr., 
2007), por meio das diversas relações que cercam o sujeito (Gattari & Rolnik, 
1999), propõe-se a problematização das abordagens que reforçariam uma 
identidade masculina por meio da sugestão de novos comportamentos 
interpretados como “positivos” e “vantajosos”. 

No que diz respeito ao gênero, o corpo, reduzido a sua materialidade, é 
visto como julgamento final para o que somos ou o que podemos nos tornar 
(Weeks, 2000).  A materialidade do corpo, aquela que tem interessado aos 
estudos biomédicos, é evidente. Em consequência esperamos que dite uma 
identidade, sem ambiguidades ou inconstâncias, incompatível com um mundo 
de incertezas, em constantes fluxos (Weeks, 2000). As relações de gênero, 
além de diferenças de poder entre homens e mulheres, limitam formas de 
expressão do desejo e manifestação de vida em identidades fixas. Mais do que 
a divisão de tarefas e a produção de hierarquia entre homens e mulheres, as 
normalizações de gênero determinam sujeitos em torno de uma identidade 
binária, inflexível, em que são possíveis apenas duas formas de desejar: a 
masculina e a feminina. 

Costumamos pensar como fraude quando uma pessoa de um sexo 
gosta de outra do mesmo sexo ou quando uma mulher ou homem apresentam 
desejos e gostos sexuais diferentes o do esperado para cada gênero. Um 
corpo de mulher não nasce destinado a se expressar, se comportar ou desejar 
de uma única forma. Nem ter um corpo de homem significa comportar-se como 
“homem”. Esta relação foi questionada há mais de meio século, quando 
Simone de Beauvoir disse, em seu célebre livro Segundo Sexo de 1949, que a 
condição de ser mulher não é inerente à natureza do sexo feminino, mas 
formada a partir de inúmeras condições sociais. Desde então, inúmeros 
autores têm alertado para o fato de que classificar os corpos humanos em duas 
formas, a masculina e a feminina, empobrece as inúmeras possibilidades de 
expressão do desejo e de relações entre os sujeitos.  

Os trabalhos de Foucault têm influenciado teorias feministas, que 
propõem reflexões sobre a questão da representação nos movimentos 
identitários, como o é a Aliança MenEngage, e de que forma estes movimentos 
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influenciariam a produção de outras formas de exclusão e relações de poder. 
Esses estudos têm como principal represente a teoria queer, que inspirada no 
pós-estruturalismo francês, problematizou concepções clássicas de sujeito, 
identidade, agência e identificação (Miskolci, 2009).  

Os teóricos queer retomam os estudos sobre sexualidade e produção de 
subjetividade de Foucault ao considerar a sexualidade um dispositivo histórico 
de poder, não por sua restrição, mas pelos discursos produzidos sobre o sexo 
que contribuem para a produção de subjetividades em torno normas que 
regulam identidades sexuais (Foucault, 2009). Seguindo esse percurso, tais 
teorias contestam a ordem binária, que não leva em conta as diferenças 
existentes entre os distintos seres humanos e seus laços sociais. Servem 
também como inspiração autoras como Butler e Sedgwick que, baseadas na 
obra do filósofo francês, chamam a atenção para o binarismo 
hetero/homossexual ou homem/mulher, dando mais atenção a uma política da 
diferença (Miskolci, 2009).  

Com base em estudos sociais e filosóficos, especialmente de autores 
como Foucault, Butler, Guattari e Rolnik, rompe-se com uma visão dicotômica 
que não considera o jogo relacional de poder e sua relação com a produção de 
subjetividades. Esta perspectiva nos remete à necessidade de que a 
construção de masculinidades e feminilidades vai além da vitimização de 
alguns (mulheres) e da culpabilização de outros (homens) (Fonseca, 2008). 
Isto não significa não reconhecer a dominação masculina, nem que as 
mulheres não sejam vitimas em muitas situações, mas em vez de procurar os 
culpados, é necessário identificar como se institucionalizam e como se 
atualizam as relações de gênero (Fonseca, 2008). Para além dos dualismos e 
da luta de classes, esses autores ajudam a pensar a complexidade e o jogo de 
forças presentes na transformação e produção de subjetividades. O desafio na 
transformação de masculinidades está em alcançar esta complexidade. 

A Aliança MenEngage busca promover alternativas “positivas” a um 
modelo hegemônico de masculinidade. Ao realizar esse intento, por meio de 
uma rede de homens, considera-se pertinente importar para esse movimento 
as reflexões apresentadas por todos esses autores, sobre em que medida as 
normas excludentes de gênero não seriam mantidas ou reforçadas por meio de 
políticas ou movimentos identitários.  
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RESUMO 

Este estudo investiga a construção social da masculinidade na relação homem 

e moda. A ideia central é explorar como nos mercados de moda, enquanto 

mercado profissional na cidade de Maceió, podem ser reforçados a construção 

social da masculinidade observando a produção e reprodução dos papeis de 

gênero.  
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A proposta deste trabalho é apresentar a discussão trazida em minha 

monografia, de mesmo título. Esta investiga a construção social das 

masculinidades na relação homem e moda. A ideia central é explorar como nos 

mercados de moda, enquanto mercado profissional na cidade de Maceió 

podem ser reforçados a construção social das masculinidades observando a 

produção e reprodução dos papeis de gênero.  Para tanto, são discutidas 

algumas produções sobre homens e as masculinidades, inclusive no Brasil no 

campo das Ciências Sociais além da discussão do tema no campo da 

psicanálise enquanto abordagens distintas, porém relevantes nos estudos 

sobre homens. A relação moda e masculinidade é abordada bem como é feita 

a análise do cenário da moda em Maceió com a proposta de identificar 

possíveis lugares no amplo campo da moda em que os homens mais se 

destacam enquanto possibilidade para o exercício das diferentes 

masculinidades.  

 

Estudos sobre homens e masculinidades: a formação de um campo 

Os estudos sobre homens e masculinidades surgem como 

desdobramento dos estudos feministas iniciados a partir da década de 

sessenta, este último ainda produzido na esfera da militância, mas que depois 

se consolidou na área acadêmica. As produções sobre masculinidades são 

impulsionadas pelo movimento feminista e sua crítica à disparidade social 

baseada na diferenciação dos sexos quando este passa, não sem alguma 

resistência, a pensar analiticamente a partir da categoria gênero e não mais 

tendo a mulher como o único objeto de análise dentro desse campo. 

Pensar masculinidades nos convida a pensar também os estudos 

feministas, os temas da homossexualidade e homofobia, além das práticas e 

reprodução dessas práticas heterossexuais masculinas para a compreensão de 

como homens e mulheres se relacionam e como essa prática produz sentido 

em torno da sexualidade, no caso desta pesquisa, na sociedade brasileira, 

mais especificamente na cidade de Maceió. 

Os movimentos gay e lésbico na luta por visibilidade também 

contribuíram para a reflexão sobre as identidades sexuais. Nesse sentido, 

esses movimentos propõem repensar a masculinidade hegemônica: branca, 

heterossexual e dominante, servindo de influência para a construção do pensar 
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masculinidades ao longo das últimas décadas, a elaboração de um conceito e 

incentivando com isso, a problematização da condição masculina, uma vez que 

esses movimentos reivindicam o predomínio do ideal de masculinidade na 

sociedade.  

O movimento feminista foi o que deu o ponta pé inicial nessa luta pela 

quebra do padrão cultural predominante tendo como primeiras manifestações 

massivas as lutas pelo voto e pelo acesso ao espaço público por parte das 

mulheres, ocorridas no século XIX. O movimento se expande na década de 70, 

teórica e politicamente é fortalecido além de haver diversificação de suas 

propostas. Nesse período a recusa feminista pela participação dos homens na 

discussão justifica o fato de a maioria dos trabalhos sobre gênero serem 

realizados por mulheres pesquisadoras. A entrada de homens no campo do 

gênero foi significativa visto que foram introduzidos à discussão os problemas 

dos homens e também pôr à discussão o preço que estes tem a pagar por 

historicamente estarem na posição de dominadores. É nesse bojo que o tema 

da masculinidade vai se ampliando. 

 A teoria queer também deu grande contribuição para os estudos de 

gênero e sexualidade. Desenvolvida a partir dos anos oitenta por 

pesquisadores e militantes da causa gay em especial nos Estados Unidos, a 

proposta é resignificar o termo (que em sua tradução pode ser entendido por 

estranho, excêntrico ou mesmo ridículo) usado num sentido pejorativo nos 

insultos aos homossexuais, de modo a positivá-lo. Judith Butler, vista como 

uma das percussoras da teoria queer, desenvolveu a teoria de 

performatividade onde: “O gênero é performativo por que é resultante de um 

regime que regula as diferenças de gênero. Neste regime os se dividem e se 

hierarquizam de forma coercitiva” (Apud COLLING, p. 2). Isto significa dizer 

que a repetição de normas, na maioria das vezes feita de forma ritual, produz 

sujeitos resultantes dessa repetição e quem se comporta em desacordo com as 

normas estabelecidas está sujeito a sofrer determinadas consequências. 

A produção sobre masculinidades é mais forte na década de noventa, 

porém já aparece na década de oitenta, quando as produções feministas 

passam a abordar as relações de gênero, discutindo as desigualdades entre 

homens e mulheres numa perspectiva de poder. Só após essa inserção do 

gênero como objeto de análise surge o tema das masculinidades como campo 
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de investigação.  Ao criar a categoria gênero como campo de estudo, amplia-se 

o leque e possibilita-se a inserção dos homens na problemática da condição 

feminina. Propor a categoria gênero implica romper com o binarismo 

masculino-feminino, criticado tanto pelo feminismo quanto pelas teorias queer.  

A grande contribuição dos primeiros trabalhos neste campo é a tentativa de 

desconstrução crítica dos elementos constitutivos dos papeis masculino e 

feminino. 

Nos Estados Unidos e Europa muitos estudos são produzidos nas áreas 

da psicologia, antropologia e história social (HEILBORN e CARRARA, 1998), 

norteados pela ideia de necessidade de se pensar as masculinidades em suas 

especificidades como também o ethos masculino, com intenção de seguir o 

mesmo percurso feito pelos estudos sobre mulheres, caracterizando-se por 

problematizarem a chamada “crise do masculino”, como também por abordar 

as várias maneiras de se falar do masculino. 

 

Masculinidades em Connell e Kimmell 

Na perspectiva das masculinidades plurais, autores como Raewyn 

Connell157 e Michael Kimmel se destacam na contribuição de um campo 

autônomo nos estudos sobre masculinidades principalmente por publicarem em 

2005 o Hand book of Studies on Man and Masculinities, com a proposta de 

sistematizar e desenvolver estudos nesse no campo levando em consideração 

a organização social dessas masculinidades, como são reproduzidas em 

contexto local e global; a compreensão de como os homens entendem e 

expressam identidades de gênero; as masculinidades enquanto produto das 

interações de gênero, ou seja, de homens com outros homens e de homens 

com mulheres além da institucionalização das masculinidades. Entendem que, 

“assim como as feminilidades, a masculinidade é construída socialmente, é 

histórica, mutável e relacional” (Connell, 1995; Kimmel, Messner, 1995). 

A obra referência de Connell é “Masculinities” (Apud CLÍMACO, 2002), 

onde aponta a existência de três tentativas de formar uma ciência da 
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 Raewyn Connell, cientista social australiana, que nasceu Robert Connell e que após cirurgia 
para mudança de sexo, adotou o nome de Raewyn Connell. Tem trabalhos em diversas áreas: 
sociologia, educação, ciência política, história e seus mais reconhecidos são os estudos de 
gênero. 
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masculinidade, sendo elas a da psicanálise, a teoria dos papeis sociais e por 

último a das ciências sociais contemporâneas.  

Conforme Connell a masculinidade só pode ser compreendida por uma 

estrutura maior, de gênero, não podendo sê-la pela ciência positiva. 

A partir disso, três dimensões de gênero são apontadas: a primeira é 

relativa às relações de poder impressas no patriarcado, ou seja, na dominação 

das mulheres pelos homens. A segunda diz respeito às relações de produção 

fixadas na existência de uma divisão de trabalho onde os homens estão no 

controle e acumulam a maior parte dos dividendos. A terceira e última é o que 

Connell chama de catexe que se refere às relações no âmbito sexual. 

A proposta da autora é que a compreensão das masculinidades parta de 

determinados padrões, que não constitui tipologias e sim posições que estão 

inseridas num modelo das relações de gênero e que passam por tensões e 

processos de modificações. 

O primeiro padrão é a masculinidade hegemônica por ela definida como 

sendo “a configuração da prática de gênero que incorpora a resposta aceita, 

em um momento específico, ao problema da legitimidade do patriarcado, o que 

garante (ou se considera que garante) a posição dominante dos homens e a 

subordinação das mulheres” (CONNELL, Apud CLÍMACO, 2002, p. 83; trad. 

minha).  

O padrão dominação se dá por meio da dominação cultural organizada 

pela hegemonia, o que implica na “distribuição dos homens em 

posicionamentos de dominação ou subordinação” (CONNELL, Apud CLÍMACO, 

2002). A dominação de homens gays exercida pelos heteros é o tipo mais 

importante de dominação nas sociedades ocidentais. 

O terceiro padrão é o marginal, que perpassa a estrutura de gênero e 

interage com estruturas outras de ordem social (raça e classe). Num primeiro 

momento estes parecem ser excluídos (desempregados) ou os que se 

encontram em situação de subemprego. 

No que se refere à história e a política da masculinidade, esta última 

aparece como defensora dos interesses dos homens. Para a autora, a 

modernidade configurou-se inicialmente coma a invasão das Américas, o 

tráfico no Atlântico e o início do capitalismo.  



420 

 

Connell compreende masculinidade como estabelecida a partir das 

discussões de gênero enquanto estrutura da prática social, organizado sob a 

reprodução. Assim sendo, entende o gênero como uma prática social referida 

ao corpo, porém não reduzida a ele e a existência do gênero é dada conquanto 

o social não é determinado pelo biológico. 

Outro trabalho importante sobre masculinidades é o de Michael 

Kimmel158 (1998) supõe a existência de dois tipos de masculinidades: a 

hegemônica e a subalterna, onde o padrão hegemônico é configura-se numa 

oposição aos outros, entendidos como padrões desvalorizados de 

masculinidades. “O hegemônico e o subalterno surgiram em uma ordem social 

dividida em gêneros”. Kimmel está partindo do argumento de Andre Gunder 

Frank sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento dos países da América 

Latina, para quem o desenvolvimento de alguns países implica 

inexoravelmente no subdesenvolvimento de outros, como que numa 

dependência, com as masculinidades acontece o mesmo.  

Em A Produção Simultânea de Masculinidades Hegemônica e 

Subalterna, Kimmel procura localizar o surgimento da masculinidade 

hegemônica nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Para este autor numa 

sociedade há múltiplas significações do que é ser homem: “... não podemos 

falar de masculinidade como se fosse uma essência constante e universal, mas 

sim como um conjunto de significados e comportamentos fluidos e em 

constante mudança” (p. 106). 

Outro ponto importante na obra de Kimmel é o entendimento que faz 

sobre masculinidades, onde a cultura é fator importante, na variação do tempo 

e por outras variáveis, inclusive da vida de qualquer homem individualmente. O 

autor entende as masculinidades também como resultantes de inter-relações 

de poder, isso nas relações homem-mulher, pautadas nas desigualdades de 

gênero e nas relações homem-homem, visíveis nas desigualdades de raça, 

idade e outros, sendo que por vezes, essa relação de poder é invisível aos 

olhos dos homens mais privilegiados pela ordem de gênero que pelos menos 

privilegiados. Resultante desses dois processos, temos dois elementos 
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 Sociólogo americano especialista em estudos de gênero, autor de vários livros sobre 
masculinidades dentre eles Manhood: a Cultural History  e A Produção Simultânea das 
Masculinidades Hegemônica e Subalterna (1998). 
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fundamentais na construção social das masculinidades: o sexismo e a 

homofobia. 

É possível observar que os conceitos de hegemonia e dominação são 

fortes categorias de análise dentre os estudos pioneiros sobre masculinidades. 

Muitos dos estudos sobre masculinidades no Brasil também trabalharam com 

essas categorias além de trazerem ao debate as relações de poder e suas 

diversas dimensões. Porém os mais significativos são aqueles que tratam de 

novas identidades masculinas, as múltiplas masculinidades que sugerem a 

emergência de um novo homem além das discussões pautadas na perspectiva 

da sexualidade, reprodução e saúde reprodutiva, paternidade e, mais 

recentemente, saúde do homem. 

 

A Produção sobre o masculino no Brasil 

No Brasil este campo tem início com a produção de dissertações a nível 

de mestrado, realizadas no sul e sudeste do país. Esses trabalhos estão 

interessados no homem moderno, jovem ou mesmo de meia idade e as 

relações que mantem com a sexualidade, a reprodução, a afetividade, com as 

mulheres, com o trabalho e com seus corpos, na tentativa de compreender a 

constituição dessas subjetividades dentro desses variados campos, mas 

também procurando entender a relação destes com a demanda imposta 

socialmente a eles, dada a valoração de sua capacidade de ser provedor, de 

lidar com um mundo de responsabilidades exigido ao entrar na vida adulta.  

Esses estudos vem ganhando espaço e, no âmbito acadêmico, grupos  

de pesquisa e estudos vem realizando trabalhos no campo da sexualidade e da 

reprodução, seja com o propósito de ampliar o debate ou mesmo de contribuir 

para a formulação de políticas públicas relativas à sexualidade e à saúde 

reprodutiva dos homens, retirando da mulher a responsabilidade total da 

reprodução, passando também para o homem, a responsabilidade frente às 

questões sobre saúde sexual e reprodutiva buscando com isso uma equidade 

entre os gêneros tendo um  foco maior na identidade masculina.  

Os estudos sobre violência e paternidade, por exemplo, vem ganhando 

cada vez mais espaço, mesmo na mídia e nos convida a pensar também os 

estudos feministas, os temas da homossexualidade e homofobia, além das 

práticas e reprodução dessas práticas heterossexuais masculinas para a 
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compreensão de como homens e mulheres se relacionam e como essa prática 

produz sentido em torno da sexualidade e como aparecem socialmente.  

Os estudos iniciais estavam voltados para os temas da sexualidade, 

deixando em segundo plano, temáticas como a da violência e da paternidade. 

Atualmente, os estudos sobre masculinidades tem avançado em perspectivas 

diversas. Dentro das produções realizadas no Brasil vale a pena mencionar o 

trabalho de Arilha, Ridenti e Medrado (1998) que reúne uma série de textos 

que abordam as variadas dimensões do masculino nas temáticas da 

sexualidade, reprodução e paternidade.  

O trabalho de Pedro Nascimento (2011) sobre os não-provedores de 

Camaragibe, região do grande Recife, também é uma grande contribuição que 

reforça o argumento de que as masculinidades são plurais. A pesquisa é 

realizada entre os anos de 1997 e 1999 e apresenta conexões entre gênero e 

desemprego masculino observadas nessa população, onde os homens não são 

provedores de sua família e são dependentes financeiramente de uma mulher, 

geralmente da mãe ou irmã e que se identificavam além de serem identificados 

como sustentados por outros e que nos discursos apresentados sentiam-se à 

vontade nessa situação. 

Alguns trabalhos trazem uma matriz feminista para análise das 

masculinidades, como vemos no trabalho de Jorge Lyra e Benedito Medrado 

(2008) no contexto da saúde pública. Os autores desenvolvem a análise a 

partir de quatro eixos, a saber: aquelas interessadas no sistema sexo/gênero, 

aquela que foca a dimensão relacional, as que trazem a perspectiva de 

demarcações de poder e, por fim, as que rompem com a perspectiva binária 

dos gêneros dentro das esferas política, das organizações sociais e das 

instituições. 

Porém os mais emergentes são aqueles que focam a crise do masculino 

que numa nova abordagem para se discutir masculinidades, sugerem a 

construção de um “novo homem”, temas não só presentes nos espaços 

acadêmicos, mas também na mídia, onde aparecem mais num sentido de 

mostrar novos estilos de vida, indo do metrossexual ao power-seeker159 como 
                                                           
159

 Metrossexual: “termo criado pelo colunista e crítico cultural inglês Mark Simpson. O termo 

nasce da contração de duas palavras: metropolitano e heterossexual. Dessa forma, refere-se a 

homens jovens, supostamente com práticas sexuais heterossexuais, de 25 a 45 anos, 
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identificadores desse “novo homem”, que propriamente de apresentar um 

debate político sobre as novas formas de identidade masculina e sobre as 

interações entre os gêneros. Trabalhos como o de Araújo e Dantas (2011), 

Mirian Goldenberg (1991;1992) e Sócrates Nolasco (1995) podem ser citados 

como referência de trabalhos que pensam a crise da masculinidade no Brasil. 

O Simpósio do Homem, realizado por e para homens, em 1985 já dá 

indicativos da ampliação da questão masculina no país culminando na 

publicação de um livro intitulado Macho-Masculino-Homem: a Sexualidade, o 

Machismo e a Crise da Identidade do Homem Brasileiro. Dentre as conclusões 

retiradas dos debates ocorridos nesse simpósio está a de que o homem 

brasileiro está atravessando uma crise que se deve em outras causas, à 

mudança comportamental das mulheres e o questionamento feminista sobre a 

posição de domínio dos homens na família e na sociedade. 

Autores que se debruçaram sobre a crise do masculino provocaram a 

reflexão sobre o processo de socialização do homem como ponto de partida 

para se pensar as masculinidades dadas suas diferentes configurações, 

gerando uma crise da masculinidade quando emergem novas formas de 

representação, levando a uma importante e inquietante pergunta: o que é ser 

homem? Esta pergunta põe em questão a ideia de um “homem de verdade”, 

problematizando e polarizando como um velho modelo superado na 

contemporaneidade por um novo modelo, ou melhor, novas formas de se 

representar o masculino, na conformação de novas identidades. Mas será 

mesmo que surge um “novo homem” ou a contemporaneidade nos possibilita a 

ampliar a visão e enxergar a existência de masculinidades plurais como se elas 

sempre tivessem existido, mas que, mesmo por uma interdição e mesmo 

construção social, estivemos sempre condicionados a focar nesse modelo de 

“homem de verdade”? 

                                                                                                                                                                          

“modernos” e pertencentes a segmentos urbanos com alto poder aquisitivo” (MACHADO, Paula 

Sandrine. Na “Medida Certa”, 2005, p. 5). 

Power-seeker: “São homens que ambicionam o poder e usam a vaidade para auxiliá-los a 

conquistar as posições almejadas. Suas relações, bem como as práticas de consumo ocorrem 

em torno do trabalho, de forma que possam viabilizar se sucesso” (VIEIRA-SENA, T. e 

CASTILHO, K. Moda e Masculinidade, 2011, p.54). 
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A mudança nas relações de gênero está intimamente ligada às 

transformações ocorridas nas sociedades ao longo dos anos e, no processo de 

socialização dos indivíduos elementos são trazidos e incorporados a partir de 

referências sociais. Nesse sentido, podemos afirmar que os indivíduos são 

reflexo de sua época. Nesse panorama algumas questões aparecem: como 

pensar a mudança do comportamento masculino ao longo dos anos? Com as 

mudanças nas sociedades contemporâneas, que trazem o culto à liberdade em 

vários sentidos, como é possível ainda pensar na existência de um “homem de 

verdade” tão típico das sociedades patriarcais?  

O modelo de sociedade próprio do patriarcado, embora de forma mais 

tênue, ainda é muito presente na sociedade atual. Questionar ou subverter o 

papel social masculino é ainda pôr em dúvida a imagem/reputação de macho. 

Ora, mas o que o que o homem criado nas sociedades tradicionais traz 

enquanto elementos de identidade masculina que estão sendo modificados na 

contemporaneidade? Para tanto é preciso entender sobre o processo de 

socialização de um menino e a construção de seu papel social. 

 

Processo de Socialização 

Nesse tópico as concepções de “novo homem” e de um “homem de 

verdade” serão colocadas em oposição uma à outra. A opção pelo uso do 

aporte teórico em Sócrates Nolasco é justificada pela proposta de trazer seu 

pensamento como uma abordagem diferente da utilizada por Connell e Kimmel. 

A intenção é a partir da problemática de Nolasco corroborar a concepção de 

Connel e Kimmel sobre as masculinidades plurais. 

O homem criado na sociedade patriarcal aprendeu desde cedo a ser um 

“homem de verdade”. Mas o que é mesmo ser um “homem de verdade”? 

Sócrates Nolasco (1997) indica duas respostas para essa questão que 

dependem primeiramente do contexto social a que se remete para respondê-la. 

A primeira é quando se reflete sobre o homem das sociedades 

tradicionalmente patriarcais. Este seria aquele viril, poderoso e de sucesso, que 

nada tem em comum com a mulher, pois o sistema patriarcal também tratou de 

criar uma representação de mulher desqualificada e inferior ao homem. 

Qualquer proximidade com uma característica dita feminina é o mesmo que 

inferiorizar ou desqualificar o homem como ser humano.  
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A segunda põe em cena outro aspecto importante: a crise do masculino. 

Hoje as representações de homem e mulher são mais tênues, não há mais 

uma forte separação entre o feminino e o masculino. O homem que antes se 

encontrava “socialmente impedido” de chorar, de ser afetivo, se vê agora numa 

crise, ao perceber que esse homem forte e viril pode não existir. O homem 

produzido pela sociedade patriarcal sai de cena para dar lugar a um novo 

homem que se descobre mais afetivo e, para além disso, tem um novo olhar 

sobre os cuidados com o corpo e a aparência, não mais referenciando isso a 

homossexualidade, ainda que seja esse um pensamento contra hegemônico. 

Os cuidados com a aparência pelo público masculino reapareceram no final do 

século passado como que um retorno ou mesmo uma releitura contemporânea 

do homem do século XVIII. 

O processo de socialização de um indivíduo passa pelo aprendizado da 

diferenciação dos gêneros nas brincadeiras, nas roupas, nos espaços e no 

comportamento construindo a partir desses elementos sua subjetividade. Basta 

lembrarmos do azul para meninos e rosa para as meninas, carrinhos e futebol 

para os meninos e bonecas para as meninas, meninos devem ser fortes, das 

meninas espera-se fragilidade, meninos devem “pegar todas” e meninas devem 

se dar ao respeito. São elementos que demarcam e constroem as 

diferenciações e representações de gênero tão arraigadas na sociedade que 

passam por muitas vezes como naturalizados e inerentes ao indivíduo.  

Durante esse processo o indivíduo é ensinado desde cedo que existem 

diferenças nas formas de se vestir, o que é próprio do feminino e o que é 

próprio do masculino. Ou seja, há um vestuário que se adequa ao sexo: 

vestidos somente para meninas, assim como laços e enfeites de cabelo. Essa 

tarefa cabe a mãe desempenhar, é ela a responsável pela educação e 

adequação do indivíduo ao seu gênero (DUTRA, 2002). 

 Elisabeth Badinter (1993) procura mostrar que a masculinidade não é 

algo tão natural. “Ser homem se diz mais do imperativo do que do indicativo”, 

afirma ela. Segundo a autora, o homem viril demanda deveres, provas e 

provações, que estimulam essa virilidade que nada mais é que uma espécie de 

“artefato”. Analisando o processo de socialização masculino diz partir primeiro 

da negação, ou seja, o menino precisa primeiro convencer a si e aos outros 

que não é uma mulher, que não é um bebê e que não é homossexual. 
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 Já para João Silvério Trevisan (1998), o tornar-se homem é reforçado 

pelo distanciamento de tudo o que é considerado feminino ao ponto de tornar 

essa busca algo obsessivo. E por as afirmações de virilidade estarem apoiadas 

em escoras externas, caso algum elemento esteja em falta pode por tudo em 

risco. 

 Alguns autores passaram a pensar essa crise da masculinidade 

argumentando que essa crise está no modelo hegemônico de masculinidade, 

sendo fundamental para provocar reflexões acerca da construção social dos 

gêneros no Brasil. Segundo Lisboa (Apud SOUZA, p. 133) alguns desses 

autores tentam explicar a crise do masculino a partir da ideia de que os 

homens procuram definir sua masculinidade em oposição a tudo  o que é 

feminino, já outros apostam não se deve exatamente a isso, valendo-se do 

argumento de que o surgimento de um “novo homem” está estreitamente 

relacionado a temporalidade e, devido a mudanças geracionais, os 

comportamentos são mais flexíveis e cada vez mais distanciados do modelo 

tradicional, o que corrobora a busca pela explicação do modelo patriarcal - e 

nesse tocante, buscando o processo de socialização como sua base - como 

um modelo em oposição a esse mais flexibilizado, procurando dar um sentido 

temporal a essas mudanças.     

 A concepção de um “novo homem” (NOLASCO, 1995) é ainda pouco 

clara quanto ao seu significado e inicialmente discutida no Brasil por 

intelectuais da área da psicanálise, como é o caso de Sócrates Nolasco, 

psicanalista e fundador do Núcleo de Pesquisa sobre o Comportamento 

Masculino. Aborda a temática apontando que a crise, a fragilidade e o conflito 

são inerentes tanto ao masculino quanto ao feminino, fato esse que não 

aparecem em muitos trabalhos que compreendem essas três dimensões como 

essencialmente femininas. 

 Um dos temas que tem chamado atenção nos estudos sobre gênero é o 

da “crise do masculino” ou “crise da identidade masculina”, que conforme 

Goldenberg, numa análise do material midiático impresso sobre o tema, essa 

crise aparece como resultado da mudança do papel social da mulher que agora 

é, além de dona de casa, trabalhadora, independente financeiramente, e que 

por muitas vezes ocupa um cargo mais elevado que o homem no trabalho. A 

independência feminina também se tornou explicação para a delinquência 
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juvenil pela falta da presença cada vez mais frequente de um pai nos lares 

brasileiros.  

 Então o homem que antes era o provedor da casa, modelo de 

autoridade e respeito dentro da família sente-se retirado de seu lugar e pior, 

sem um lugar na sociedade em que a masculinidade esteja devidamente 

representada.  Nesses artigos, os homens são colocados numa posição de 

vítimas, onde a mulher não é mais considerada uma companheira e sim uma 

concorrente. É essa sensação de ter seu lugar ocupado pelas mulheres a 

responsável pela “crise do masculino”.  

 Por outro lado, as mudanças na sociedade tem apresentado novas 

possibilidades de ser homem e evidentemente a independência feminina tem 

certa responsabilidade nesse processo em conjunto com outros fatores seja a 

mídia, que tem levado cada vez mais essa discussão sobre o que é ser 

homem, ou mesmo a moda ao produzir roupas, acessórios tendências que 

saem do tradicional “para homens de verdade”, investindo na proposta de um 

novo homem que surge. 

 Como então, esse “novo homem” tem lidado com essa nova demanda e 

com as mudanças nos padrões comportamentais quando se coloca uma 

importante questão: o que é então, ser homem uma vez que há um confronto 

com esses dois padrões tão presentes e que vem permeando o ideal de 

masculinidade?  

Parece-me que mesmo com alguma resistência em admitir, a vaidade, 

tão própria desse padrão identificado como “novo homem”, está presente seja 

mesmo como indicativo de higiene ou mesmo como artifício para conquista, 

servindo de “desculpa” socialmente aceita para justificar a flexibilização desses 

padrões sem que a heterossexualidade esteja em questão.  

Outro aspecto relevante é o fato de a mídia ser um canal de criação e 

difusão desses novos padrões flexibilizados de ser homem, auxiliando numa 

maior aceitação por parte destes, que não se sentem tão “fora das normas” ao 

estarem em convergência com alguns tipos tão expostos na mídia que 

assumem uma outra forma de ser homem, principalmente aqueles vistos como 

“pegadores” certamente fazem maior sucesso entre o público masculino 

evidenciado no copiar cabelo, roupa e estilo em geral, afirmando assim a ideia 

de cuidados para a conquista.  
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Para José Silvério Trevisan (1998) essa visibilidade permitiu que um 

outro lado masculino se revelasse, uma parte reprimida, e dessa forma 

pequenas mudanças podem ser observadas, tanto na maneira de ver o outro 

como o modo com o que os homens veem a si mesmos. São observadas 

também no modo de se vestir, roupas mais descontraídas, mais coloridas, 

cabelos compridos, uso de brincos, no gosto pela dança e no cuidado cada vez 

mais frequente com a aparência e com o corpo até mesmo a procura por 

intervenções cirúrgicas. Tudo isso deixa de ser apanágio das mulheres e de 

homens efeminados, faz cada vez mais parte do universo masculino.  

A moda aparece como elemento de mediação dos papeis sexuais 

provocando uma maior proximidade entre os sexos, influenciando nos 

comportamentos e mediando a relação entre subjetividade e aparência e, 

sobretudo, como signo de pertencimento de grupo. Uma vez que a moda é um 

dispositivo de construção de subjetividades e está também ligada às 

representações de masculinidades, já que a ideia de masculinidades é algo 

criado culturalmente a partir dos discursos sociais é então passível de 

modificação de acordo com o contexto social, nesse sentido a moda apresenta-

se como agente mediador destas transformações e representações e como 

forma de expressão, intermediária das relações de aparência entre os sujeitos. 

Nesse sentido, o corpo aparece como um lugar de significações das diversas 

formas de vestuário e de moda. 

            Pensando o lugar do masculino, podemos falar inclusive de 

masculinidades “alternativas”, percebidas sob o signo da androginia, pensando 

como estes novos modelos refletem na moda masculina e produzem novos 

padrões flexibilizados que aparecem na moda, abrindo novas possibilidades de 

ser homem e como aparecem nos mercados de moda. 

Assim sendo, a moda, com o surgimento de identidades múltiplas, cria 

várias necessidades para atender todas essas identidades possíveis e várias 

práticas de consumo de vestuário são antes de tudo, formas ou meios de 

expressar valores e hábitos ligados ao modo que cada cultura veste o gênero, 

podendo reforçar ou modificar os padrões masculino e feminino. Desta forma 

várias possibilidades de representação são colocadas: do homem ‘macho’ do 

modelo patriarcal ao homem ‘sensível’. 
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A Moda e o Masculino: de Luís XIV aos Dias Atuais 

Aqui será melhor observado e tratado o tema de como o homem 

contemporâneo consome moda, e aí especificamente tratando de vestuário, 

quando as tendências não mais fazem uma separação rígida entre o dito 

exclusivamente feminino e o exclusivamente masculino.  

 O que entendemos como características essencialmente femininas de se 

vestir e se enfeitar surgem mesmo na modernidade. Os saltos, maquiagens, 

perucas, babados e brilhos eram nos séculos XVII e XVIII – período das cortes 

– artigos usados pelos homens, que espelhados na natureza, onde os machos 

geralmente são mais vistosos que as fêmeas - para ilustrar basta lembrarmos o 

pavão com sua bela calda e o leão com sua juba exuberante – faziam 

referência inclusive ao poder que detinham a partir da posição social que 

ocupavam. À época do Absolutismo indubitavelmente o maior exemplo é Luís 

XIV, também chamado Rei Sol numa referência ao modo pomposo com que se 

vestia. 

 E quando isso muda? No período moderno com o advento de 

capitalismo engendrado pela Revolução Industrial há a necessidade de se 

adaptar a roupa ao homem agora trabalhador da fábrica. Roupas resistentes ao 

trabalho pesado realizado pelo operário. Quanto ao operário da fábrica, este se 

vestia de maneira sóbria, predominando o preto em seus ternos em conjunto 

com o uso de bengala e cartola, esta última em alusão às chaminés. Notemos 

que nos dois casos a vestimenta marca a posição social que o indivíduo ocupa. 

É a partir de então que todo o aparato anteriormente usado pelos homens para 

se enfeita torna-se próprio da figura feminina. 

 Nos anos 60, o que na moda masculina era conservador dá lugar a um 

novo estilo que definitivamente quebra com o tradicional. No Brasil, tais 

transformações aconteceram de 1970 até 1975 por influência europeia que 

pretendia romper com a tradicionalidade das roupas atraindo os homens pela 

vaidade. A responsável por abrir esse campo e consolidar essas novas ideias 

no Brasil foi a Rhodia com a criação do Clube Um na pretensão de lançar 

produtos na área de tecelagem (fios, algodão, seda, etc.). Aparecem como 

moda cores fortes do tipo verde e roxo aplicadas nos ternos que somadas ao 

corte davam um tom de ousadia. 
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 Somado ao advento do capitalismo, o modelo de sociabilidade patriarcal 

irá impulsionar essa divisão entre o feminino e o masculino não só na moda 

mas também no cuidado com o corpo e com a aparência. Ao homem cabe se 

distanciar ao máximo de qualquer elemento dito feminino seja no vestuário ou 

comportamental, e, nesse sentido, emocional, pois do contrário pode pôr sua 

masculinidade à prova. 

 Em seu trabalho160 sobre a construção social da masculinidade nos 

mercados alternativos de moda, Dutra observou a relação entre homem e 

moda e a produção e reprodução dos papeis de gênero, no intuito de mostrar 

como os modelos de masculinidade podem ser reforçados pelo modo como os 

homens se vestem.  

 Dutra traz também a ideia do processo de socialização do indivíduo para 

fundamentar as demarcações de gênero no vestuário como vemos hoje: “Ao 

ser socializado, um indivíduo irá aprender que há nítidas diferenças nas formas 

de vestuário masculino e feminino, e, de acordo com seu sexo, será 

estimulado, ou não, a observar os padrões de moda (p. 392)”. 

 O lócus de pesquisa de Dutra é o Mercado Mundo Mix, 

predominantemente gay, que aparece no cenário da moda brasileira, mais 

especificamente no Rio de Janeiro, um dos mais importantes do país. O 

Mercado de Moda Mix é importante no processo de modificação da moda 

masculina no Brasil durante os anos noventa, porém esse processo já havia se 

iniciado nos anos sessenta com o surgimento do rock n’ roll que ditava a moda 

de acordo com as bandas que surgiam. Esses dois acontecimentos são fatores 

importantes na consolidação de novos padrões da moda masculina. 

 Fica claro que mesmo com a atenuação das diferenciações entre o 

masculino e o feminino, esse processo não caminha para um desaparecimento 

dessas marcações. Elas estarão presentes seja no corte ou em detalhes que, 

mesmo mínimos, fazem toda a diferença e demarcando esses limites. Salvo 

algumas categorias, como a de jovens mais andróginos, conforma a idade mais 

avançada essas diferenciações tendem a se afirmar ainda mais. 

 

                                                           
160

 Onde Você Comprou Esta Roupa Tem pra Homem?”: A Construção da Masculinidade nos 

Mercados Alternativos de Moda. In: GOLDENBERG, M. (Org.). Nu & Vestido. 
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Espaços/ Possibilidades de Atuação Masculina no campo da moda em 

Maceió 

A proposta aqui é mapear os espaços/possibilidades de atuação dos 

homens no universo da moda em Maceió em diferentes setores que 

acompanham esse campo baseada nas observações de campo e nas 

informações obtidas com os/as interlocutores/as. 

O percurso realizado em buscados homens no universo da moda em 

Maceió permite a construção de algumas hipóteses sobre o problema de 

investigação desta pesquisa. A primeira hipótese é a de que moda em Maceió 

é feita por mulheres e para mulheres, o campo para o masculino é ainda muito 

restrito tanto nas atividades de modelagem quanto na parte de criação e isso 

se reflete na pouca participação masculina tanto na passarela quanto na 

atividade de estilista além do fato de as poucas peças apresentadas serem 

ainda muito presas à tradição do básico para homens reforçando assim o ideal 

de masculinidade hegemônico.  

Procurei observar a presença masculina nos eventos frequentados. É 

notável que os homens estão mais presentes no público, como acompanhantes 

de suas esposas, ou a trabalho, como fotógrafos, hairstylists, maquiadores, 

chefes de cozinha e outros trabalhos, ou seja, com algum interesse direto no 

evento. 

 Essas observações indicam um possível campo de atuação em Maceió 

nas atividades ligadas à moda em que os homens estão mais presentes. Inclui-

se também o jornalismo e a atividade de booker, que consiste em acompanhar 

o dia-a-dia da/o modelo. 

No jornalismo de moda em Alagoas James Silver é referência. Além de 

editor da revista S. Mag (Salada Magazine), que está no mercado há 15 anos, 

é também apresentador do programa Mais Estilo voltado para os mesmos 

temas da moda e estilo, em que a moda masculina também é abordada, além 

de comportamento, saúde e beleza, gastronomia, decoração e entretenimento. 

James Silver é também o idealizador da Semana de moda de Alagoas, a Trend 

House. 

Como produtor de moda é menos expressiva a presença masculina em 

Maceió, são poucos designers e estilistas. Os irmãos Fernando e Felipe são 

exemplo de estilistas em início de carreira em Maceió. Revelados no quadro 
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Mandando Bem do Caldeirão do Huck161, a trajetória deles começa quando 

uma assessora voluntária leva os desenhos dos gêmeos às TVs locais, onde 

eles concedem as primeiras entrevistas. Esses desenhos posteriormente são 

mostrados ao estilista Alexandre Herchcovitch que estava lançando sua 

coleção num evento de moda na cidade em Maceió e este encantado com o 

talento dos meninos entra em contato com a produção do programa Caldeirão 

do Huck. A partir de então os meninos passam a frequentar cursos de 

capacitação e desfiles em São Paulo e agora frequentam o curso de moda do 

SENAC. 

As observações feitas quanto às atividades de modelo, segundo meu 

informante, geralmente são desempenhadas como fonte imediata de renda, 

pois a maioria dos rapazes não está interessada no evento e vai embora assim 

que recebe o cachê. 

Durante a incursão a campo no hall, um modelo em especial se 

destacava, era de estatura mediana, corpo magro bem definido, pele clara e 

com traços orientais. Diferentemente dos outros circulava e tirava fotos com 

convidados. Era capa da edição de agosto de 2012 da revista Viver Melhor que 

estava sendo distribuída no evento. A matéria intitulada “O Homem do 

Momento” que compunha a edição falava de sua trajetória profissional em 

ascensão, uma vez que estava indo participar de um desfile em nova Iorque 

depois de três temporadas internacionais. 

 Um hairstylist estava também em evidência, cogitado para fotos e 

conversas. Também presente na edição da revista e a matéria tratava da 

preferência por ele entre as mulheres nos cuidados com os cabelos. 

 Dadas essas áreas relacionadas à moda em Maceió em que os homens 

se destacam e parecem ter um campo mais amplo de atuação, duas 

particularmente me chamam atenção como modelos polarizados de 

representações diferenciadas de masculinidade. No sentido apontado por 

Kimmel, é possível referir a atividade de fotógrafo como a representante do 

modelo de masculinidade hegemônico e o de hairstylist como aquela que 

representa a masculinidade subalterna, notadamente por ser socialmente 

percebida como uma profissão feminilizada. Em contraposição, a profissão do 
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fotógrafo, que apenas pela atividade, não é remetida ao universo feminino ou 

mesmo gay.  

É possível aí pensar como o lugar na moda, abre o pressuposto dos 

lugares da sexualidade como que se construíssem numa relação estreita e 

bem demarcadas uma em relação à outra.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Relacionar moda e masculinidade tendo como lócus de pesquisa a 

cidade de Maceió desde o início não se apresentou como tarefa fácil, porém as 

dificuldades encontradas apontam algumas evidências que se fazem 

importantes no intento da ideia central desta pesquisa. 

Pensar a relação entre masculinidade e moda traz à tona questões tão 

importantes e que ao mesmo tempo compõe as duas esferas que procuro fazer 

uma interlocução entre si. Essas questões maiores fazem pensar, por exemplo, 

como os homens lidam com as constantes flexibilizações da moda masculina, 

qual a relação que mantém com a moda e como são apresentados os modelos 

de masculinidades nos mercados de moda. 

Para tanto, elegi homens que frequentam ou constroem os nichos de 

moda na cidade Maceió na tentativa de identificar quem são esses homens e o 

que entendem sobre o que é ser homem dado o universo da moda como cheio 

de significados e sua participação na construção de comportamentos e 

subjetividades. 

Procurar os espaços do homem na moda, onde eles mais e menos 

aparecem surge como estratégia para identificar as diferentes formas de 

representação do masculino que podem estar impressas nessas atividades, 

corroborando assim a ideia de masculinidades plurais de acordo com Connell 

pensando que as diferentes masculinidades convivem entre si em seus 

contextos e com características específicas onde não demonstrar emoções e 

buscar alcançar status e poder, além de outros elementos são creditados a 

uma noção de que estes elementos fazem parte de uma ideologia que organiza 

as características consideradas masculinas.   

 O cenário da moda em Maceió se mostra ainda muito incipiente desde a 

falta de matéria prima para a confecção de peças mais elaboradas até os 

eventos, exemplificado no perfil das modelos que fogem ao padrão. São 
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geralmente baixas e “gordinhas” para os padrões adotados na passarela. Isso 

não acontece muito com os homens, eles em geral atendem ao perfil. 

 A ausência de uma cultura de moda reclamada nas entrevistas pode 

estar associada também ao modo como são realizados os eventos de moda na 

cidade. Esses se caracterizam não por demonstrar coleções. Esses espaços 

são usados como locais de vendas. Atendem a um determinado público 

específico, as camadas altas da sociedade alagoana, no intuito de vender 

essas peças para esse grupo de pessoas. 

 Isso explica a pouca divulgação, ou uma divulgação que tenha por 

objetivo levar pessoas das mais diferentes classes para esses eventos o que 

poderia servir de início para implantação dessa cultura de moda, e com isso 

ampliar o setor no estado, criando oportunidade para criação de um curso de 

moda a nível superior, utilização de elementos da cultura alagoana criando com 

isso uma identidade alagoana de moda além de suporte de matéria prima que 

viesse a atender a demanda de criação, e possivelmente tornar Maceió um 

polo criador de moda retirando-a do status de reprodutora. 

 E admitir que não há cultura de moda em Maceió, é inevitável admitir por 

consequência que essas características vem a fortalecer isso, pois uma vez 

que Alagoas é fortemente marcada por grupos oligárquicos e onde a maioria da 

população tem acesso a outras coisas básicas, quanto mais se pensarmos em 

moda, serão sempre esses mesmos grupos fechados, que não estão pensando 

numa produção de moda e sim numa circulação interna de produtos para eles 

disponível, fica cada vez mais difícil fomentar  essa cultura de moda que tanto 

falta ao Estado. 

Por conseguinte, a dificuldade de encontrarmos homens atuando nesse 

campo torna-se ainda maior tendo em vista a própria cultura. Os três 

entrevistados admitem ter ouvido algum comentário preconceituoso em relação 

à sua sexualidade devido às atividades que exercem. Isso reforça a ideia de 

que moda é coisa de mulher ou de gay despontando aí o ideal hegemônico de 

masculinidade. 

Os homens que constroem esses nichos de moda em geral são mais 

flexíveis quanto ao vestuário, adotando um look mais alternativo e numa cidade 

onde o ideário de masculinidade é ainda muito circunscrito ao modelo padrão, 
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logo as referencias à sexualidade aparecem e que pode ser até reverberado 

por esses mesmos homens.  

Nesse sentido, parece haver um processo de transição em que os 

homens estão mais propícios a adotar essas novas formas de comportamento 

que representam as diferentes masculinidades e, principalmente a encarar 

certos questionamentos que certamente continuarão a ser colocados em 

relação à sua masculinidade (virilidade) em comparação com o ideal de 

“macho”. Esta tendência pode ser observada com o aparecimento do 

metrossexual, que mesmo rotulado por alguns como um tipo gay, o público 

masculino continua a adotar suas peculiaridades caracterizadas pela busca 

crescente pelos tratamentos de beleza e estética, nos cuidados com o corpo e 

com o vestuário mais diversificado, que sai do habitual. 

Se no século anterior à Revolução Industrial os homens se produziam 

para ostentar seu poder e sua posição social, hoje isso surge como estratégia 

de conquista do sexo oposto, podendo demonstrar que a relação aparência e 

sexualidade nem sempre se efetivam, mas antes de tudo são constructos 

sociais. 

O panorama da moda em Maceió dificulta, pelo menos à primeira vista, a 

inserção de homens que representem das mais diversas formas suas 

masculinidades, questão essa a ser ainda melhor explorada como continuidade 

da pesquisa para a dissertação de mestrado, inclusive retomando os contatos 

com os interlocutores/as, principalmente com aqueles com os quais não foi 

possível a realização da entrevista efetivamente. A pretensão é analisar, tendo 

como ponto de partida as flexibilizações da moda masculina, a influência desta 

nos comportamentos, a relação entre subjetividade e aparência e, sobretudo, 

como signo de pertencimento de grupo, investigar a relação dos jovens do sexo 

masculino com a moda e como pensam os modelos de masculinidade nos 

mercados de moda de Maceió, estes entendidos como espaços de 

sociabilidade. 
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No presente artigo pretende-se investigar acerca das experiências e atividades de lazer de um 
grupo de homens moradores de uma cidade do interior do Nordeste brasileiro. A tese presente 
nessa investigação é compreender como o “lazer masculino” colabora na construção das 
representações e identidades de Gênero.  O estudo propõe o debate sobre as formas de 
construções de masculinidades de indivíduos, que moldam a afetividade e emoções com 
eficácia, nas ritualizações de suas experiências lúdicas e através das tensões e dilemas que 
evidenciam os processos societários da modernidade. Trata-se de compreender como a 
imagem de “homem” se revela a partir de práticas, comportamentos, atitudes, discursos e 
sentimentos que se desenrolam no trato cotidiano do lazer. Para compreender esta produção 
de sujeitos, buscou-se realizar a observação participante, fez-se uma revisão bibliográfica bem 
como entrevistas. A pesquisa etnográfica foi realizada junto aos torcedores do Guarany 
Sporting Club da cidade de Sobral-CE que assistem aos jogos de futebol no Estádio Plácido 
Aderaldo Castelo (Juncão). No percurso da investigação, o processo de aproximação com o 
mundo dos torcedores do Guarany Sporting Club de Sobral-CE, envolveu uma relação de 
trocas afetivas e simbólicas no sentido de estabelecer o contato e um melhor envolvimento 
com os agentes da pesquisa. As trocas simbólicas vivenciadas no campo de pesquisa 
proporcionaram uma comunicação dialógica entre pesquisadora e os atores da pesquisada. 
 
Palavras- chave: masculinidades, torcedores, lazer masculino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The aim of the present paper consists of an inquiry into the leisure activities and experiences of 
a group of men, inhabitants of a city in the hinterland of the Brazilian northeast. The thesis 
present in this inquiry is the understanding of how “male leisure” contributes to the construction 
of gender representations and identities. The paper proposes a discussion on the ways, 
masculinity of individuals is constructed, that efficiently form affectivity and emotions in the 
ritualization of their ludic experiences and through the dilemmas and tensions evoked by 
modernity’s social processes. The objective is to understand how the idea of “man” reveals itself 
through practices, behaviour, attitudes, discourses and feelings that take place in the everyday 
course of leisure. The means to understand this subjective producing were participative 
observation, as well as bibliographic research and interviews. The ethnographical research was 
accomplished together with fans of the Guarany Sporting Club football team, watching games in 
the Plácido Aderaldo Castelo (Juncão) stadium in the city of Sobral-CE. During the trajectory of 
the inquiry, the process of approximation with the world of the Guarany Sporting Club fans 
included a relation of affective and symbolic exchange with the research agents. The symbolic 
exchange experienced in the field resulted in a dialogic communication between the researcher 
and the research agents. 
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Este trabalho tem como objetivo pesquisar acerca das experiências e atividades de 

lazer de um grupo de homens moradores de uma cidade do interior do Nordeste brasileiro. A 

tese central presente nessa investigação é compreender como o “lazer masculino” colabora na 

construção das sociabilidades e identidades de Gênero. 

  O estudo propõe o debate sobre as formas de sociabilidades de um grupo de 

indivíduos que legitimam suas experiências lúdicas e de lazer nas tensões e dilemas que 

evidenciam os processos societários da modernidade. A pesquisa se realizou através de um 

trabalho de campo, no qual se fez observação direta, observação participante além de 

entrevistas com cinquenta (50) torcedores do Guarany Sporting Club da cidade de Sobral-CE 

que assistem aos jogos de futebol no Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Juncão).  

Sobral é um município situado na região Noroeste do estado do Ceará com uma 

população de 185.000 habitantes a sua maioria reside na sede. É conhecida com a Princesa 

do Norte, possui duas empresas de grande porte e várias médias e pequenas empresas. Existe 

uma grande indústria do setor calçadista que é a principal responsável pela absolvição da mão 

de obra da região. O que compõe a economia da cidade é o funcionamento e a produção 

dessa empresa do setor calçadista, mas, sobretudo, as empresas de médio e pequeno porte, 

além do setor comerciário e da prestação de serviços. 

O fenômeno social do lazer é percebido no cotidiano dos habitantes de Sobral-CE 

como uma atividade desenvolvida de diferentes formas e em diferentes ritmos da vida de cada 

indivíduo. De acordo com o campo de possibilidades, escolhas e desejos o lazer é vivenciado 

pelos moradores como uma experiência coletiva ou individual.  

O lazer aparece tanto nos espaços públicos como nos espaços privados. A 

caracterização do lazer como um fenômeno coletivo abrange o fato de apresentar múltiplos 

aspectos (sociais, econômicos, religiosos, morais, psicológicos e antropológicos) identificados 

através das práticas cotidianas e dos comportamentos dos indivíduos. Na definição de 
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Dumazedier (Ano, p.42) o lazer é a própria atividade criadora e voluntária dos sujeitos sociais, 

pois este autor define o lazer como: 

O conjunto de obrigações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se, ou, ainda para desenvolver sua informação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre 
capacidade criadora, após livrar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais. 

 

 O lazer constitui um elemento de identidade dos indivíduos que reforça suas 

experiências afetivas e culturais. Assim percebe-se que o fenômeno do lazer está incorporado 

e impregnado à vida de cada membro da sociedade como um componente essencial e eficaz 

aos diversos estágios da vida humana. Além de apresentar-se em muitos contextos sociais 

como um marcador de prestígio, de status, de honra, de classe, de raça e de gênero.  

 É interessante notar que o lazer aparece em determinados discursos político-culturais 

como uma atividade coletiva, ou melhor, como algo despersonalizado, sem identidade ou 

vínculos humano. Ou seja, quando se instala o mito de que o emblema do lazer está nas 

coisas, no consumo, na técnica, na suposta ilusão de felicidade ou no terreno/espaço sem 

conexão ou relação com o fazer humano.   

Em Sobral-Ce durante seu processo histórico foi estruturado alguns pedaços de lazer. 

Esses pedaços aparecem aqui como territórios que foram desenvolvidos especificamente para 

realização de algumas atividades de entretenimento e de lazer. Em geral, os espaços de lazer 

são áreas localizadas nos periferias, nos bairros ou no centro da cidade.  

Em tais espaços as pessoas ocupam e aproveitam com frequência. Por conseguinte, o 

uso desses pedaços ainda é definido de acordo com algumas convenções, regras e restrições. 

Os territórios de lazer se configuram em um processo de criação, de produção e de reprodução 

do mundo do divertimento, entretenimento, lúdico e do brincante.  

Isto permite afirmar que estes espaços coletivos de lazer passaram a se destacar como 

territorialidades física, espaciais, temporais, simbólicas e culturais dos habitantes da cidade. 

Além disso, no imaginário dos moradores de Sobral, os territórios de ludicidades evidenciam a 

expressão do bom e do belo. Tal discurso resulta num perfil ou modelo caricatural propagado 

pelas redes de comunicação e pelos canais de mídia.  

De um modo geral, a utilização desses espaços como territórios de práticas de lazer 

colaborou com o processo de intensificação da visibilidade dos sujeitos sociais presentes no 

cotidiano da sociabilidade sobralense. Essa sociabilidade é construída constantemente em 

feiras, cinemas, parques públicos, Boulevard do Arco do Triunfo, igrejas históricas, 

restaurantes, bares, Quiosques, os clubes de lazer, nos balneários, bibliotecas públicas, 

praças, campos de futebol de várzea, botecos, Teatro São João, casas de Show, feiras 

temáticas, museus, a Casa da Cultura, pista de skate, pista de bike cross, Clube de Vaquejada, 

Kart Clube, quadras de jogos, Jóquei Clube e no espaço onde o estudo foi realizado, o Estádio 

de Futebol conhecido como Juncão. 
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É importante ressaltar que os locais de produção, de consumo, de trabalho e de lazer 

são estruturados pelas práticas específicas de cada grupo ou classe social. Assim, observa-se 

que estes locais servem como suporte para demarcar as diferenças entre os indivíduos que os 

frequentam. Neste aspecto, trata-se de uma forma de segmentação social que obedece a 

vários critérios de exclusão ou pertença de acordo com as modalidades econômica, social e 

política.  

 Neste sentido os territórios de lazer revelam-se, entre outros aspectos, como espaços 

de construção de diálogos e ações culturais, brincantes, morais, políticas, laborais, lúdicas e 

afetivas entre os indivíduos. Tais locais comportam jovens, adultos, negros, mulheres, homens, 

pobres, trabalhadores/as, homossexuais, prostitutas, idosos/as entre outros segmentos e 

grupos sociais da população de Sobral-CE, mas também há uma clara distinção que se 

redefine nas sombras das relações de harmonia e conflitos desses personagens. 

Por conseguinte, a sociabilidade resultante dos processos de lazer em alguns desses 

territórios sobralenses, constrói modelos e estilos de regras de convivência sui generis que nos 

possibilita de fazer a análise dos dinamismos e experiências que permite uma compreensão 

interpretativa de gênero balizada pelas variantes dos aspectos dos conflitos, atitudes, 

comportamentos, performances, dos jogos e competições entre os sujeitos nos diversos 

campos sociais. Foi possível observar esses aspectos a partir de uma configuração específica: 

caso do estádio de futebol o Juncão- à medida que busquei pesquisar um segmento da torcida 

masculina do Guarany Sport Club, por meio de observações sistemáticas e de entrevistas com 

os torcedores homens.  

O estádio de futebol, como todos os espaços sociais apresenta-se como um agregador 

de pessoas que elaboram relações e estabelecem processos através dos quais se instauram 

formas de sociabilidades mediadas pelas diferenças de Gênero. Entendo aqui o estádio de 

futebol como um território onde se cria práticas lúdicas para alguns segmentos sociais e 

práticas laborais para outros grupos. 

O jogo de futebol aparece aqui como um espetáculo lúdico, que incorpora uma série de 

regras e elementos que representa construções e/ou afirmações de identidades. Nessa lógica 

do espetáculo do jogo, se ampliam laços de sociabilidades entre os indivíduos. Este trabalho 

levanta a hipótese de que existe uma maior visibilidade (espacial/temporal) do “lazer 

masculino” com relação à esfera de invisibilidade do lazer da mulher. No percurso da pesquisa 

observei que as atividades, as brincadeiras e práticas de lazer masculinas ainda são 

dimensionadas a partir de padrões comportamentais, que, na maioria das vezes, realimentam a 

discriminação de gênero. Como analisa Abrams (2001, p.210): 

 

“A brincadeira feita pelo homem é uma consequência da maneira 
como a realidade se moldou e se sustentou através da linguagem 
feita pelo homem. A perspectiva masculina é tida como norma; na 
posição contrária está a outra, a perspectiva feminina. Onde as 
experiências femininas diferem da norma, elas são vistas como 
desvios e erros”. 
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O mundo do “lazer masculino” é um termo que ressalto para dar sentido às práticas de 

lazer de um grupo de torcedores homens que moram em Sobral-CE e frequentam ao Estádio 

Plácido Aderaldo Castelo ou Estádio do Junco popularmente conhecido como JUNCÃO, para 

assistir as partidas de futebol do seu time. Neste contexto, a masculinidade é pensada como 

um processo em que se coloca as relações entre os homens/homens e homens/mulheres 

como modelo determinante e hierárquico centro do mundo. A apropriação dos espaços sociais 

e dos espaços do mundo lúdico pelos homens tem determinado um espaço de dominação e 

consequentemente tende a restringir a participação de outros sujeitos. Através das estratégias 

de lazer se constrói uma afirmação da identidade dos sujeitos sociais “homens”, além de 

ressaltar esta realidade de como uma estrutura legitima de dominação masculina.  

 

A minha namorada não vai assistir aos jogos porque eu não gosto 
que ela vá. O campo de futebol não é pra mulher ir, só tem homens. 
É melhor não levá-la para o jogo. Acho que futebol não combina com 
mulher. Futebol é coisa de homem, pra que levar a mulher, só pra 
ouvir as safadezas dos caras  lá no estádio. (torcedor, 30 anos). 
 

A apropriação do campo de futebol por uma maioria de torcedores homens tem 

apontado para dominação predominante masculina desse espaço, o que tende a diminuir ou 

excluir a participação e a experiência das mulheres nos espetáculos de futebol. Além de que, 

esse fato implica em uma série de reprodução dos atributos e papeis de gênero  

Neste artigo as concepções de masculinidade e “macho” estão vinculadas ao universo 

(espacial/temporal) do território do campo de futebol onde se estabelece de regras 

regulamentadas pelos comportamentos atribuídos aos homens, que envolve a sexualidade, a 

da virilidade, da competitividade. Esses atributos são regulamentados, reproduzidos e 

reforçados através de mecanismos geradores de dominação simbólica de estruturas espaciais 

especificas. Pois de acordo com Abrams (2001, p.210): 

 

“Segundo a realidade masculina, não é norma e nunca poderá ter 
status igual à brincadeira masculina, mesmo quando a forma de 
brincar é idêntica. Ao invalidar o que as mulheres fazem, a 
linguagem do homem assegura que as próprias mulheres sejam 
invalidadas: suas atividades não têm valor intrínseco, só tem valor 
até o ponto em que servem à realidade masculina”. 

 

Ora, quer se trate de masculinidades ou da realidade espaço/temporal onde se 

desenvolve essas construções das diferenças e papeis de gênero, o meu interesse pela 

discussão sobre estas temáticas se justifica pelo fato de minha constante inserção no fluxo dos 

processos sociais através da militância orgânica junto às minorias sociais. Esse fato levou-me a 

uma reflexão sobre o universo do tempo de lazer feminino. Desse modo, organizei a tarefa de 

escrever uma etnografia sobre o lazer das mulheres operárias de Sobral-CE. As reflexões 

sobre o mundo de lazer das mulheres operárias sobralenses resultou em minha Tese de 

Doutorado em Ciências Sociais. 
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Tudo isso contribuiu, para realizar o estudo acerca de alguns aspectos da 

masculinidade na cidade de Sobral-Ce. Dir-se-ia que se trata de uma pesquisa participante 

com uma abordagem qualitativa. Quanto ao instrumento de coleta de dados, utilizei da técnica 

de entrevista, realizei a observação participante, registro no Diário de Campo além de que 

utilizei de diálogos e conversas informais com os torcedores.  

No percurso da investigação, o processo de aproximação com o mundo dos torcedores 

do Guarany Sporting Club de Sobral-CE envolveu uma relação de trocas afetivas e as trocas 

simbólicas na tentativa de estabelecer o contato e um melhor envolvimento com os agentes da 

pesquisa.  

As trocas afetivas e simbólicas vivenciadas no campo de pesquisa proporcionaram 

uma comunicação dialógica entre eu e o grupo pesquisado. Foram muitos momentos de 

empatia e cumplicidades. Essas trocas sociais aparecem nas pesquisas pautadas na dialógica 

da intersubjetividade. É uma forma de relação, assentada no respeito mútuo e na ética que 

alimenta o projeto de construção da ciência como possibilidade de ser uma experiência de 

resiliência e afetos.  

A observação do campo de pesquisa possibilitou a compreensão da abordagem 

sociológica de adentrar nas questões relativas ao universo do lazer, do esporte e do futebol, na 

dinâmica da instituição do lazer. Além desta questão, foi feita uma aproximação com os 

torcedores/homens através de entrevistas e conversas em territórios demarcados pelas 

particularidades de suas experiências. Esta “proximidade” entre eu e os torcedores do Guarany 

de Sobral dentro do Juncão contribuiu para observar as diversas relações existentes entre os 

grupos sociais nos dias de jogo de futebol.  

Cabe aqui observar que a aproximação com os sujeitos da pesquisa foi relevante no 

trabalho de análise que me propus. A condição de torcedora foi a porta fundamental de entrada 

no campo de pesquisa, e nesse sentido havia a consideração ao meu desempenho como 

torcedora/pesquisadora a fim juntar-me ao grupo de torcedores no Estádio de futebol para 

assistir às partidas de futebol, e assim desenvolver a pesquisa. À medida que desenrolava o 

processo de pesquisa, fui estreitando os laços de convívio, partilhas, trocas e camaradagem 

com os sujeitos pesquisados, nestas circunstâncias fiquei conhecida entre eles como a 

professora “Torcedora do Guarany”. 

Os laços de proximidade com os sujeitos sociais fora estabelecidos no percurso de 

pesquisa como uma linguagem para compreender e anotar os discursos e práticas do grupo. O 

uso de roupas, adereços, maquiagem e bandeira que representa o símbolo do Guarany (Time 

de Futebol), as posturas, as falas ou “Gritos de Guerra” junto aos torcedores, o meu interesse 

ou gosto pelo jogo de futebol, as atitudes e sentimentos de torcedora e o domínio dos códigos 

de linguagem específica do meio futebolístico (considerado ainda hoje como eminentemente 

masculino) contribuíram para produzir uma empatia entre eu e os torcedores. A minha 

presença em campo, na maioria das vezes foi comentada e percebida como que a professora 

da universidade que gosta de jogo. Além de que fui aceita e “confundida” como uma torcedora 

assídua e apaixonada pelo Guarany de Sobral-CE. Esse fato, é claro, colaborou na análise que 
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me propus a fazer e assim impedir a reafirmação dos estereótipos tradicionalmente associados 

às torcidas de futebol. 

A cada contato com os torcedores do Guarany Sport Club, eu buscava registrar os 

acontecimentos e tramas que envolviam os comportamentos, as trocas e as vivências de 

pulsões, de ludicidades, brincadeiras e prazer. Pois observei que a experiência de cada sujeito 

gera toda a intensidade da vida social. Pois para Elias (1998, p.19): 

A multiplicidade dos seres humanos traduz-se por forma de ordem 
singular. O que há de único na vida em comum dos homens gera 
realidades particulares, especificamente sociais, que são impossíveis 
de explicar ou compreender a partir do indivíduo. 
  

 Nessa reflexão Elias (1998) exclui qualquer análise linear sobre os indivíduos e a 

sociedade. Pois uma abordagem da vida social se inscreve nos processos históricos dos 

sujeitos sociais. Os indivíduos criam vínculos de sociabilidades através da linguagem, do 

trabalho, da sexualidade, do lazer. Outras esferas participam da formação da vida social: o 

gênero desempenha um papel fundamental na análise da sociedade. Por isso eu busquei 

analisar as masculinidades através da investigação das práticas de gênero e relações que 

existe entre o lazer e gênero. 

Durante minha jornada em campo, pude perceber que o Guarany de Sobral tinha um 

púbico fiel que frequentava regulamente aos jogos de futebol nas quartas feira, quinta feira, nos 

sábados embora, era nos dias de domingo no período da tarde que o Junção ficava cheio. 

Constatei que a organização dos jogos seguia uma espécie de Calendário de Jogos e 

dependia de um padrão de estruturação de uma Tabela de Jogos de acordo com tipo de 

campeonato de futebol.  

Os torcedores deslocavam para o estádio de bicicleta, moto, carros, moto/táxi, 

raramente de pau-de-arara e alguns chegavam caminhando. Os jovens gostavam de chegar 

com os amigos, às vezes, com as namoradas, os casados raramente estavam acompanhados 

de suas companheiras/esposas, mas, é recorrente o fato de pais levarem um ou dois filhos 

pequenos. Havia um grupo pequeno de mulheres/jovens torcedoras que frequentavam os 

jogos. Quero ressaltar que nas minhas observações pude registrar que o espetáculo de futebol 

não era interessante para elas, mas o território do jogo apresentava como um espaço de festa 

e de paquera. Chamo aqui a atenção para a seguinte análise, os espaços de lazer têm funções 

diferenciadas para os sujeitos sociais. Na realidade, no uso desses espaços se delineiam 

cotidianamente esta diferenciação. 

Era comum, nesses momentos, eu carregar o Kit/jogo de Torcedora Rubro-Negra do 

Cacique do Vale composto camisa rubro-negra do time, bandeira do time, almofada, rádio de 

pilhas, comidas e bebidas. Além de carregar o meu instrumental de pesquisadora: Diário de 

Campo, máquina fotográfica e gravador.  

No campo comecei os contatos com a torcida na Arquibancada Sombra. A temperatura 

média sempre oscilava entre 38 a 40 graus. No calor das veredas do Vale do Acaraú e no calor 

do espetáculo de futebol, procurei observar sobre as práticas de lazer, buscando compreender 

como os comportamentos e discursos dos torcedores interferem com outras ações que dão 
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sentido a construção de “masculinidade”. E como essas práticas correspondem as 

significações que podem revelar os processos que envolvem os conflitos de gênero. 

A tarefa de identificação e apreensão com o objeto de pesquisa constituiu-se de forma 

prazerosa. Pois o lugar da observação etnográfica evidenciava as experiências dos sujeitos 

sociais na concretude de suas ludicidades, alegrias, gostos, brincadeiras e práticas geradas no 

momento do jogo de futebol. Assim a investigação também me permitiu vivenciar os itinerários, 

costumes, os gostos, vivências lúdicas, e compartilhar os sentimentos e os dilemas juntamente 

com o grupo de torcedores do Guarany de Sobral-CE. 

É importante destacar que o Estádio do Juncão apareceu nesta pesquisa como uma 

configuração sócio-espacial que apresentava uma nítida divisão estabelecida através das 

relações de raça, classe ou segmento social, grupo geracional e gênero. O lazer destaca-se 

como elemento norteador dessas divisões e diferenças sociais. Como foi observado nas 

práticas do grupo de torcedores, o sentimento de raiva expresso através de gestos e de 

palavrões são exemplos, que evidencia uma construção ou atributo de Gênero. Eis algumas 

expressões que anotei no Diário de Campo: 

“Ô time fuleira meu Deus. É uma putaria. Juiz seu filho de uma Cutruvia. Vai embora 

carniça. Filho de uma xxx. Vá se XXX. Vá tomar no XXX. (Gritos, falas e expressões dos 

torcedores). 

Essas expressões provocam tanto orgulho e brincadeira, quanto raiva e insatisfação, 

conforme o olhar do meio. Há uma grande aceitação entre os torcedores com relações aos 

xingamentos, desabafos e com palavras de ofensa agressões ao Juiz da Partida, ao time e a 

torcida adversária. Quando os torcedores falam mal (xingam) são olhados com o riso de 

aceitação pelos demais que ali estão presente. Notei que há um código de comportamento que 

só é permitido dentro do anonimato da torcida masculina de futebol. 

Vale destacar que o grupo de torcedores do Guarany Sport Club se constituiu de 

indivíduos que exercitam sistemas de práticas, comportamentos, gestos, vestimentárias, 

narrativas, conflitos rituais considerados como marcadores da cultura das torcidas masculinas 

de futebol.  

Mesmo reconhecendo a existência dos marcadores das diferenças gênero no campo 

de pesquisa, vivenciei um fato de que estas práticas estão dentro uma configuração específica. 

Estava eu assistindo ao jogo e decidi ir para próximo do gramado mais precisamente na linha 

divisória entre o espetáculo e a torcida (alambrado). Naquele dia se ouvia muitas reclamações 

e gritos de protesto contra o Juiz da partida. Quando um torcedor muito próximo pediu-me para 

eu sair daquele espaço porque ele ia chamar um palavrão: “É melhor a senhora sair daqui 

porque eu vou chamar um palavrão”.  

Em dias de jogo percebe-se a força de afluxo em massa da torcida que lotam o Juncão. 

Com base em pesquisa documental ficou constatado que o Estádio de Futebol o Plácido 

Aderaldo Castelo- O Juncão- foi inaugurado em 1969 com uma partida entre os times do 

Guarany de Sobral e o time do América de Fortaleza. É um espaço público, administrado pela 

Prefeitura da Cidade de Sobral-CE. Sua capacidade de lotação é de 10.001 torcedores. 
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O sentimento de pertença é observado no agir dos indivíduos que passam a frequentar 

os espetáculos do jogo e, nessa prática estão ligados uns aos outros através do sentimento de 

partilha e paixão pelo time. Os vínculos que os mantêm, os fortalece e os identifica se dá 

através das relações entre eles. O torcedor reconhece o seu lugar por meio do apego pelo 

time, do sentimento de paixão como essência de suas escolhas. Este é o sentido que justifica 

os símbolos desse apego. 

Durante o percurso da pesquisa observei uma estrutura comportamental e afetiva que 

fornece a coesão do grupo de 50 torcedores do Guarany Sport Club que assistem de maneira 

assídua, aos jogos de futebol no Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Juncão) na Cidade de 

Sobral-CE. Entre os torcedores do Guarany percebe-se que prevalece a prática da paixão pelo 

futebol, às vezes, esse apego os leva a fazer viagens longas em busca de cooperar com o 

time.  

Os torcedores são sujeitos sociais que tecem e vivenciam as redes de relações sociais 

em vários campos sociais especificamente no campo do lazer e diversão. Essa representação 

dos torcedores, em termos do lazer, é marcada pelos atributos propagados e reelaborados no 

convívio social.  

A experiência da torcida é recheada de magia que se expressa através de atitudes, 

declarações, gestos e performances do corpo dos torcedores. Para Bento (2011, p. 92) 

podemos pensar a identidade de Gênero através desses atributos. Pois segundo esta 

socióloga: 

 

Aprendemos que o feminino é emotivo, passivo e pouco racional, 

enquanto que o masculino é a materialização da competitividade, 

atividade e racionalidade. No entanto, esses atributos invisíveis só 

adquirem sentido quando o corpo os expressa. 

Por se tratar de um grupo de torcedores homens são aqui identificados como sujeitos 

que elaboram suas performances a partir de comportamentos socialmente construídos e 

muitas vezes legitimados nos processo culturais e históricos. Diante disso a construção do 

debate sobre o conceito de masculinidade ganha relevo nesta análise. Na abordagem de 

Connell (1995) a masculinidade é considerada como uma configuração em torno da posição de 

homens na estrutura das relações de Gênero. 

É importante acrescentar que para Connell (1995) as masculinidades (hegemônicas e 

periféricas) se constroem a partir de dinâmicas e práticas conflitantes do cotidiano. A 

configuração de gênero dá-se no cotidiano das experiências, pois é através da dinâmica dos 

processos, disputas e relações entre homens/homens e homens/mulheres que se constitui o 

debate e análise acerca de gênero. 

Dentro dessa perspectiva, as pesquisas sobre as manifestações de masculinidades 

têm o mérito de apontar questões sobre os diversos contextos que envolvem as relações de 

gênero, ou seja, o aspecto cultural, político, o aspecto do poder, da violência, das 
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territorialidades, do lazer, da sexualidade, do consumo, dos costumes e práticas socialmente 

construídas.  

Dessa forma, meu interesse foi enfatizar o debate em torno de gênero e masculinidade 

sem generalizações, mas a partir de uma experiência singular dentro do universo cultural e 

principalmente a partir das esferas do mundo lúdico. Matos (2001, p.45/63) afirma que a 

masculinidade deve analisada a partir das diversidades histórica, uma vez que: 

  

 Essa universalização impõe dificuldades de se trabalhar com a 
masculinidade, que varia de contexto para contexto, sendo, portanto, 
múltipla, apesar das permanências e hegemonias. Assim, sobreviveu 
a preocupação em desfazer noções abstratas de homem enquanto 
identidade, única a-histórica e essencialista, para pensar a 
masculinidade como diversidade no bojo da diversidade e das suas 
inter-relações, rastreando-a como múltipla, mutante e diferenciada 
no plano das configurações de práticas, prescrições, representações 
e subjetivações. 
 

A pesquisa revela um universo demarcado pelas territorialidades construídas e 

desenhadas pelo dinamismo do esporte, do lazer e pela produção de sociabilidades tecidas 

pelos personagens envolvidos na trama do jogo de futebol como um espetáculo festivo e de 

lazer. O trabalho resulta de uma interpretação analítica do processo das particularidades: 

cotidiano, atividades, temporal/espacial, identidade/gênero observando os comportamentos, 

valores e as práticas de um grupo de homens torcedores de camadas sociais diferentes no 

curso de seu lazer.  

É importante destacar que o esporte, enquanto espetáculo festivo e de lazer, assume 

várias formas de interpretação e significados que se ajustam aos processos de socialização 

dos indivíduos, cuja manifestação conduziu-me aos espaços de vivências grupais, de 

interações com os sujeitos participantes, de interesses plurais, de satisfação pessoal e de 

desejos conflitivos. É comum nas falas a atribuição do lazer aos espetáculos de futebol. Assim 

falou um torcedor: 

O jogo é o meu lazer. Eu só saio de casa nos dias de jogos. A 
mulher não entende isso, eu gosto de assistir os jogos. É meu único 
prazer porque trabalho a semana toda. Eu não perco um jogo. Eu 
sempre vou ver o Guarany jogar. Mesmo quando ele perde eu fico 
triste, mas não deixo de ir de jeito nenhum. Pra mim futebol é minha 
única diversão. (torcedor, 65 anos) 
 

Para Koyré a sociedade humana foi criada a partir do tempo livre e do jogo. O mundo 

lúdico se expandia através de ações que abrangiam a totalidade da vida humana. A sociedade 

industrial, por sua vez, estabeleceu regras de racionalização e tecnificação do trabalho, 

tornando-o responsável por um novo tipo de identidade social.  

Esse olhar sobre o mundo do esporte e do lazer colabora para compreender uma 

realidade marcada pelas experiências de um grupo de indivíduos. Destaco a imbricação das 

redes e laços de afetividade, de amizade e solidariedade que estão em diálogos com as 

identidades de gênero dos torcedores do Guarany de Sobral. Desse modo, esta influência se 

dá no aspecto o lúdico e também na esfera das relações e valores compartilhados pelo grupo 
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em um processo que corrobora para manutenção e fluxo da cultura futebol como espetáculo 

festivo. 

A torcida masculina de futebol alimenta os laços de familiaridade quando reforça e 

propaga os estímulos de afetividade entre os indivíduos e lhes imprime um desejo de filiação 

na convenção cotidiana do mundo do lazer. Os torcedores do Guarany Sport Club de Sobral 

elaboram, em seu campo social, condutas que definem seu habitus de acordo com as práticas 

e os valores reproduzidos em seu campo.  

O jogo de futebol, nesta realidade é considerado como uma forma de lazer popular e 

principalmente lazer de fim de semana. De forma geral, as análises sobre as representações 

que define os esportes, adotaram uma perspectiva de gênero. É comum a tentativa de alguns 

estudos sociológicos, realizados por diferentes autores fazer o mapeamento do fenômeno do 

processo masculinização do futebol. 

O esporte é um fenômeno que se destaca nas sociedades humanas pelo grau de ação, 

participação e mobilização desempenhadas pelos indivíduos. Na pesquisa o que me interessa 

não são os esportes em geral, mas o território ou arena onde se joga e se assiste ao jogo 

futebol especificamente, por este esporte ser considerado o esporte mais popular do planeta.  

Esta tese foi levantada por vários estudiosos. Dentre eles, o autor Vítor Andrade de 

Melo (2009, p.10) afirma e reconhece o futebol como um esporte popular que condiciona 

grandes momentos festivos de grandes celebrações coletivas, assim descreve e analisa este 

esporte: 

Basta perceber o que ocorre por ocasião da realização de uma Copa 
do Mundo de Futebol. No Brasil, por exemplo, as cidades 
praticamente para quando entra em campo o selecionado nacional, 
as ruas são enfeitadas, e, caso a equipe sagre-se vencedora, uma 
multidão sai de casa para festejar, confraternizar, celebrar a 
conquista de algo, que, aparentemente, nada mudará na vida de 
cada envolvido. Dificilmente alguém consegue ficar totalmente alheio 
à euforia contagiante desses dias. 
 

O futebol é considerado um fenômeno que tem se destacado em várias culturas e se 

propagado em diversos locais do planeta. Em razão desse fato, o futebol tornou-se um esporte 

que ganhou evidência nacional e internacional, na obra de vários autores em diversas áreas 

acadêmicas. Deve-se levar em consideração o fato de que este esporte, no contexto atual, 

possui uma significativa relação com a indústria cultural. 

Historicamente, no Brasil o futebol tem se apresentado como um esporte que marca 

um aspecto da cultura urbana popular. Talvez, por isso mesmo, no imaginário social, esse 

esporte exalta um grande fascínio. Do ponto de vista sociológico pode-se tratar o futebol como 

um fato social que alimenta um tipo de coesão e fortalece a consciência coletiva. É importante 

perceber que o futebol se inscreve na modalidade de centro da cultura popular que emerge dos 

rituais modernos, da normalidade e de repetição. 

Na análise de Morin (1975, p.53) a cultura popular operária do século XX é uma cultura 

industrial. Ela oferece os grandes espetáculos que atrai a massa para os grandes espetáculos 

esportivos e festivos. “E a cultura de massa se estende à zona abandonada pelo trabalho, pela 
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festa e pela família”. A cultura de massa aponta uma nova compreensão do tempo e do 

espaço, festa, da proximidade, das relações de vizinhança, de parentesco e de solidariedade. 

De fato, o futebol possui alguns aspectos da cultura popular, quando este esporte 

estabelece um tipo de coesão e solidariedades entre os indivíduos. A atividade humana torna-

se fruto das circunstâncias sociais. Como parte dessa atividade o jogo de futebol é parte 

integrante da cultura de vários povos.  

O Futebol apresenta-se como um dos vários elementos lúdicos de nossa cultura, pois 

assume e exprime formas de satisfação, prazer, divertimento, competição, lazer e tensão na 

vida dos indivíduos. Assim afirma Huizinga (2001) que “quanto mais difícil é o jogo, maior a 

tensão entre os que a ele assistem”. Entre os torcedores do Guarany de Sobral-Ce pude 

observar essa tensão. O campo de futebol é um espaço onde os torcedores estão coeso em 

torno de um determinada time e possui ainda capacidade de criar afinidades e estilos entre os 

diferentes grupos.  

Na cotidianidade a experiência do lúdico assume as mais variadas possibilidades do 

acontecer nas dimensões temporais e espaciais. O lúdico traz dentro de si a capacidade de 

vibração e pulsação dos indivíduos. Basta que se observem as práticas de lazer que se 

estruturam no âmbito dos grupos sociais como as torcidas de futebol. Muitas dessas práticas 

que são desenvolvidas pelos grupos estão intrinsecamente contribuindo para uma condição ou 

disciplinamento de Gênero. Desse modo, pode-se verificar que o processo de construção das 

potencialidades físicas e psíquicas humanas produz uma gama de significação e interações 

simbólicas. 

Boa parte desses pressupostos implica na análise que envolve o debate da concepção 

de Gênero. O recorte de gênero e lazer parece extremamente relevante para a análise da 

construção da identidade dos torcedores nos espaços públicos e privados. Soa significativo a 

tese de que as formas de masculinidades são elaboradas no exercício e nas performances da 

profissão, do da educação, esporte, lazer, prazer e do lúdico. 

Para Bourdieu (2001) no modelo tradicional entre o masculino e o feminino o domínio 

do espaço público ainda pertence aos homens, “ao passo que as mulheres ficam 

predominantemente ao espaço privado o doméstico, o lugar da reprodução em que se 

perpetua a lógica de bens simbólicos”. 

As regiões de domínio masculino se situam nas experiências que os aproximam do 

terreno do poder, da produção, do prazer e do lazer. A pesquisa mostra as vivências dos 

torcedores que estão dentro de um espaço configurado por uma prática de jogo de futebol, por 

um espetáculo marcado pelos ímpetos de competição e por um território permeado de 

emoções, de sentimentos prazerosos ou não. 

Neste contexto de experiências lúdicas e de lazer no qual se insere as práticas de jogo 

de futebol, configura se repetidas das vezes, em processos de reprodução de imagens, 

discursos e práticas preconceituosas relacionadas às questões de sexo e gênero. 



451 

 

É importante ressaltar que os insultos, reclamações e xingamentos ostensivos, no 

momento da partida de futebol mostram um léxico vocabular que denotam as ideologias 

preconceituosas acerca da sexualidade e gênero. 

Essa configuração depende da cultura e do contexto histórico, já que as relações de 

gênero estão ritualizadas através das experiências históricas. Percebe-se que é o grupo social 

que forma ou fundamenta os comportamentos de meninos e de meninas, deixa emergir os 

conteúdos da sexualidade humana. Para Garcia (2006, p.43) “somos produzidos, formados 

como seres generificados, para os quais se têm lugares específicos diferenciados e desiguais 

na sociedade”. 

Diante disso a essência do território da competição aponta elementos significantes no 

universo das estruturas das relações de Gênero. O espaço do campo de futebol, do estádio de 

futebol sugestiona aspectos de um terreno de masculinidade, ou seja, percebe-se um 

condicionante para a relevância dos aspectos culturalmente de dominação e superioridade do 

homem. O que faz este espaço ser proclamado de espaço de homem? O que define a 

territorialidade do macho? Como se constrói e se classifica um território? 

Na visão de Garcia (2006) a forma de socialização de nossa sociedade transmite e 

estabelece valores hierarquizados, e estes definem os códigos e símbolos que regulam as 

relações de poder e prestígio em um contexto cultural determinado. Nesse sentido os espaços 

proclamados de espaço de homem e espaço de mulher são resultantes do tipo de socialização 

que foi construída.  

Os modelos de estruturação de alguns espaços são definidos por sistemas de práticas 

fechadas, diga-se de passagem, com a necessidade de estabelecer as regras de pertença. 

Não se fundamenta em um mero espaço de uso. O que o define é a intencionalidade dos 

atores em demarcar com seus códigos e regras sociais, ocupação por determinado segmento, 

produção das ações, o vivido e representado é sempre imposto.  

Na análise de Cyrunik (2008, p.82) o motivo do orgulho da pertença do grupo gera 

certo prazer e elabora uma identidade, pois: 

Os mal-entendidos culturais são frequente porque pessoas que 
vivem no mesmo espaço-tempo e convivem fisicamente não vivem 
de forma nenhuma no mesmo mundo mental em que cada um se 
orgulha de valores culturais do grupo a que pertence. Esse 
sentimento de orgulho proporcionado por um modo de emprego do 
mundo proporciona por sua vez o prazer de construir nele sua 
identidade. 
 

Neste discurso, portanto, o orgulho dos valores gerados na pertença determina por sua 

vez a identidade do grupo. O processo pode ser visto no estádio de futebol, seja a lógica da 

liberdade, do corpo e sua exposição como elemento fundante dessa liberdade e regulação do 

desejo, do prazer e do lúdico como estilo de vida. De modo geral, os indivíduos se inscrevem 

num espaço/tempo que provocam o laço de pertença. A interação marca o encontro e as trocas 

afetivas são impregnadas de comunicações ditas e interditas.  

Estas formas de trocas e interações estão frequentemente presentes no campo de 

futebol. No decorrer da pesquisa percebi que os discursos, posturas e performances dos 
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torcedores são formas de expressar os sentimentos de paixão, raiva, amor, alegria, tristeza e 

muitas vezes os torcedores extrapolam essas emoções demonstrando algumas formas de 

discriminações de raça, classe e principalmente de sexualidades e construção de gênero.  

Isto acontece com frequência no jogo de futebol. Uma situação de fracasso e medo foi 

notada em suas falas. Sente-se rebaixados quando  choram no final de uma partida perdida. 

Esse sentimento fica personificado na vergonha desse torcedor. “Eu choro é de raiva desse 

time, é de lascar o Guarany só dá raiva, nunca mais eu venho assistir o jogo do Guarany”. Os 

torcedores se sentem maculados em sua honra de macho, destituídos de todo o poder 

investido pelos atributos  apreendidos através das relações de gênero. Muitos deles foram 

privados de uma educação afetiva, além de que foram cobrados para não chorar durante toda 

a vida. Foram privados de sentimentos comuns aos seres humanos, em nome de uma moral 

da humilhação e vergonha pública em um contexto de poder e dominação. 

No período da pesquisa pude ouvir muitos relatos e observar os torcedores na 

efervescência de um dia de “casa cheia”. Foi possível ver por um lado a situação 

comportamental de extrema alegria e por outro lado as situações de extrema tristeza. Ainda 

estive presente nos muitos espetáculos de futebol pelo Campeonato Cearense de Futebol. 

Este tipo de campeonato de futebol é um tipo torneio onde os times de futebol que pertencem a 

cada Estado da Federação Brasileira realizam partidas durante um determinado período do 

ano.  

De acordo com pesquisas nas fontes documentais o Campeonato Cearense é uma 

competição organizada pela Federação Cearense de Futebol local que visa a organizar as 

disputas e classificações através de jogos dos times de futebol do estado para a conquista do 

Título Estadual da Primeira Divisão. Esta competição também tem a função de organizar e 

estruturar a configuração dos times na Tabela Da Divisão Nacional nas séries A B C D do 

campeonato nacional de futebol. 

O Estádio do Junco estava Lotado tinha em torno de 20.000 torcedores nas 

arquibancadas assistindo ao Jogo de Futebol entre o time Guarany de Sobral contra time 

Ceará Clube de Fortaleza, jogo válido pelo campeonato cearense de futebol. Os ônibus que 

traziam a torcida adversária chegaram à cidade de forma animada e barulhenta. Foi uma noite 

de Festa das Torcidas, ou melhor, um dia de festa. Era o dia de um grande acontecimento para 

o futebol de Sobral, uma vez que, era um jogo que definia a partida da fase semi final do 

Campeonato Cearense de Futebol de 2013. 

 Logo cedo os vendedores ambulantes vendiam produtos dos dois times, como: 

camisas, ingressos, adesivos, bandeiras e faixas. Ouvia-se dos torcedores do Guarany que 

diziam empolgados “hoje tem jogo, será que vamos ganhar dessa vez”. Na intenção de 

impactar a torcida adventícia se mobilizou para causar impressão, e neste momento se 

promoveu um clima de tensão na chegada à cidade de Sobral. É bom destacar que a presença 

dos torcedores adversários (jovens do Ceará) no cenário da Pacata cidade interiorana é 

sempre marcada pela rivalidade entre as duas torcidas e pela encenação de competitividade e 

de violência. No fim o jogo o Guarany empatou em 1 X 1 os torcedores eufóricos chorava e 
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sorriam emocionados, misturando sentimentos e começavam a ansiosa espera pelo dia do 

último Jogo Decisivo em Fortaleza. 
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Resumo: Exploramos aqui as trilhas de gênero traçadas na construção de uma experiência de 
masculinidade viável em um currículo médico. Inicialmente, mostramos como o tornar-se homem e médico 
é suturado a um sucesso garantido no campo das relações amorosas, em face de insígnias que lhe 
agregam status. Em seguida, como o funcionamento deste currículo naturaliza uma série de argumentos 
de que homens são naturalmente ajustáveis à esfera intelectual e ao exercício da medicina pelo tipo de 
evidência corporal e cognitiva que são capazes de gerar.  
Palavras-chave: Currículo Médico, Performatividade de Gênero, Masculinidades.  
 
Abstract:  
Here we explore the trails gender traced in building a viable masculinity experience in a medical 
curriculum. Initially, we show how to become a man and doctor is sutured to a guaranteed 
success in the field of relationships, in the face of insignia you add status. Then, as the operation 
of this curriculum naturalizes a series of arguments that men are naturally adjustable to the 
intellectual sphere and the practice of medicine by the type of evidence that cognitive and body 
are able to generate. 
Keywords: Medical Curriculum, Gender Performativity, Masculinities. 

 
 

 INTRODUÇÃO 

 
Há um personagem de Borges (2008) – um estudante de medicina 

chamado Baltasar Espinosa – a quem um dia ocorreu que os homens, ao longo 

do tempo, repetiram sempre duas histórias: a de um navio perdido que busca 

pelos mares mediterrâneos uma ilha querida e a de um deus que se faz 

crucificar em Golgotá. A história de uma viagem e de um sacrifício. Talvez, 

nessa história em que um homem narra a si mesmo, nessa história que, talvez, 

não seja senão a repetição de outras tantas histórias que ouvimos e dizemos 

por aí, possamos explorar algo daquilo que nos tornamos nos currículos, 

daquilo que os currículos nos tornam. É que viagem e sacrifício são metáforas 

potentes para nos aproximarmos dos investimentos políticos de um currículo 

sobre os corpos que produz e sobre as marcas de gênero que a eles atribui.  

Viagem, percurso, rota, trilha são dessas metáforas, que como mostra 

Goodson (2009), costumeiramente associadas a um currículo e sua genealogia 

histórica. E como metáforas que são, elas nos criam uma similaridade 

explicativa e nos induzem a ver algo (STEPAN, 1994). Um currículo, qualquer 

currículo, é uma viagem de formação, de formação de sujeitos, de certos tipos 

de experiências de si e dos outros. Um artefato que ensina, transmite e 

apresenta conteúdos, saberes, conhecimentos, conceitos, habilidades, 

competências, culturas, valores, condutas, modos de ser, estar e viver 

(PARAÍSO, 2010; 2011). Trata-se de uma “máquina de ensinar” (GIROUX, 
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2010, p. 87) que, ao exercer essa função, governa condutas, produz práticas, 

inclui e exclui, hierarquiza, normaliza e divide os sujeitos Mas, esta é também 

uma viagem a um terreno sujeito “à disputa e à interpretação, nos quais os 

diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia” (SILVA, 2002, p. 135), 

uma viagem por um território contestado e a ser sempre significado.  

Quando propomos que olhemos um currículo da Medicina enquanto um 

itinerário, isto é, um local de encontros, viagens, negociações e contatos; não 

estamos tentando traçar um futuro metodológico possível para as investigações 

entre educação médica, gênero e saúde, mas buscando reescrever parte das 

narrativas sobre currículos de medicina e a formação pedagógica de médicos e 

médicas, “com atenção a suas pressuposições, suas suposições, suas 

exclusões, suas ingenuidades, suas velhacarias, seus regimes de visão e seus 

pontos de cegueira” (ROSE, 1999, p. 19). Investigar esse horizonte permite-nos 

iluminar o lugar que a produção da diferença de gênero ocupa nas relações 

pedagógicas de um currículo de Medicina. E, para isso, para garimparmos a 

força produtiva de um currículo (SILVA, 2006) e suas ontologias constitutivas 

de formas de inscrição da vida, talvez não tenhamos outra possibilidade senão 

percorremos as ruínas de suas trilhas de gênero.  

Trazer o gênero como categoria analítica (SCOTT, 1995), traduz, por um 

lado, um incômodo político e, por outro, um incômodo investigativo. O primeiro 

refere-se, sobretudo, a sugestão de Judith Butler (2009), de que as normas de 

gênero têm muito a ver com, como e de que maneira os sujeitos podem 

aparecer no espaço público, de quem pode dizer e se tornar visível em uma 

comunidade política, de quem pode se tornar elegível e inteligível para o 

reconhecimento. O segundo, como uma derivação deste, tende a levar em 

conta que masculinidade e feminilidade são metáforas de poder e de 

capacidade de ação que orientam valores e práticas sociais de homens e 

mulheres (ALMEIDA, 1995). Nesse sentido, nos voltamos, não tanto para como 

o discurso médico atua sobre o corpo masculino (CARRARA et al., 2009), mas 

para seguirmos a sugestão de Epstein e Johnson (2000), em investigar que 

modo as culturas sexuais atravessam e constituem a própria dinâmica 

curricular da medicina, em especial aos mecanismos e às estratégias de 

controle, resistência e disciplinarização que efetivam modos de ser e 

desempenhar a masculinidade. Se, por um lado, os estudos de gênero na 
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saúde ainda continuam voltados de e para mulheres (MEDRADO, LYRA, 2008) 

e, por outro, as interfaces entre educação e gênero ainda nos devem estudos 

sobre educação das masculinidades e dos homens (CARVALHO, 2003), cruzar 

essas duas linhas tornou-se um caminho possível para explorar de que modo a 

educação médica engendra uma política de masculinidade no currículo da 

Medicina. 

O que argumentamos, doravante, é que uma razão política das formas de 

pensamento da medicina funciona pressupondo uma pedagogia de gênero 

imbricada em uma política da masculinidade que não só atribui certas 

capacidades aos sujeitos designados de homens, mas faz do masculino o 

próprio lugar de inscrição do sistema de pensamento médico. Acompanhamos, 

deste modo, a sugestão de Connell (1995) de tomar a construção da 

masculinidade como envolvendo uma série de encontros complexos com 

instituições e com forças culturais. Uma política que ao atravessar e compor 

um currículo de medicina inscreve um conjunto de experiências – experiências, 

aqui, entendidas no sentido conferido por Scott (1998) como eventos históricos 

e linguísticos conectados com significados estabelecidos discursivamente 

(SCOTT, 1998). Lançamos, portanto, nosso olhar na força das palavras e das 

histórias de gênero em seu poder de habilitar tipos particulares de experiências 

de masculinidade em um currículo médico que tanto produzem sujeitos como 

os significam. De tal modo, pretendemos mostrar que, nos currículos 

investigados, além do discurso médico ensinar muito sobre gênero, também se 

opera com “formas de pensamento” generificados (WALKERDINE, 1995, p. 

208) e com “sistemas de raciocínios” (POPKEWITZ, 2001, p. 10) que buscam 

tanto moldar a conduta de gênero quanto atingir determinados objetivos.  

Num ensaio sobre a narrativa, Victor Turner argumenta que as 

performances sociais encenam histórias poderosas que proporcionam ao 

processo social uma retórica, “uma forma de enredo e um significado” 

(TURNER, 1980, p. 153). No texto que se segue, tratamos também um 

currículo de medicina em sua performatividade de gênero (BUTLER, 2010; 

2002; SEDGWICK, 1998; 2003) como um enredo estruturado, um texto que 

ensina “conceitos estáveis de sexo, gênero e sexualidade” (LOURO, 2001, p. 

67), em que histórias potentes materializam e significam a experiência política 

da masculinidade.  Com efeito, muitas teorias recentes sobre a performance  
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tem se centrado na queerness, nas mulheres e na feminilidade ao ponto de 

quase excluir a masculinidade dos homens heterossexuais em que a 

performance de gênero está conectada com a representação de um privilégio 

(TOBIN, 1999). Nesta linha, a experiência da masculinidade é tanto da ordem 

coletiva, da “reencenação [...] de um conjunto de significados estabelecidos 

socialmente” (BUTLER, 2010, p. 200), como da ordem individual, cujos efeitos 

de normas de gênero produzem a ideia de essências subjetivas (BUTLER, 

2006), ideias de corpos masculinos e de posições de sujeito como homens 

coerentes, estáveis e naturais. 

Nossa investigação parte de observações participantes realizadas 

diariamente em um currículo de medicina durante dois semestres letivos. Ao 

levar em conta a natureza situada, flexível e reflexiva da observação 

(BOELLSTORFF, 2010), nossa tarefa consistiu em acompanhar o dia a dia das 

atividades pedagógicas e clínicas de uma turma de medicina registrando por 

meio da escrita em diário de campo, falas, ações, imagens, expressões, 

escritos, desenhos, disposição de objetos, de espaços e tempos. Este 

movimento não foi, contudo, tomado como estanque. Atentos ao fato que a 

pesquisa social é um processo de produção e criação (GAMSON, 2006), nosso 

movimento de observação foi possibilitado e, ao mesmo tempo, possibilitou o 

atravessamento e a colagem com conceitos teóricos e procedimentos 

analíticos, ressignificando e transformando o material investigado. Cruzando 

elementos inspirados na analítica do discurso em Michel Foucault (2005; 1996; 

1992) e de análises em perspectiva queer (BROWNE; NASH, 2010) a 

organização e a produção dos dados que apresentamos, a seguir, descrevem e 

discutem como um currículo médico e seus sistemas de pensamento 

genereficados “operam”, como “funcionam”, o que esse discurso “faz” (ROSE, 

1996).  

A problematização deste artigo orienta-se, assim, em duas partes que a 

partir de dois exemplos retirados do diário de campo e atravessados por outras 

situações observadas que colocam em foco as estratégias e as técnicas 

permitem que um currículo tanto “traduza a realidade para o campo do 

pensamento” (ROSE; MILLER, 1993, p. 82) – de que modo a experiência da 

masculinidade torna-se explicável em um currículo da medicina – como tenta 

“traduzir o pensamento para o campo da realidade” (ROSE; MILLER, 1993, p. 
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82) – de que modo um currículo médico torna a própria experiência do 

masculino possível para a inscrição de seus sujeitos. Viajar no currículo 

investigado foi, assim, escavar nas ruínas de suas histórias “as estratégias 

sociais normalizadoras de comportamentos” (MISKOLCI, 2009), aquelas que 

submetem sujeitos a sacrifícios, aos processos de normalização e 

hierarquização generificada dos corpos que operam modos de pensar o gênero 

e a masculinidade e, deste modo, constroem a formação de médicos e 

médicas. Recompor as trilhas de gênero deste currículo significou expor e 

desmontar as armadilhas de pensamento a fim de problematizar os processos 

de normatividade (GAMSON, 2006) e aquilo que parece natural, estável e 

verdadeiro em termos de masculino e masculinidade.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Exemplo I: De como o jaleco e o estetoscópio agregam valor simbólico a 
um tipo específico de masculinidade no mercado do amor. 

 
A aula era de Anatomia Humana, mas em um daqueles momentos 
em que o/a professor/a propositadamente foge do assunto para 
quebrar o ar monótono da aula e distrair os alunos/as, o debate 
acaba por tomar um rumo não muito usual e um tanto quanto 
diferente do esperado. “...vocês verão quando forem comprar seu 
primeiro carro, como os atendentes vão te tratar. Vocês tem que 
entender logo, por na cabeça, que o tratamento muda, agora vocês 
serão futuros médicos. E os meninos que o digam em, a mulherada 
cai matando, e vocês tem que dizer logo que fazem medicina, pois 
quando elas sabem que vocês fazem medicina todas elas querem 
alguma coisa, afinal não é todo dia que se casa com um médico.Mas 
cuidado viu, essas são do tipo que sentam no colo e fazem filho”. 
Assim dizia a professora de Anatomia Humana, num extenso discurso 
sobre a “vida médica”, para a turma do primeiro de 12 períodos que 
ainda estariam por vir, e uma turma, vale a ressalva, notadamente 
com mais homens que mulheres. (Trecho do diário do campo). 
 

O que a enunciação acima assinala quanto a dinâmica de construção de 

um certo tipo de ser sujeito masculino em um currículo médico? Como pensar o 

lugar de inscrição da masculinidade na formação de médicos e médicas? O 

que podemos esperar em termos de raciocínios generificados - “aquele poder 

reiterativo do discurso para produzir os fenômenos que ele regula e 

constrange” (BUTLER, 2007, p. 155)? O currículo médico, trazido pelo 

exemplo, reitera a norma de gênero concorrendo para a produção de seus 

estudantes e garante a continuação e perpetuação dos sistemas de raciocínios 

masculinistas. Esse discurso que pode ser traduzido em “é de homem com 
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dinheiro que mulheres gostam” opera na construção de um tipo específico de 

masculinidade, associada a um sucesso garantido e seguro no campo das 

relações amorosas.  

A apologia de práticas sexuais como definidoras da identidade 

masculina abre uma armadilha no sistema de pensamento generificado deste 

currículo. Se, como aponta Tania Swain (2002, p. 59) “seria necessário buscar 

a inserção das práticas sexuais nas redes de poder que nos domesticam e 

instituem corpos sexuados, sujeitos sexualizados, escravos de um mestre que 

se tornou nós mesmos”, a aceitação da sexualidade como centro instituidor do 

sujeito médico denota uma masculinidade que é tão misógina quanto hostil 

àqueles que devem desempenhá-la.  Por um lado, sua política orienta que o 

simples fato de ser médico garante, por conseguinte, ao homem, um status, 

operacionalizado em êxito quase automático no mercado dos desejos e dos 

afetos com as mulheres, por outro, pressupõe que o sucesso profissional e 

financeiro, intrínseco ao fazer médico, estaria na pauta principal de interesse 

delas ou, pelo menos, deve ser capaz de orientá-las. 

Que o homem médico seja o candidato dos sonhos no mercado do amor 

e, ao mesmo tempo, possa ser o par perfeito para uma mulher, não é algo 

espantoso. Essa imagem de homem vencedor, marcado em primeiro lugar pela 

sua riqueza, vem sendo produzido como o “sonho das mulheres” e, portanto, o 

ideal a ser alcançado por todo homem, por diferentes peças publicitárias 

(BELELI, 2007) ou nos discursos do forró eletrônico (CUNHA, 2011), por 

exemplo – artefatos que tanto compõem a vida dos estudantes como 

atravessam constantemente a vida do currículo investigado. Com efeito, a 

inscrição da experiência de tornar-se homem médico pressupõe uma hierarquia 

como dela decorrente, porque demarcar a diferença dos sexos é “um ato 

interpretativo carregado de pressupostos normativos sobre um sistema binário 

de gêneros” ao mesmo tempo em que tal oposição binária “sempre atende a 

propósitos de hierarquia” (BUTLER, 1987, p. 146).  

Nesse caso, homens médicos são colocados no topo de uma escala em 

oposição às “mulheres interesseiras”. Se os interesses delas são orientados 

para aquilo que esses homens têm ou podem ter enquanto médicos, o discurso 

médico é este, por consequência, que define que tipo de homem são os 

médicos e de que tipo de benefícios vão gozar, assegurando a performance, 
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daquilo que Miguel Vale de Almeida (2000) chamaria de uma masculinidade 

hegemônica, e justificando o lugar social que homens médicos ocupam. Se 

trabalho é, de fato, uma atividade que passa a ser central na definição do 

status social dos indivíduos, notadamente dos homens (BADINTER, 1993; 

NOLASCO, 1993), é exatamente porque o trabalho como médico dá prova de 

uma posição social do homem médico que deve ser exposto na “hora da 

paquera”. 

Deste modo, o “status” de fazer medicina, seja como médico, seja como 

estudante funciona tanto como prova e evidência da virilidade do homem como 

marca de atração no tráfego das relações amorosas. A masculinidade 

demandada, aqui, pelo currículo da medicina pode ser lida como disfarce 

(HOLMLUND, 1993), mas diferentemente do Womanliness as Masquerade de 

Joan Riviere (1986), a masculinidade desempenhada por homens médicos não 

se propõe a esconder a ausência de um pênis; antes o que ela esconde é que 

um pênis de um médico não é necessariamente o falo.  Como sugere Eugénie 

Lemoine-Luccioni (1983, p. 34), em uma linguagem profundamente lacaniana, 

mas que serve aos propósitos deste artigo, “se o pênis fosse o falo, os homens 

não teriam necessidade de penas, gravatas ou medalhas. Eles não 

necessitariam de insígnias. Eles não necessitariam de penachos. A ostentação, 

assim como no caso da mascarada, revela uma falta: o falo, ninguém o tem”. 

Os adornos da masculinidade encenada pelo currículo médico podem ser 

diferentes – incluindo tanto o jaleco branco e o estetoscópio quanto um 

automóvel conversível na porta de casa – mas o motivo de funcionamento é 

mesmo. Como na leitura do homem-que-se-veste-de-mulher feita pelo 

psicanalista argentino Oscar Masotta (1976) ou como na leitura da performance 

da masculinidade portenha feita pelo antropólogo Jeffrey Tobin (1999), o 

currículo médico ostenta “o desejo de revelar o truque no próprio momento em 

que ele funciona” (MASOTTA, 1976, p. 75). Ao mesmo tempo em que afirma a 

masculinidade, citando a norma de gênero, o currículo chama a atenção para a 

dimensão performativa dessa masculinidade ao confirmar que ela faz parte de 

um roteiro de relações entre homens e mulheres a ser seguido. 

Contudo, não basta ao currículo da medicina reiterar a norma de gênero 

que inscreve o lugar da masculinidade em uma hierarquia de gênero, como o 

próprio ato de reiteração também inscreve o lugar pedagógico da medicina no 
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sistema de gênero, expõe a carga eminentemente social e política que constitui 

o objeto primordial da medicina moderna (FOUCAULT, 2012a). Comprometido, 

portanto, em articular normas de gênero com a experiência do tornar-se 

médico, o currículo da medicina garante e atualiza o funcionamento 

heteronormativo da sexualidade. Como Judith Butler (2007, p. 170) ressalta, “a 

performatividade de gênero não pode ser teorizada separadamente da prática 

forçosa e reiterativa dos regimes sexuais regulatórios”. Ensinar medicina e 

formar médicos passam a compor parte das instituições, estruturas de 

compreensão e orientações práticas descritas por Berlant e Warner (2002), que 

não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça coerente – ou seja, 

organizada como sexualidade – mas também que seja privilegiada e seja 

projetada como um objetivo ideal ou moral, como o fundamento da sociedade.  

Há aqui um tipo de investimento que conecta masculinidade e 

desempenho sexual, gênero e sexualidade. Tudo se passa como se 

“naturalmente” existisse uma espécie de reserva de compatibilidade entre 

homens e mulheres, segundo a qual uns já nasceriam feitos para outras e vice-

versa. Em outras palavras, o currículo médico investigado corrobora com aquilo 

que Britzman (1996) identifica como “confusão entre gênero e sexualidade” ao 

mesmo tempo em que persiste uma obsessão com a sexualidade normalizante, 

a qual pressupõe que todos os sujeitos são ou pelo menos deveriam ser 

heterossexuais. Entretanto, não é só uma questão de supor que todos os 

homens médicos são heterossexuais, mas de que a própria medicina é ela em 

si mesma uma instituição heterossexual(izante). Aprende-se a ser médico-

homem porque se aprende a portar-se como sujeito de uma masculinidade 

heterossexual, como, e, sobretudo, desempenha-se a sexualidade normal 

porque se aprendeu a ser médico “de verdade” e, portanto, homem 

heterossexual que vem embutido em seu processo de inscrição. 

No âmbito dessa confusão entre gênero e sexualidade, o médico é 

demandado mediante uma espécie de suposição ou medo de que, caso viesse 

“a fracassar” – entendido como “fazer filho” sem casamento – não foi por ato 

falho seu. Foi porque alguma mulher deu “o golpe da barriga”, “sentou no colo 

e fez filho”, precisamente por que a materialidade do masculino como médico, 

já é garantia de sucesso como homem – destinado a relacionar-se com várias 

mulheres – e como médico – afinal, ele domina o repertório básico para se 
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proteger na hora do sexo e desse tipo de mulher. Os aconselhamentos 

disponibilizados a pretexto da mulher interesseira não são brincadeira de quem 

tira gracejos com quem não sabe brincar, mas configuram práticas, como 

mostra Connell (1995), constituem ações competentes, dotadas de 

racionalidade e propósitos. Um desses propósitos parece ser a divulgação de 

alertas sobre as dificuldades de ser médico, na medida em que é preciso 

prestar atenção constantemente aos interesses das mulheres, das pacientes, 

das enfermeiras sobre os homens médicos e sobre aquilo que eles 

representam. Contudo, Pedro Paulo de Oliveira observa que o discurso 

contemporâneo que apela para as supostas dificuldades de ser homem só 

consegue se disseminar ignorando algo fundamental, a saber, o fato de que, 

“antes de ser vítima, o homem é beneficiário do sistema de gênero vigente” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 190). A bandeira da desconfiança não é plantada sem o 

enunciado de que “homem que é homem é esperto”. A atribuição do não 

sucesso dos homens médicos no campo dos afetos a um golpe de “esperteza 

feminina” evidencia o jogo relacional de poder no qual a masculinidade é 

inscrita neste currículo, entretanto em um conjunto de jogos desiguais inscritos 

em práticas discursivas que constituem “campos de forças sociais” (SCOTT, 

1995, p.86).  

Contudo, em contraponto com um tipo de figura médica masculina 

divulgada, de algum modo, esse raciocínio masculino também procura 

estabelecer fronteiras entre a mulher que “presta” e a que “não presta”.  

Denominar-se ou ser denominada como safada são práticas que se aproximam 

de uma moralidade que Aquino (2008), Siqueira (2004), Fonseca (2004) e 

Meyer et al. (2004) identificaram em diferentes contextos de pesquisa quando 

se procura estabelecer fronteiras entre a mulher que “presta” e a que “não 

presta”. Como, então, seria possível identificar e classificar uma diversidade de 

mulheres em meio à sugestão de um modelo genérico de homem médico? 

Uma primeira pista para tentar responder esta inquietação vem da constatação 

de que, no currículo médico, tudo se passa como se houvesse pouca ou 

nenhuma necessidade de se identificar, nomear e classificar “o homem 

médico”. Tornar-se médico, um termo usado para incluir tanto homens como 

mulheres, alunos como alunas, inscreve a própria figura do médico construída 

como masculina. A gestação da experiência do aprender a ser médico parece 
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fazer parte de uma “ordem masculina” que faz crer que tal ordem dispensaria 

qualquer justificação. 

Em resumo, ao despontar como o ideal a ser alcançado por homens e 

desejado por mulheres, a figura do médico não apenas reitera uma suposta 

inferioridade feminina relativamente ao masculino, como também agrega status 

ao próprio médico na medida em que dá provas de sua masculinidade 

heterossexual. O discurso médico, trazido pelo exemplo, ao conjecturar e 

idealizar um modo particular de ser sujeito médico constrói, molda e forja uma 

masculinidade endereçada ao coração dos estudantes, a partir do qual homens 

e mulheres deveriam orientar seus campos de ações tanto como sujeitos de 

gênero quanto como sujeitos médicos. O currículo médico atua fiscalizando e 

gerindo os corpos, recorrendo, portanto, ao discurso médico como um 

fundamento moralizante que permite que esses sujeitos se reconheçam no e 

pelo corpo biologizado como aquilo que são (ROSE, 2007), com este ou aquele 

sujeito de gênero, com este ou aquele tipo de masculinidade, dotado desta ou 

daquela conduta sexual. Deste modo, nesse currículo, também se divulga o 

que se considera o comportamento, a conduta e os modos de ser, agir e portar-

se adequados para os corpos designados de homem.  

 

Exemplo II: Homens, médicos por natureza... a força e a inteligência como 
aptidões naturais 

 
Ortopedia, especialidade médica conhecida por uma certa brutalidade 
de suas práticas e pelos instrumentais um tanto quanto similares aos 
maquinários medievais. Brocas, serras, parafusos, roldanas, barras, 
metais, martelos, quase uma ferraria médica. Numa dada aula, a qual 
faríamos um determinado procedimento, que exigia certo nível de 
força manual bruta, o professor dizia, ante o paciente com uma 
luxação da articulação do quadril: “Por favor, algum dos meninos 
gostaria de tentar? Afinal, eu não vou submeter nenhuma das 
meninas a um trabalho desses”. Alguns meninos, dotados de um 
conjunto peitoril/bíceps que marcavam as camisetas, se ofereceram 
para realizar o tal procedimento. Sob o olhar atento do professor, o 
primeiro candidato, depois de muito esforço, não obteve êxito; um 
então segundo candidato, similar ao primeiro em termos de seus 
moldes biotípicos, se ofereceu e enquanto tentava, o professor seguia 
falando: “... é por isso que antigamente as mulheres não exerciam a 
medicina, a medicina era muito rústica, as práticas cirúrgicas mesmo, 
eram de uma sujidade enorme...”. Mais uma falha, outro do mesmo 
porte assumiu o posto, e o professor continuava: “... os bons 
cirurgiões mesmo eram conhecidos pelos jalecos ensopados de 
sangue, quanto mais sujo, melhor era o cirurgião naquela época...”. 
Mais uma falha, um quarto aluno agora tentava, e o professor 
discursava: “... hoje, obviamente a coisa mudou, mas, ainda sim, 
algumas áreas da medicina não foram feitas para a delicadeza 
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feminina...” Quarta falha. Ante o fracasso de todos os quatro rapazes-
homens-fortes-brutos, o professor foi então, aos risos, realizar o 
procedimento, achando tudo muito divertido, e gracejando bastante 
dos esforços de seus pupilos, porém com afirmativas: “... o negócio é 
pegar a técnica, depois disso fica fácil, vocês vão ver só, quando 
forem fazer pela segunda vez...”. Ensaiando um discurso claramente 
no intuito de minimizar e banalizar o fracasso de seus pupilos 
homens, que segundos antes ele afirmava como os mais aptos e 
capazes para realizar aquele procedimento. Inclusive deixando a 
entender, que os homens por uma capacidade natural, seriam mais 
hábeis até, para a medicina de uma forma geral (Trecho do diário de 
campo). 
 

O que essa narrativa diz e faz ver sobre o funcionamento dos discursos 

de gênero em um currículo médico na produção de certos tipos de 

masculinidade? Como essas categorizações que operam na racionalidade 

médica garantem e sustentam uma hegemonia do masculino? O que autoriza 

esse discurso médico que coloca os homens como seres naturalmente aptos à 

medicina, devido a sua inteligência quase que intrínseca e a uma série de 

outros atributos?  Quem são os homens, assim encerrados em corpos 

sexuados, construídos enquanto natureza, hóspedes de identidades fictícias, 

construídas em condutas mais ou menos ordenadas? Quem são esses, 

marcados pelo masculino, representados enquanto homens cujas práticas não 

cessam de apontar para os seus êxitos? Os abismos contidos na própria 

dinâmica do ser homem têm seus argumentos naturalizados e facilmente 

introduzidos para mostrar que alguns alunos são naturalmente ajustáveis à 

esfera intelectual e do exercício da medicina.  

Inicialmente, os escolhidos para a realização do procedimento, são os 

homens, pois, o procedimento exigia força física, e quando se fala desse tipo 

de grandeza, são os corpos masculinos com seus bíceps e peitorais 

proeminentes que dão a prova e a evidência para esse tipo de trabalho. É dado 

isso, que a medicina em seus primórdios seria incompatível com os sujeitos 

mulheres. Afinal, como suturar o ideal canônico e imaculado de delicadeza das 

mulheres, a sujeira e carnificina das antigas cirurgias medievais? Mas e 

quando o procedimento não é mais uma mera questão de força e passa a ser 

uma questão de técnica? Técnica, que certamente, devido ao pouco tempo de 

experiência, os sujeitos homens futuros médicos ainda não tem, mas que com 

certeza, em breve terão. Logo na complementaridade desta lógica entre força e 

habilidade cognitiva, age-se atribuindo capacidades distintas a homens e 
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mulheres. Ao atribuir ao masculino virilidade e inteligência, é o homem, o 

indivíduo masculino como ideal regulatório, que é o sujeito irrestrito da 

medicina, que torna-se apto a qualquer um dos campos e especialidades 

médicas. O que esta em jogo justamente é identificar como se institucionalizam 

e como se atualizam essas tecnologias de escultura das masculinidades, de 

modo a possibilitar efetivamente transformações no âmbito das relações 

sociais “generificadas”. 

O desempenho bem sucedido em Medicina consiste em um contraste 

constante entre a força para enfrentar os rigores do exercício médico e a 

inteligência cognitiva para dominar um repertório de conceitos e técnicas 

particulares. O sucesso do estudante é qualificado como dominar esta força 

bruta, natural de um sujeito homem, para um exercício que exige um domínio de 

técnicas específicas, uma certa habilidade tanto corporal como cognitiva.  Ter 

sucesso no campo da medicina é desenvolver e aprimorar essa expertise 

médica. Os homens tendem a produzir evidência sobre o que é considerado 

como “expertise”, mesmo que seu próprio desempenho possa ser relativamente 

pobre, porque qualquer coisa que deponha contra a evidência de que homens 

são “naturalmente” aptos à medicina é destinado como periférico. O que chama 

a atenção nesse currículo é o fato do corpo masculino e de suas capacidades 

tornarem-se um referente privilegiado para a construção de uma identidade 

profissional. Fato que, segundo Costa (2004), significa poder referir o sentimento 

de identidade ao corpo, aquilo que somos e devemos ser a partir de atributos 

físicos e a particularidade da relação entre a vida psicológico-moral e a vida 

física. No que se refere ao corpo masculino do currículo de Medicina, é, portanto, 

a força e a virilidade somadas ao domínio técnico e cognitivo sobre elas, 

tomadas como distintas e mais adequadas, que permite ao homem torna-se 

naturalmente mais apto ao exercício da Medicina. A natureza da masculinidade 

está situada no modo como os homens são capazes de articular corpo e mente, 

racionalidade e destreza, inteligência e técnica. 

Esse tipo de construção do masculino traz a luz um tipo ideal de homem, 

forte e corajoso à medida que a situação exija, mas ainda sim, hábil com a 

técnica e prenhe de destreza e habilidades cognitivas. O médico não pode ser 

apenas um tipo rústico, ainda que a rusticidade seja típica de um homem, e o 

médico, como homem, precisa tê-la, mas é preciso subordiná-la à sua perícia, 
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acurácia e destreza médicas; é, portanto, preciso educar sua força e 

brutalidade. Habilidade e força, inteligência e virilidade, que em primeira análise 

funcionariam como antagônicas, são aqui elencadas como o diferencial dos 

homens sobre as mulheres e que lhes garantem um lugar privilegiado no 

exercício da Medicina. O portar determinadas características peculiares, além 

de sua inteligência inata, autenticaria os homens, ou ainda, tipos específicos de 

homens, em sua envergadura natural para toda e qualquer especialidade 

médica, colocando esses tipos hegemônicos de masculino, que são inteligíveis 

nos currículos da medicina como os naturalmente nascidos para a medicina. 

Argumentos derivados de Michel Foucault (2012a, 2012b) podem ajudar-nos, 

contudo, a começar a desmontar essa verdade sobre os homens, suas 

aprendizagens e seus processos de educação, somente se compreendermos 

sua produção histórica e sua efetividade poderemos começar a ir além dela.  

Uma possibilidade é mapear os antecedentes históricos da posição que 

afirma que os seus outros, as mulheres, não possuem uma aptidão para 

raciocinar e assim documentar como e por que os argumentos que a sustentam 

têm tal força agora, e como podemos desafiá-los. Em poucas palavras, nosso 

argumento é que ideias sobre aptidões para a medicina não podem ser 

compreendidas historicamente à parte de considerações sobre gênero. Esse 

discurso pode ser encontrado no final do século XVIII, quando “havia 

psicólogos, médicos e filósofos que defendiam que as diferenças físicas de 

pele ou de órgãos corporais qualificavam alguns indivíduos e outros não” 

(SCOTT, 2005, p.16); ou nos fisiologistas do final do século XIX ao afirmarem 

que “as mulheres têm um cérebro menor, mais leve, menos denso” (PERROT, 

2008, p. 96). Reverberam, por sua vez, nos processos de avaliação escolar 

(CARVALHO, 2001), nas políticas curriculares para alfabetização e letramento 

(PARAÍSO, 2011), no funcionamento de currículos das Ciências (CARDOSO, 

2011), na educação matemática (WALKERDINE, 2007) em que “distribui-se 

aos homens os direitos da fala plena e autorizada, negando-os às mulheres” 

(BUTLER, 2006, p. 167). Notadamente, esse lugar de fala não está dado nem 

se configura como uma verdade eterna, óbvia e inquestionável, ele precisa ser 

permanente produzido e conquistado ao se ensinar aos homens como 

modelarem seu corpo e ajustarem sua mente, sua verdade é uma produção e 

seu questionamento é central e estratégico na luta das relações de gênero. 
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Ideias sobre o lugar dos homens e do masculino são desenvolvidas e 

aceitas no interior de práticas sociais, como as pedagógicas, e depois servem 

como dispositivos que regulam essas práticas e afirmam dizer a verdade sobre 

os sujeitos. A reiteração de uma norma que atribui ao masculino o lugar 

adequado ao exercício da medicina recupera e atualiza uma série de leituras e 

investimentos a partir dos quais o próprio discurso científico e médico sobre a 

sexualidade e o gênero podem ser considerados uma das dimensões centrais 

da construção social e histórica da sexualidade e do gênero (LAQUEUR, 2001; 

GIAMI, 2005). Contudo, um rastreamento histórico nos leva rapidamente à 

feminilidade como o alvo e o objeto de uma variedade de teorias científicas e 

práticas médico-legais (WEEKS, 1981; BLAND, 1981) em contrapartida às 

experiências de homens e da masculinidade. As especificidades e 

particularidades do corpo designado de mulher estão espalhadas 

historicamente no discurso médico em seus mais diversos espaços (ROHDEN, 

2004; NUCCI, 2010; MARTIN, 2006). Se no currículo investigado parece existir 

uma mensagem explicita sobre a construção de uma diferença natural entre os 

corpos e que implica na produção de um corpo particular às mulheres (MATOS, 

2003), à primeira vista parece curioso que tais qualidades pudessem ser 

reveladas em uma pedagogia concebida para produzir seu oposto e evitar o 

seu aparecimento a todo o custo.  

O discurso da força e da inteligência como aptidões naturais dos homens 

existe, entretanto, de modo implícito e ao lado das mensagens explícitas sobre o 

corpo mais biológico das mulheres. Afinal, como sugere Butler “um performativo 

‘funciona’ na medida em que absorve e cobre as convenções constitutivas pelas 

quais é mobilizado” (BUTLER, 2002, p. 226). Se as palavras sobre o homem não 

são ditas, não quer dizer que não são identificáveis, a questão é que seu modelo 

é frequentemente um texto escrito neste currículo muito conhecido e divulgado 

pela literatura médica que não precisa ser dito já que é supostamente partilhado 

por todos. No currículo investigado, por exemplo, a disciplina de Saúde da 

Mulher (obstetrícia e ginecologia) é ofertada em paralelo a disciplina de Saúde 

do Adulto (de um modo geral, estão incluídas todas as demais especialidades 

médicas). No que pese uma orientação dos corpos marcados pelo 

pertencimento de um tipo de genitália em que uma delas é lida como o padrão a 

ser estudado (masculino) e a outra como a diferença a ser incluída (feminino), é 
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de se presumir que o modelo de corpo humano das disciplinas em questão é 

um corpo designado de homem. Nesse sentido, a natureza da performance da 

masculinidade é tão corporificada quanto qualquer produção de subjetividade 

marcada pelo gênero.  

Quando se afirma que a força e a inteligência é um destino dos homens, 

este desenvolvimento natural parece estar escrito, desta forma, em todo o 

discurso médico sobre o ser humano. Uma escritura consistente tanto com o 

fato de que tanto os médicos estão entre os indivíduos mais “letrados”, como 

em seu pertencimento privilegiado nas categorias sociais de gênero e 

sexualidade (RUSSO et al., 2011), como que a própria categoria “humano” ou 

“homem” no sentido abstrato do termo aparece em si mesma como uma 

categoria generificada, porque ao falarmos de humano estamos falando de 

masculino (BADINTER, 1993; ALMEIDA, 1995). O que permite o investimento 

deste currículo na certeza do homem como sujeito universal do pensamento 

médico e na ideia de um modelo orgânico, simples e natural do homem que se 

inscreve na continuidade das representações dominantes da sexualidade 

masculina. Nas palavras de Richard Miskolci, se é bem verdade que a 

masculinidade precisa da natureza como fonte legitimadora de seus privilégios 

como atemporais e imutáveis, “em realidade a mesma masculinidade se 

assenta em uma corporeidade que cobra o preço do assujeitamento de 

homens a representações hegemônicas, ideais de masculinidade que os 

aprisionam em aparelhos e disciplinas de todo tipo” (MISKOLCI, 2006, p. 687). 

Quando historicamente, alguns corpos mereceram atenção especial da 

medicina, singularizando-se como sujeitos, a medida que a medicina os 

interpelava; como os dissidentes sexuais, pelo perigo social que supostamente 

representavam (GIAMI, 2005); das mulheres, pela responsabilidade como 

progenitoras de uma raça forte e sadia (STOLCKE, 1991); das crianças e 

idosos, por serem considerados particularmente mais frágeis (CARRARA et al., 

2009), entre outros, os homens e a experiência de masculinidade que o 

currículo médico a eles endereça parecem corresponder a “representantes 

universais da espécie” e quaisquer problematizações “arriscariam a perder 

também suas prerrogativas na hierarquia de gênero” (CARRARA et al., 2009, 

p. 672). Assistimos assim, o duplo assentamento de inserção discursiva da 

medicina, nos registros individual e coletivo, auxiliando no delineamento de um 
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processo de masculinização do fazer médico. Essa lógica discursiva binária e 

heteronormativa baseada num tipo de masculinidade hegemônica, ao adquirir 

efeito de verdade (FOUCAULT, 2012b), acaba por ajudar a moldar o modus 

operandi do encontro pedagógico do currículo da medicina. Através desses 

discursos, ações e intervenções o currículo médico ensina como valorar, 

hierarquizar, delimitar, enquadrar os corpos como masculinos comprometendo-

os com as categorias hegemônicas de gênero.  

 
Considerações Finais 
 

Ao longo das trilhas e rotas percorridas em um currículo de medicina, no 

decorrer dos itinerários e dos percursos pelos mecanismos de sua 

performatividade de gênero, assim, como em qualquer viagem, depreendemos 

que não há uma única condição de masculinidade. Se há um tipo ideal de 

performance de masculinidade demandada neste currículo, não significa que 

esse processo de produção e inscrição não se faça sem ambiguidades e 

ambivalências, sem zonas cinzentas que apontem para a condição não-

monolítica da experiência da masculinidade no currículo da medicina. A 

performance da masculinidade demandada no currículo médico parece 

funcionar com base na inscrição de duas temporalidades e duas 

espacialidades, mas que paradoxalmente se sustentam e inscrevem duas 

posições de sujeitos mutuamente dependentes.  

Por um lado, em um contexto no qual regionalidade e masculinidade se 

cruzam, em que a figura do nordestino é construída como uma figura 

masculina, uma figura definida como macho por excelência e, por sua vez, 

marcada por virilidade, força, coragem e até certo tom de rusticidade 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003; CUNHA, 2011; CEBALLOS, 2003), de algum 

modo sempre contraposta ao culto, a intelectualidade, as letras e a própria 

civilização e modernização (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003), as demandas 

por habilidade técnica, destreza e cognição refinada do médico pode 

facilmente, por exemplo, depor à favor de traços de feminilização. Nesse 

currículo, é comum os homens de corpos “mais malhados, fortes e brutos” 

deporem sobre sua inadequação as certas práticas cotidianas das aulas, ao 

mesmo tempo, em que nomes e obras de poetas e escritores de uma “literatura 

universal” são invocados durante as mesmas. 
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Por outro lado, num contexto no qual as demandas por profissionalidade 

e ética no trabalho, que prezam pela polidez e seriedade no trato com os 

pacientes – avisos sobre o cuidado com as enfermeiras e o evitar ficar sozinho 

com pacientes mulheres, por exemplo, são constantes – somadas as 

demandas por habilidades técnicas e corporais e um domínio de uma ampla 

gama de conceitos; as noções de virilidade, macheza e força bruta podem 

facilmente também desqualificar o médico enquanto profissional. É incomum 

imaginar, segundo os raciocínios divulgados nesse currículo, um médico 

expondo-se viril e macho no hospital ou um homem expondo sua inteligência e 

técnica médica no mercado das relações amorosas. Se a macheza 

heterossexual é privilegiada, sua masculinidade é contestada de uma maneira 

especial pelo exercício do fazer médico, ao mesmo tempo, que se a 

inteligência masculina depõe a favor dos homens, ela também é contestada 

sobremaneira pela norma da macheza heterossexual. O que indica para certo 

descompasso, uma zona de incongruência, em que o aprender a tornar-se 

homem não equivale exatamente a tornar-se médico e, da mesma maneira, 

aprender a tornar-se médico não corresponde a tornar-se homem. Ainda que 

uma posição module e sustente a outra, o que há, entre elas, são uma 

sobreposição e simultaneidade e não equiparação ou correspondência.  

De início, é possível começar pela indicação da produção de uma 

espacialidade específica e contextual, o hospital/espaços da saúde versus os 

espaços relacionais do desejo e de socialização da sexualidade dos 

estudantes, em que essas posições de sujeito masculino devem ser assumidas 

de modo que a aparente contradição não se torne visível e o equilíbrio entre o 

homem desejado e o médico almejado se torne possível. Contudo, esta é uma 

contradição apenas aparente porque o sistema de raciocínio generificado deste 

currículo inscreve a medicina em uma espécie de mecanismo compensatório 

na performance da masculinidade que produz.  Assim, por um lado, autoriza, 

no contexto dos espaços da saúde, a subversão da norma que instaura 

virilidade, força e macheza como essências do masculino, um contexto em que 

isso tende não só a não contar como também desqualificar aquele homem que 

as exibe, atribuindo, no entanto, capacidades cognitivas, intelectuais e 

corporais como mais naturais dos homens e como as mais aptas ao exercício 

da medicina.  
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Por outro, no contexto das relações de desejo e sexualidade, este 

sistema de raciocínio autoriza a subversão da norma que inscreve a 

superioridade e naturalidade da inteligência masculina, um contexto em que 

isso também não só não conta, como desqualifica aquele que as demonstra, 

fazendo, contudo, a medicina funcionar como agregadora de status econômico 

e social ao masculino nas relações de conquista de mulheres. Ao mesmo 

tempo, este currículo divulga que tanto a inteligência e habilidade técnica 

também devem ser usadas nas relações com as mulheres, não no sentido de 

conquistá-las, mas no sentido de proteger-se delas; como que a força e 

brutalidade típicas do masculino são o substrato a partir do qual o sujeito deve 

trabalhar para tornar-se médico. 

As práticas pedagógicas lançadas pela política da masculinidade no 

currículo da medicina apontam, neste sentido, para três rotas de reflexão e 

apontamentos em que gênero e currículo médico se cruzam. A primeira delas 

tende a reconhecer a sutil subversidade que engendrada pelo sistema de 

raciocínio generificado também compõe a encenação da experiência da 

masculinidade nesse currículo. A segunda aponta como a estratégia de 

subversão de uma posição de sujeito masculina instaura a norma de regulação 

de outra em uma espécie de cadeia de significados regulatórios da ordem 

política e pedagógica da masculinidade. A terceira e, por fim, sugere como a 

própria subversão da norma pode funcionar como um mecanismo de 

atualização da experiência de masculinidade, em que a montagem e exposição 

do corpo do homem só tornam-se politicamente significativas tanto em 

contextos culturais e espaços sociais específicos como nas dimensões sobre 

as quais este currículo precisa trabalhar. No centro destes caminhos, o lugar 

social da educação dos homens e de suas aprendizagens de gênero. Com 

efeito, sob este prisma, a experiência da masculinidade torna-se explicável em 

um currículo da medicina, ao mesmo tempo, que um currículo médico torna a 

própria experiência do masculino possível para a inscrição de seus sujeitos e 

orientação das suas vidas como médicos e médicas, como homens e 

mulheres. 

Certamente, não nos custa, atentar que essas posições de sujeito são 

assumidas de modo complexo por homens particulares e orientam de modo 

também complexo as ações de mulheres em relação a elas, que também 
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desenvolvem relações diversas com outras masculinidades e experiências de 

gênero que escaparam a captação conceitual deste artigo.  Evidenciar 

justamente o caráter múltiplo e ambíguo das relações de gênero, dando relevo 

às rachaduras e às zonas cinzentas das experiências de masculinidade 

divulgadas pelo currículo da medicina aqui investigado permite atentar para a 

impossibilidade de uma totalidade ou uma vivência monolítica e não conflituosa 

entre as posições, símbolos e performances constitutivas dos sistemas de 

raciocínios generificados que aí operam e das políticas que eles engendram. 

Ao viajar por este currículo, escavando nas ruínas de suas histórias, mapeando 

as curvas de suas geografias e contabilizando os erários de suas economias 

de significados, se há algo que, por fim, podemos deixar, é que um currículo de 

medicina não pode ser pensado fora dos investimentos políticos sobre os 

corpos que produz e sobre as marcas de gênero que a eles atribui. 
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Transhomens no ciberespaço II: biopolítcas nos tecnohomens 

 

João Walter Nery162, Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão Filho163. 

 

RESUMO 

 

Neste artigo, João Walter Nery e Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão 

Fº trazem considerações sobre as transvivências de transhomens no 

ciberespaço, ampliando a discussão proposta em artigo anterior. A metodologia 

empregada foi a de observação participante em fóruns, grupos do Facebook e 

mensagens recebidas por Nery e Maranhão Fº. É, assim, uma etnografia digital 

– em construção contínua. A este trabalho foram agregadas referências 

bibliográficas e conversas com membros desta rede social. 

 

Palavras-chave: Transidentidades. Transhomens. Homens transexuais. Fóruns 

de discussão virtuais.  

 

Transmen in cyberspace II: biopolitics in technomen 

 

ABSTRACT 

 

 

In this article, João Walter Nery e Eduardo Meinberg de Albuquerque Maranhão 

Fº bring considerations about transmen experiences in cyberspace, expanding 

the discussion proposed in the previous article. The methodology employed 

was the participant observation in forums and Facebook groups. It is thus a 
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digital ethnography – in continuous construction. References and conversations 

with members of this social network have been aggregated to this study. 

 

Keywords: Transidentities. Transmen. Transexual men. Internet. Virtual 

discussion forums. 

 

 

                                           As cirurgias e os hormônios tinham me aberto mais, 

permitindo-me conservar valores aprendido no mundo das 

mulheres.[...] A minha virilidade, contraditoriamente, 

passou a servir, também, como um instrumento, para que 

agora pudesse combater o mundo heterocentrado, 

patriarcal, no qual os poderes dominantes impedem os 

vários potenciais de vida. Havia descoberto que há várias 

masculinidades diferentes e que são constituídas também 

pelas tecnologias da cultura dominante. Fazia questão de 

continuar dócil e afetivo164. 

 

 

Neste artigo, João Walter Nery e Eduardo Meinberg de Albuquerque 

Maranhão Fº ampliam a análise feita anteriormente (NERY, MARANHÃO Fo, 

2013) sobre os transhomens que compartilham suas transexperiências 

(experiências micro-políticas) no ciberespaço. A cartografia sobre tais vivências 

foi realizada a partir de trabalho de inspiração etnográfica digital – marcado 

pela observação participante em fóruns, grupos da rede social Facebook (FB) e 

emails. Nery e Maranhão Fº optaram pelo uso do anonimato com nomes 

fictícios. As narrativas foram mantidas em sua forma original, com a linguagem 

característica da internet. O artigo foi complementado através de experiências 

pessoais, conversas com pessoas que se identificam como transhomens e 

referencial bibliográfico – alguns destes autores são autodeclarados trans 

(ZOBY, 2011, ZAMUR, 2013). 
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 Nery,J.W. Viagem Solitária (2011, p.324). 
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No artigo Transhomens no ciberespaço I (2013), Nery e Maranhão Fº 

comentaram sobre algumas das formas de resistência de transmeninos, a 

transfobia vivida pelos transadolescentes, a (in)visibilidade trans e a questão da 

documentação. Neste trabalho, outros assuntos são elencados, como a 

hormonização, as cirurgias, o uso de órteses (tratada como "próteses" pelos 

transhomens) e o câncer de mamas. Ao final, trazem considerações não 

conclusivas – assim como o próprio assunto – merecedoras de novas análises.  

O artigo procura traduzir algumas das demandas de pessoas que 

realizam adequações de gênero do feminino para o masculino, utilizando-se de 

várias tecnologias modernas, nessa sociedade distópica ocidental. Entenda-se  

aqui como "tecnologias que produzem vida (e que incluem as de modificação 

ou aumento corporal), são tecnologias materiais e discursivas, culturais e 

políticas e não simplesmente técnicas no sentido literal do termo" (Bourcier, 

2008). Os transhomens vivenciam uma "masculinidade inquietante", já que 

terão que estar sempre de prontidão,  porque não há na sociedade espaço 

para respeitá-los ou entendê-los como homens sem pênis, com seios e vagina. 

De início, a maioria desses transhomens se reconheceram como lésbica 

masculinizada (por falta de informações, apoio ou para não assustar demais os 

pais). Muitos começaram a se hormonizar recentemente. Estão preocupados 

com questões pessoais, de como contar para os pais, como adquirir a receita 

obrigatória para se comprar o hormônio ou que dosagem tomar. Procuram por 

sites ou produtos que aumentem seus músculos – fazem musculação, como 

Zamur: “estou malhando para ficar com o corpo cada vez mais saudável e 

definido dentro do meu gênero de opção por afinidade comportamental” 

(ZAMUR, 2013). Também conversam sobre os diversos efeitos colaterais do 

uso da testosterona, procuram por órteses do tipo binder, packer/play, pump e 

STP165 e discutem suas dúvidas acerca de como se apresentar no trabalho, na 

escola, na academia ou nas suas relações afetivas. 
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 Aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso provisório ou não, destinados a alinhar, 
prevenir ou corrigir deformidades ou melhorar a função das partes móveis do corpo. O binder 
(colete) e a faixa torácica servem para esconder as mamas; packer/play é a órtese em forma 
de pênis (flácido e/ou rijo); pump é a bomba para aumentar o clitóris; e STP, é o dispositivo 
para urinar em pé. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ortopedia


483 

 

Uma das principais demandas da maioria dos transhomens é a 

hormonioterapia. Na fase pré-T166, há muitos relatos de ansiedade, 

depressões, síndrome do pânico, diagnósticos errados de transtorno afetivo 

bipolar,paralisias motoras, tentativas de suicídio, síndromes fóbicas e outras 

afecções, quase todas, como resultantes da transfobia e que cessam quando 

começam a transição. 

A hormonização tem demonstrado acalmar a maioria dos transhomens 

como é o caso de Zamur recorda: 

 

durante os primeiros meses, somada à ansiedade da 
expectativa e das incertezas com relação às mudanças 
que estavam prestes a acontecer, não só físicas, mas 
também sociais, eu fiquei muito irritadiço, porém nunca fui 
e nem passei a ser agressivo. A minha depressão acabou 
e estou com um tesão louco, meu cheiro mudou, estou 
com mais fome, dormindo menos e cheio de espinhas 
(ZAMUR, 2013). 

 

Há também inúmeras indagações dos pré-T, como levanta Joel: 

 

Alguém sabe alguma técnica aí pra dar uma engrossada 
na voz? Sempre tem um engraçadinho pra falar "Por que 
cê tá falando estranho?" Eu tentei falar em tom mais 
baixo, ai as pessoas ficavam "O que?! AHN?!" da uma 
vontade de meter voadora... Minha voz é de princesa da 
Disney. ..ASASOPAKS. Ser Pré-T é uma merda. 

 

Thiago tenta ajudar: "O segredo é treinar a voz. Dá uma olhada neste 

site e procura um fonoaudiólogo. http://artedefalar.tripod.com/id2.html. Eu tinha 

voz de gazela, mas a T fez o serviço". 

 

 

1 HORMONIZAÇÃO COM TESTOSTERONA 

 

A partir da II Guerra Mundial, a biotecnologia, as cirurgias, as drogas 

sintéticas, como os hormônios, tem progressivamente proporcionado 

modificações somatoplásticas, antes inimagináveis no estatuto dos corpos. 
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 Antes do uso da testosterona. 

http://artedefalar.tripod.com/id2.html
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Beatriz Preciado as chama de tecnopolíticas moles, leves, gelatinosas ou 

injetáveis, que tomam a forma do corpo e se incorporam nele (2008, p. 66). 

Sabemos que há agenciamentos de poder na manipulação dos corpos, 

entretanto, a intervenção hormonioterápica possibilita reinvenções, muitas 

vezes, não previstas no generificado binarismo hegemônico. 

Muitos homens e mulheres cisgêneros167 fazem uso dos anabolizantes, 

seja como reposição hormonal, para melhorar a disposição ou por questões 

estéticas. Há também os que se intitulam "piratas do gênero", gender hackers, 

como cita Preciado (2008, p. 47), que consideram os hormônios sexuais como 

biocódigos livres e abertos, cujo uso não deve estar regulado nem pelo Estado 

nem confiscado pela campanhas farmacêuticas. São os autoexperimentadores 

voluntários, que criam novos marcos de "intelegibilidade cultural", uma espécie 

de gender -copyleft,  muitos se considerando autocobaias - como potências 

políticas criando novas cartografias de sujetivação. 

Traçando uma comparação entre o homem idoso que toma testosterona, 

não como um remédio, porque não está doente (seria como assumir uma ferida 

na sua identidade de gênero), mas para tomar as rédeas da própria vida (e do 

próprio corpo), parar o avanço do tempo e retomar a juventude perdida 

(TRAMONTANO, 2012, p. 119), alguns transhomens o fazem para resgatar o 

seu corpo idealizado, sua identidade transgênera, sua autoestima, seu auto e 

alter reconhecimento a fim de, posteriormente, adequar seus documentos com 

maior facilidade. 

A hormonioterapia é a primeira grande modificação corporal para muitos 

transhomens. A maioria a considera mais importante do que as cirurgias. O 

processo pode ser lento, com resultados diferentes de pessoa para pessoa. 

Para Azimute Zamur, “após treze meses de uso de terapia hormonal, minha 

aparência física velozmente, já não apresenta nenhuma compatibilidade com 

meu nome de registro civil, e tal fato ocorre provavelmente por eu ter tido 

sempre um corpo andrógino” (ZAMUR, 2013). 

Muitos não o fazem por questões pessoais, seja por problemas de 

saúde, pelo receio de assumir a transformação perante a família, local de 
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 Pessoas cisgêneras identificam-se com características de gênero atribuídas ao seu sexo 
biológico. 
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trabalho, por questões políticas, ou porque não o desejam, como é o caso de 

Silva: 

 

Eu sou pré T e nem por isso me sinto mais,nem menos 
homem do que os caras que já fazem o uso da T ( tenho 
amigas minhas que fazem academia e que fazem o uso 
da T e que não são transexuais e que são heteros e 
femininas ) Queria saber quem foi que disse que pra ser 
um HOMEM TRANS tem que estar fazendo o uso da T” 
??????! 

 

Existem várias formas diferentes de se usar testosterona, como: 

injeções, gel, pílulas, adesivos bucais, patch na pele, inalador de aerossol e 

implantes de microdifusão. A testosterona – ou simplesmente testo ou T – em 

forma de gel é comercializada no Brasil somente em farmácias de 

manipulação. É mais confortável de ser aplicada no interior das coxas (pela 

manhã, quando o nível da T é mais elevado), provendo um nível mais estável 

do hormônio (não mimetizam o ritmo circadiano da testosterona no organismo), 

possivelmente reduzindo os riscos de efeitos colaterais168. No Brasil só se 

comercializa as formas injetáveis ou feitas em farmácia de manipulação em gel 

ou creme. 

Ciro quer usar gel só por um tempo, porque gosta de ser meio andrógino 

e não quer grandes mudanças: “Prefiro efeitos em longo prazo, não tomar T 

pra sempre, só pra engrossar um pouco a voz e ter aquelas mudanças 

permanentes”. Não é recomendável pelos médicos o uso intermitente da T, que 

como abordaremos adiante, interfere em todo metabolismo do corpo. 

Rogério usa a forma injetável e tem dúvidas: 

 

O cara que aplica a T em mim, que é meu amigo e 
enfermeiro, me disse que o local aonde ele vem aplicando 
- glúteo - está ficando "duro". Tipo, ele agora, tem que 
fazer mais força para empurrar a agulha. É assim com 
vocês também? O local vai ficando meio que 
resistente.Na quinta minha bunda tá tipo com um 
calombo, será que empedrou? Se tiver empedrado, a T 
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 Hormônios. Disponível em: http//sites.google.com/site/brasilftm/hormônios. Acesso: 20 mar. 
2013. 
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não vai ser absorvida? O que faço pra "desempedrar"? 
Pode dar algum problema isso? 
 

Hebert responde: "Eu revezo o lado, mas está duro dos dois lados então 

fui pra coxa. Me falaram que uma leve massagem depois da aplicação é bom e 

compressa de água quente ajuda a diluir a T empedrada". 

Pietro usa a testosterona em gel há um ano: 

 

o único endócrino que encontrei disposto a me atender 
achou melhor começar o tratamento com o gel, porque 
assim o organismo vai se acostumando aos poucos. Com 
o passar dos meses, a porcentagem do propionato de 
testosterona (esse é o nome) foi aumentando. Iniciei 
usando 3% e agora tá em 6%. De lá pra cá, houve 
mudanças... bem devagar, infelizmente. Estou com o 
rosto cheio de pelos loiros (ainda não me barbeei, porque 
to gostando assim rs), as pernas estão bastante peludas, 
inclusive as coxas e a barriga e os pelos do peito 
começaram a nascer. Minha voz também está mudando . 
Ah, a sangria inútil parou de vir faz 4 meses \o/. Também 
já não sou mais sensível como antes (eu chorava demais 
e por qualquer coisa). O "junior" cresceu um pouco 
também (acho que está com uns 4 centímetros e mais 
grosso (não medi, mas como consigo pegá-lo com os 
dedos, deduzo que seja por aí). O endócrino me receita 
60 ml de propionato de testosterona, onde devo aplicar 1 
ml por dia na parte interna da coxa. A farmácia de 
manipulação faz frascos de 30 ml e então são 2 frascos 
que compro a cada 2 meses. Eles já vem com o aplicador 
(a gente aperta e já sai 1 ml). A cada 2 meses vejo o 
endócrino que me pede exames de sangue. Assim, ele vê 
a porcentagem da testosterona no meu corpo e quando 
ele achar que deve, mudará do gel pra injeção. 

 

 

Em 31/08/2013 foi publicado no Diário Oficial da União, a Portaria 859 que 

ampliaria as diretrizes do processo transexualizador pelo SUS. Atenderia 

jovens a partir dos 16 anos com tratamento hormonal, e a cirurgia para a 

mudança de sexo a partir dos 18 anos, quando antes era aos 21 anos.No 

mesmo dia foi desrespeitosamente revogada . O SUS de São Paulo é o único 
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autorizado a fazer uso de bloqueadores a partir dos 12 anos e hormonização a 

partir dos 16 anos169.  

Os bloqueadores são importantes  para os transhomens que não fizeram a 

histerectomia, pois evitam entrarem  em choque com a testosterona e evitam 

os caracteres sexuais secundários irreversíveis posteriormente. 

 Embora o Código de Ética Médica declare que a medicina deve ser 

exercida sem preconceitos, foi avaliado que a grande maioria se recusa a 

receitar hormônio masculino para “mulheres biológicas”. Desconhecem o 

assunto ou  exigem o laudo psiquiátrico, atestando o transexualismo para 

receitarem. 

 

1.1 Possíveis Efeitos da Testosterona 

 

Há variações para cada indivíduo, mas no geral, nota-se uma maior 

quantidade ou aumento de: apetite, acnes, suor, retenção de líquido, massa 

muscular e óssea, das enzimas hepáticas, da disposição geral, da libido, do 

colesterol, dos pelos no corpo e da barba, há policitemia (aumento do glóbulos 

vermelhos) e hipertrofia do clitóris. As alterações resultam em modificações: na 

voz com a proeminência laríngea (pomo de Adão), na redistribuição da gordura 

corporal, no odor do corpo, na pele que se torna mais áspera e oleosa. Há 

interrupção da menstruação e perda de cabelo levando à calvície. Observa-se 

riscos de dano hepático, hipertensão, cefaleia, doenças cardiovasculares e 

tromboembólicas. Há diminuição da sensibilidade à insulina, atrofia das mamas 

e da vagina e propensão à insônia. A agressividade e variação de humor 

parecem ser um fator psicossocial, já que nem todos a manifestam. 

Tanto para os transhomens que dependem diretamente do SUS para 

adquirirem os hormônios necessários para sua adequação, como para os que 

se utilizam de drogarias, nem sempre se consegue os medicamentos 

desejados ou sua aplicação. Almir é um deles: "se recusaram a aplicar 

testosterona em mim porque viram que a receita não tá no meu nome de 
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 http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2013/08/hospital-das-clinicas-em-sp-ja-comecou-
tratamento-hormonal-em-jovem-transexual-5713.html.  Acesso: 02 ago. 2013. 
 

http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2013/08/hospital-das-clinicas-em-sp-ja-comecou-tratamento-hormonal-em-jovem-transexual-5713.html
http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2013/08/hospital-das-clinicas-em-sp-ja-comecou-tratamento-hormonal-em-jovem-transexual-5713.html
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registro. Tentei em outras farmácias, sem sucesso. Ainda me acusam de 

falsidade ideológica, pode?”. 

Marco alerta: “o dura sumiu das farmácias de novo, pior que novela 

mexicana”. Roberto comentou “Agora compro pela internet / são confiáveis, 

lacradas, tudo certinho na caixa”. Paulo alertou: “o farmacêutico me disse que é 

por falta de dois componentes da fórmula” e “eu também compro pela net com 

durateston e associados”.  E Sérgio ofereceu: “galera, se não conseguirem 

achar nas farmácias eu consigo pra vocês. Havendo interesse me chamem 

inbox”. Não ficou claro como Sérgio conseguiria tal produto. 

Sabe-se que alguns transhomens, por falta de endocrinologista e/ou 

receita médica, recorrem à automedicação e compram hormônios de forma 

ilegal. Estima-se que a maior parte da testosterona circulante se faz através do 

mercado negro esportivo, sobretudo nas academias e pode ser encontrada em 

site de fisiculturismo. Patrício explicou: “se eu não pedir pro cara me arrumar 

no paralelo vou ficar sempre preso neste corpo odioso”. 

Esta prática não é indicada pelos profissionais da saúde, mas costuma 

ser um recurso para aqueles que se veem sem saída diante da falta de 

dinheiro, apoio de profissionais especializados ou morosidade do SUS. Sidney 

oferta um hormônio em um dos fóruns: “tenho um amigo com receita (tudo 

certinho, porém nominal a ele) para 3 doses de Deposteron. Se alguém aqui 

toma e estiver precisando de receita. É só avisar, só tem que pagar o frete”. 

Entende-se como uma incoerência da ANVISA a regulação da norma de 

que, no caso de todo injetável controlado, só é permitido vender até cinco 

ampolas por vez. Como a caixa de Deposteron possui três ampolas, não 

adianta o médico receitar duas caixas. 

Jorge envia uma mensagem privada a João Nery, mostrando a receita 

que confeccionou pelo Power Point e a qual vende. Disse que o CPF ele pega 

de um médico qualquer pela internet, confirmando que os fóruns servem para 

tirar e esclarecer dúvidas e também realizar negociações ilegais. 

 

 

1.2 O Famoso Gel da Barba 
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A Figura 1 ilustra um dos produtos recentemente descobertos pelos 

transhomens170. O gel da barba é utilizado como um dos meios para se 

conseguir adequações corporais masculinas. 

 

 

Figura 1 
Propilenoglicol 

 

Pesquisando na internet, Paulo descobriu um produto, a base de 

testosterona, que ajudava as mulheres a terem sobrancelhas sem falhas171 e 

postou no grupo FTM Brasil:  

 

Creio que tb funcionará pra gente, sobretudo pra quem tá 
em pré-T. E nem todas as farmácias exigem receita. A 
matéria fala que em alguns lugares sem pelo, começa a 
nascer fino e depois vai engrossando... eu quase não 
tenho, só grosso embaixo do queixo e fino no 
bigode...vamos ver o resultado! Vou passar tb nas mãos, 
nos braços e pernas. E na futura careca, será que 
funcionará..rsrsr172? 

 

Carlos relatou os efeitos do gel da barba após um mês e meio de uso: 

 

Passo 1x ao dia, à noite antes de dormir. O gel forma uma 
"película" que eu retiro no banho pela manhã. O bigode 
ficou mais cheio, no meio ta bem vazio ainda, mas nas 
laterais já está visível (pequeno, fino e pouco rs).As 
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 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Propilenoglicol. Acesso: 20 mar.2013. 
171

 Minha pele oleosa. Disponível em: <www.minhapeleoleosa.com.br>. Acesso: 20 mar.2013. 
172

 Minoxidil. Disponível em: <http://www.recuperarocabelo.com/tratamentos-queda-
cabelo/minoxidil.php>. Acesso: 20 mar.2013. 
 

 

https://www.facebook.com/phmoreschi?hc_location=stream
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propilenoglicol
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minhapeleoleosa.com.br&h=RAQHG2QFTAQGrSx8Bxskgig6ZkOQ5pxeNfgCAv4F4S3y0Yw&s=1
http://www.recuperarocabelo.com/tratamentos-queda-cabelo/minoxidil.php
http://www.recuperarocabelo.com/tratamentos-queda-cabelo/minoxidil.php
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=352664598172121&set=o.118572768272134&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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"costeletas" aumentaram a quantidade,  mas continuam 
finas e loiras...e no queixo, alguns pelos estão escuros . 
Nenhum grosso e nem visível, mas passando a mão da 
pra sentir. Detalhe: eu ñ tinha sequer um pelo em 
nenhuma das regiões que usei o gel. 

 

 Sabemos que a masculinidade é apenas um dos possíveis 

subprodutos políticos (não biológicos) como afirma Preciado (2008, p. 109), 

mas a administração de testosterona serve, sobretudo, para que as pessoas 

possam decodificar o gênero no qual os transhomens se identificam. 

 

 

2 CIRURGIAS 

 

As expressões tão comuns manifestadas pelos trans como: " a cirurgia 

não vai me fazer homem, porque sempre o fui" ou "nasci preso num corpo 

errado" refletem metáforas patologizante da inversão de gênero e da metafísica 

do corpo,  como prisão da alma, reguladas pelos saberes médicos, religiosos e 

jurídicos. Esta velha questão é abordada por Bourcier (2008, p. 67)173, quando 

se refere a necessidade da despatologização, e a nova tendência para a 

rearticulação do discurso sobre a transição e a transgressão. Ela cita as 

exibições de Buck Angel (Loren Cameron)174 para mostrar que: " o 'tornar-se 

homem que já se é' não coincide mais com uma simples reinteriorização, mas 

articula novas externalizações", legitimizando um sexo diferente, transformador 

e visível através da mída. No Brasil, a transmasculinidade espetacularizada 

começa com os primeiros shows de drag kings em Recife, com autobiografias  

mostrando fotos antes e depois da tansição, escritas na primeira pessoa, com o 

aparecimento dos transhomens na mídia dando depoimentos ou lutando por 

políticas públicas, se  afastando assim, do tradicional "passing"175, ou seja, da 

negação do seu passado.  

                                                           
173

 BOURCIER, Marie-Hélène. Les fleurs du mâle - Masculinités sans hommes? Cahier du 

Genre, n. 45. 
174

 http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_Angel. Acesso em 27 jun. 2013. 
 
175

 O "passar batido", no caso, passar como homem, sem ninguém suspeitar que é um 

transhomem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_Angel
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A cirurgia deixa de ser  condição de “determinação” do que é ser 

transhomem (ou transmulher), e a “construção do gênero ou os processos 

identificatórios são muito mais complexos do que a cirurgia” (ÁRAN, 2010, p. 

276-277). 

Geralmente, o primeiro procedimento e às vezes, único, é a retirada das 

mamas. O termo mastectomia bilateral quando empregado para os 

transhomens é inapropriado, porque a mama não é totalmente removida e 

mantém-se o mamilo. Mamoplastia masculinizadora seria o termo correto, 

porque se trata de uma readequação de tórax. A cirurgia plástica é 

reconstrutiva e transforma, proporcionalmente, os tecidos e a forma, de uma 

mama feminina em uma masculina176 

As diversas técnicas cirúrgicas variam conforme o tamanho da mama. 

Na presença de mamas grandes, através de cirurgia realizada por médicos 

particulares, alguns optam por fazê-la em dois tempos cirúrgicos, para um 

melhor resultado. Os transhomens dão à cicatriz o nome de “T invertido” ou” 

sorriso”, quando a incisão é abaixo das mamas. Usa-se também um só corte 

com a aréola no meio (como a figura à direita abaixo). Quando o volume é 

pequeno, utilizam-se a técnica periareolar (PA) e a técnica transareolomamilar, 

do duplo círculo (DC), corrigindo também o tamanho da aréola. (CARDOSO et 

al, 2007). 

 

   

Figura 2 
Técnicas de mamoplastia masculinizadora177 
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 http://medicinatransexual.blogspot.com.br/2012/11/modo-correto-de-compressao-mamaria-

em.html?m=1 
177

 Disponível em: <http://homenstrans.blogspot.com.br/p/cirurgias-de-ftm-informacoes-

gerais.html# mastectomia>. Acesso em: 17 abr. 2013. 



492 

 

Em alguns casos, pode-se usar prótese peitoral, visando uma estética 

melhor. Esta é a primeira cirurgia que os transhomens se submetem para 

poderem se livrar dos incômodos binders, faixas, esparadrapos e adesivos e 

terem maior aceitação pessoal e social. Ela independe da pan-histerectomia178 

e/ou da cirurgia genital, que é definida como de caráter sexual secundário. A 

maioria para neste estágio. A terceira é a neofaloplastia que é a reconstituição 

de um “novo pênis”. Trata-se de cirurgia considerada ainda "experimental", mas 

só no Brasil e para transhomens.Por isso, só pode ser realizadas em hospitais 

universitários e o que evidencia também, o preconceito da Medicina brasileira. 

Como alternativa há a metoidioplastia: nesta, o clitóris crescido devido ao uso 

da testosterona e bombas de sucção é “solto” de sua posição original e movido 

à frente para uma posição que lembra a de um pênis. Em alguns casos, a 

uretra é alongada para que termine na glande do clitóris. Há também a possível 

realização da vaginectomia, que é a remoção da vagina ou o seu fechamento 

(colpectomia) e a criação do escroto e testículos (escrotoplastia). 

 

Figura 3 Metoidioplastia 

 

Como a neofaloplastia ainda se encontra em caráter experimental, o 

reconhecimento jurídico não demanda a cirurgia de redesignação sexual (ao 

contrário do que costuma ocorrer com as transmulheres). Ao mesmo tempo, 

não possuir um pênis pode representar para muitos transhomens o perigo 

iminente de ser descoberto como “mulher”.  A partir disto as órteses revestem-

se de importância. 

Zoby lembra que “nem todos querem realizar essas cirurgias ou sentem 

que precisam delas para tornarem-se homens”. E recorda que, para a mudança 
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 Retirada de todos os órgãos reprodutores internos. 

http://homenstrans.blogspot.com.br/p/cirurgias-de-ftm-informacoes-gerais.html#colpectomia
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de nome e sexo no registro civil, “estas costumam ser as cirurgias pré-

requisitadas, uma vez que a criação do falo, apresenta mais riscos e nem 

sempre se obtém resultados estéticos e funcionais satisfatórios” (ZOBY, 2011, 

p. 4). 

 

 

3 O ALÍVIO DAS ÓRTESES (BINDER, FAIXA TORÁCICA, PACKER / PLAY, 

PUMP E STP) 

 

Tanto o binder, que é o colete compressor, quanto a faixa torácica ou as 

fitas adesivas e esparadrapos, têm a função de esconder as mamas. 

 

 

Figura 4 Binder 
 

Packer é a órtese em forma de pênis, tanto no modelo flácido (que serve 

para dar volume), como no rijo (no modelo play com fins sexuais). Pump é a 

bomba de sucção para aumentar o clitóris e STP (stand to pee), o dispositivo 

para urinar em pé. 
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Figura 5 Pack and pee (para urinar em pé) 
 

 

Figura 6 Pump (bomba de sucção manual) 
 

Gui avisa: " o packer, que eu to vendendo é apenas para volume... esse 

que virá dentro de um tempo, vc pode usar como volume e pra urinar, mas tem 

que tomar mt cuidado com o tamanho de um STP, pq qq coisa vai parecer que 

vc ta de pau duro". 

A maioria dos transhomens usa algum tipo de órtese na cueca para se 

sentir com uma autoimagem mais prazerosa e mais seguro socialmente. Mário 

relatou:  "Estava uma roda de amigos gays, e eles começaram a perguntar se 

eu era homem ou mulher, fazendo chacota, e um deles tascou a mão no meu 

genital. Eu estava de prótese e eles falaram: - Ah é macho, porra! Fiquei muito 

nervoso e constrangido, mas o packer me salvou". 

Praias e piscinas também figuram como lugares propensos ao embaraço 

e sentimentos de vergonha, quando não podem tirar a camiseta ou, como 

demonstra Dudu: “Alguém sabe aí um packer de fazer volume que dá pra usar 

no mar? uso um de cyberskin179 vira uma gelatina grudenta, esse não dá pra 

                                                           
179

 Material desenvolvido pela NASA, usado para imitar a pele humana, uma vez que possui 

grande semelhança com a mesma. Sua aplicação se dá como substituto do silicone e da 
borracha. Além da sua elasticidade é capaz de absorver e reter calor. É um material poroso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/NASA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silicone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=442505909173252&set=o.118572768272134&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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usar”. E Ernesto sugere: “alguém já tentou aquelas sungas ou cuecas 

australianas q já vem com lugar para o packer? talvez funcione”180.  

Há packers de várias tonalidades, tamanhos, tanto flácidos como rijos, 

ou até com as três funções (com STP). A maior procura por órteses as mais 

realistas possíveis, incluindo também as conhecidas por vertebradas, por 

conterem “vértebras” no seu interior e serem dobráveis. 

Os binders só são vendidos no exterior. Há faixas ou cintas nacionais, 

esparadrapos porosos largos e/ou fitas adesivas, que são mais baratos, fáceis 

de conseguir, porém, são mais inseguros e incomodativos do que os binders, 

como explica Silva: "Uso silver tape ou esparadrapo, prendo eles pro lados 

parece q não tem nada, o ruim é pra tirar, imagina eu, que sou peludo, ae 

tenhu que ficar raspando pq se não sai até o couro". 

Um dos problemas do binder é nas academias, quando se matriculam 

com o nome social e ficam tensos ao serem descobertos. Alguns confidenciam 

ao personal trainer, quando adquirem mais intimidade, mas há aqueles que 

narram usar o colete para corrigir a postura. Dentre estes, encontra-se Miguel: 

 

Cheguei um pouco tenso por causa do binder, pq sei que 
os caras ficam olhando e um deles sentiu q eu tava 
escondendo algo, e viu q eu tava com colete, aí perguntou 
porque eu usava ele, falei que era pra postura. Ele falou 
que eu deveria ter dito quando entrei, pq tem exercícios 
próprios para não sentir dor nas costas. 

 

Quando há compreensão (rara) dos pais, o uso do binder começa cedo, 

assim que os invasores aparecem (termo êmico usado pelos transhomens, 

denotando a repulsa que as mamas costumam causar). De modo semelhante, 

a menstruação é muitas vezes chamada de “monstruação”, como uma 

aberração. Transadolescentes apresentam dúvidas sobre o uso dos binders, 

como Bruno: “tenho 13 anos, ainda to em formação e os intrusos são 

                                                                                                                                                                          

Após a lavagem recomenda-se polvilhar com maisena. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Cyberskin>. Acesso em: 29 abr 2013. 
180

 Exemplos de cuecas e sungas com lugar para embutir o packer e podem ser vistos no link: 
<http://oconfessionario.wordpress.com/2010/12/08/wonderjock-by-aussiebum/>. Acesso: 28 
mar. 2013. 
 

https://www.facebook.com/cadusolozano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cyberskin
http://oconfessionario.wordpress.com/2010/12/08/wonderjock-by-aussiebum/
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pequenos. Uso faixa bem apertada neles, vocês acham que isso impede o 

crescimento deles? Resolvi começar logo pq depois é mais difícil e tals”. 

Outros incômodos causados pelo uso contínuo dos binders, faixas, fitas 

adesivas e esparadrapos são a falta de ar (alguns já apresentam problemas 

pulmonares), o calor, a assadura, e alguns chegam a ficar com as mamas 

escariadas ou quase necrosadas (veja figura 6).  

 

       Figura 7 

Breno reclama: 

 
Galera alguém de vocês q ao usar faixa, binder qualquer 
outra coisa pra esconder os peitos após o uso assou ficou 
um tipo de calo na lateral do peito? Eu to usando um tipo 
de cinta por enquanto e toda vez q uso me machuca. 
Quero saber se com vocês já aconteceu isso'! 

 

Nelson respondeu: "evita lavar com sabão em pó, usa sabão de coco, já 

tive alergia e tenta por no sol e passa talco dom antes de por a faixa".  

Há também dúvidas sobre como prender as mamas, manifestada por 

Henrique: “qual a melhor maneira de posicionar os invasores? Deixar eles 

achatados pra baixo ou para os lados? Porque se ficarem juntos, da a 

impressão de peito de pombo”. 

Segundo alguns cirurgiões que operam trans, a maneira mais apropriada 

para a compressão mamária é no sentido perpendicular à base da mama, 

mantendo o mamilo centrado em relação à mesma. Fazer uma compressão de 

cima para baixo provoca um estiramento da pele acima do mamilo, criando 

“mamas em forma de saco de café”, resultando em cicatrizes grandes. Quando 

a compressão é correta, o grau de atrofia gerado pela testosterona é 

benéfico181. 

 

 

                                                           
181

 http://medicinatransexual.blogspot.com.br/. Acesso: 15 mar. 2013 

http://medicinatransexual.blogspot.com.br/
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4 CÂNCER DE MAMA NO TRANSHOMEM  

 

Até o momento não existem estudos de longo prazo sobre o risco de 

câncer de mama em transhomens. Segundo a médica Jamie Feldman182, a 

cirurgia de mamoplastia é importante na redução do risco do câncer, e o uso 

(ou não) de testosterona não estimula a doença. 

A incidência de câncer de mama em homens é 1/100 da incidência em 

relação às mulheres183. Entretanto, o risco de câncer de mama entre homens 

com síndrome de Klinefelter é cinquenta vezes maiores do que nos homens 

“biológicos”184, pois possuem cromossomos XXY, testosterona menor, 

estrogênio e gonadotrofinas maiores do que homens “biológicos” e 

ginecomastia. Por possuírem características semelhantes aos de Klinefelter, há 

um risco maior de câncer nos transhomens, quando comparados aos homens 

“biológicos”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS 

 

Neste pequeno recorte entre os transhomens e suas readequações 

corporais, há uma ligação direta com a discriminação/intolerância/transfobia 

sofrida por conta dos conflitos das normas  de gênero. As hormonizações e/ou 

cirurgias se tornam quase que obrigatórias para esses corpos não alinhados à 

essas normas binárias. Os transhomens provam que é o gênero que determina 

a anatomia. Tem que serem mutantes nesta sociedade, se quiserem ter uma 

inteligibilidade identitária e humana. Pretende-se neste texto abrir novos 

                                                           
182

 Câncer de mama no homem transexual. Disponível em: 
<http://medicinatransexual.blogspot.com.br/2012/02 /cancer-de-mama-no-homem-transexual-
ftm.html>. Acesso: 15 mar. 2013. 
 
 
183

 Medicina Transexual. Disponível em: <http://medicinatransexual.blogspot.com.br/>. Acesso 
em: 15/03/2013. 
184

 Os autores optaram por aspas no termo biológicos, dando vistas à dicotomia suscitada pelo 
mesmo em relação às pessoas trans e intersexos, por vezes consideradas equivocadamente, 
como não-biológicas ou menos biológicas. A diferença existente entre pessoas cisgêneras e 
trans está na discriminação por identidade de gênero, sofrida pelas segundas (MARANHÃO Fº, 
2013). 
 

http://medicinatransexual.blogspot.com.br/2012/02/cancer-de-mama-no-homem-transexual-ftm.html
http://medicinatransexual.blogspot.com.br/2012/02/cancer-de-mama-no-homem-transexual-ftm.html
http://medicinatransexual.blogspot.com.br/2012/02/cancer-de-mama-no-homem-transexual-ftm.html
http://medicinatransexual.blogspot.com.br/
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diálogos e tornar visíveis as transvivências masculinas – cientes que tal 

trabalho não esgotará o assunto: há ainda muito o que deve ser colocado em 

discussão.  
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RESUMO 

 

Este discute a figura masculina como acompanhante da mulher na luta pela 
igualdade de gênero. A lei nº 11.108/2005 dispõe o direito a presença de um/ 
uma acompanhante no período pré- parto, parto e pós-parto. A mulher tem o 
direito de escolher alguém de sua confiança, mas nota-se a negação deste 
direito no que tange a um acompanhante masculino.  
Palavras-chave: Acompanhante. Homem. Maternidade. Feminismo. 
 

ABSTRACT 
 
This discusses the male figure as a companion of women in the struggle for 
gender equality. Law nº 11.108/2005 has the right to the presence of a / an 
escort in the pre-natal, delivery and post-partum. A woman has the right to 
choose someone you trust, but we note the denial of this right in regard to a 
male escort. 
Keywords:  Escort. Man. Motherhood. Feminism. 

 

Que diferença da mulher o homem tem/Espera aí, que eu vou dizer 

meu bem/É que o homem tem cabelo no peito/Tem o queixo 

cabeludo, e a mulher não tem/No paraíso um dia de manhã/Adão 

comeu maçã/Eva também comeu/Então ficou/Adão sem nada/Eva 

sem nada/Se Adão deu mancada/Eva deu também/Mulher tem duas 

pernas/Tem dois braços, duas coxas/Um nariz e uma boca/E tem 
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muita inteligência/O bicho homem também tem do mesmo jeito/Se for 

reparar direito, tem pouquinha diferença. (Durval Vieira) 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

 O parto representa o clímax do processo de gestação por determinar o 

nascimento de uma nova vida. Nesse momento de grande expectativa, a 

mulher precisa estar segura e confortável para que a ansiedade e o nervosismo 

sejam controlados e por tal, já é assegurado pela lei nº 11.108/2005, o direito a 

um acompanhante que deve ser de livre escolha da parturiente. Esta presença 

possibilita benefícios tanto para a mãe como para o bebê como diminuição do 

tempo de trabalho de parto, sentimento de confiança, menor necessidade de 

medicação e de analgesia entre outros aspectos positivos.      

   A vinda de uma nova criança ao mundo envolve 

diretamente a figura feminina, além dos determinantes socioculturais 

interferirem diretamente neste fato. Apesar de ser a mulher que passa pela 

gravidez, esse processo deve ser dividido com os homens que devem ser 

parceiros, pois, nenhuma mulher engravida sozinha. E mesmo que o homem 

acompanhante não seja o pai da criança, a figura masculina deve ser 

incentivada nestes momentos de cuidados que não é e nem deve ser 

direcionada somente para as mulheres.       

 Todavia, mesmo com a garantia legal do direito a acompanhante do 

sexo masculino para as mulheres no período de trabalho de parto, parto e pós-

parto , as próprias maternidades apresentam resposta negativa aos pedidos 

de um acompanhante (um homem), isto, seguindo o argumento de que a 

precarização na saúde coíbe a garantia deste direito por as maternidades não 

apresentarem infra-estrutura adequada. Reforçando, portanto, a figura feminina 

como acompanhante visto que quando o escolhido é um homem levanta-se 

uma série de restrições como o constrangimento para as outras pacientes. 

      Desta forma, as maternidades públicas 

por serem um espaço inserido em um contexto amplo e serem espelhos de 

uma sociedade patriarcal e machista, as relações desiguais de gênero 

logicamente são vistas nestes locais como demonstram os dados de pesquisas 

que apontam que os acompanhantes em hospitais são majoritariamente 
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mulheres.       Nesse panorama, o 

feminismo possibilita a visibilidade social e a desmistificação da posição 

inferiorizada da mulher a qual ocorre a partir da difusão da naturalização que 

suas qualidades de sexo são frutos da própria gênese biológica. Ou seja, a 

ocupação do espaço doméstico/ privado pelas mulheres é algo de essência/ 

“natural”, pela própria maternidade e por sua sensibilidade genuína. Já os 

homens, pela sua necessidade “natural” de liberdade ocupam espaços 

públicos. Assim, o feminismo ao difundir o entendimento que a posição da 

mulher é uma construção sociohistórica, fomenta a transformação desta 

posição inferiorizada.  Por tal, a figura dócil e pacata feminina ao 

contraponto a figura heróica masculina impõe as mulheres um peso histórico 

do seu sexo. Esse cenário permite às mulheres ocuparem espaços de lutas 

para desconstruir este papel e isto pode iniciar em pequenas atitudes como a 

divisão das atividades domésticas que deve ser feitas por ambos os sexos, e 

não sobrar simplesmente para as mulheres das famílias.     

        A conquista do movimento 

feminista é evidenciada apesar das acompanhantes serem na maioria dos 

casos do sexo feminino nos hospitais, observa-se diversos homens dispostos a 

compartilhar este momento de nascimento da vida. A figura paterna também 

apresenta o direito a licença paternidade de 5 (cinco) dias de faltas 

remuneradas para ter tempo hábil para registrar a criança e para o pai 

aproximar-se do seu filho visto que a responsabilidade com a criança são dos 

ambos os pais (pai e mãe).        

 Na contemporaneidade, o campo legal e o feminismo permite que os 

homens participem das responsabilidades dos cuidados, não deixando esta 

tarefa somente para as mulheres. Além de ser um incentivo á participação 

masculina em uma etapa importante que pode vir a intensificar os vínculos 

entre pai e filho.    Este trabalho, através de uma pesquisa 

bibliográfica, de uma análise cotidiana do funcionamento de uma maternidade 

e de debates fomentados na disciplina “Seminário temático sobre gênero”, 

busca-se apreender a relevância da conquista e da efetivação da lei nº 

11.108/2005 para um parto humanizado, discutir criticamente a questão de 

gênero para entender as habilidades e papel “genuíno” da mulher quando se 

aborda dos cuidados com afeto e por fim, desvelar as pautas do movimento 
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feminista para entender a repercussão da não efetivação desta lei para a 

desconstrução sociohistórica e cultural do papel feminino. 

 

2. GÊNERO, MULHERES, HOMENS E CUIDADO 
 

O conceito gênero é utilizado nas análises que nos auxiliam a 

compreender o comportamento da sociedade onde são especificados os 

papéis destinados a homens e mulheres e a partir daí entender a relação de 

poder entre as pessoas, a maneira como foram e são construídas essas 

relações geradoras de desigualdades variáveis conforme a época, a localidade 

ou situação social.  

 

As condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de 
um destino biológico, mas são antes de tudo construções sociais. 
Homens e mulheres não são uma coleção – ou duas coleções – de 
indivíduos biologicamente distintos. Eles formam dois grupos sociais 
que estão engajados em uma relação social específica: as relações 
sociais de sexo. Estas, como todas as relações sociais, têm uma 
base material, no caso o trabalho, e se exprimem através da divisão 
social do trabalho entre os sexos, chamada, de maneira concisa: 
divisão sexual do trabalho. (KERGOAT, 2000, p. 01)  

 

Na disciplina complementar ministrada no sexto período da graduação 

- Seminário Temático sobre Gênero - numa turma composta totalmente por 

mulheres, muitos debates foram relativos e pertinentes às diferenças e 

desigualdades existentes entre homens e mulheres. São questões de gênero 

nas quais se percebe a inquietação, a insatisfação também no que diz respeito 

às divisões quanto às tarefas domésticas: “[...] para mudar as relações de 

gênero é fundamental que os homens comecem também a participar e se 

sentirem responsáveis pelas tarefas do dia a dia de sua família, filhos e filhas, 

pais e mães.” (CAMURÇA & GOUVEIA, p. 29, 2004). 

A certeza de que o tema aflige a todas as mulheres e não somente as do 

meio acadêmico e o desejo de presenciar alguma mudança em relação à 

materialização do direito discutido neste texto tornam necessárias todas as 

tentativas de pesquisas, análises e ações feitas com o objetivo de desvendar 

as reais possibilidades da garantia do direito da mulher parturiente escolher a 

sua ou o seu acompanhante.  

 O desejo dos homens em acompanharem mulheres, nem sempre suas 

esposas, na maternidade, reflete alguma mudança nas relações de gênero. 
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Embora a lei diga respeito a todas as mulheres e não trate apenas de casais 

“tradicionais”, esses, tendo ou não planejando a gravidez, são responsáveis 

pelo seu recém-nascido e apesar da predominância de acompanhantes 

mulheres em todos os hospitais por fatores essencialmente históricos e 

culturais percebesse que muitos homens estão dispostos a dividir esses 

importantes momentos com suas companheiras como foi observado 

anteriormente e nas diversas páginas das redes sociais que tratam da 

humanização do parto. 

Sabendo que culturalmente cabem às mulheres os cuidados cotidianos 

com seus filhos e que os homens sofrem perdas com este afastamento 

dificultando o desenvolvimento do indivíduo de forma plena e inviabilizando o 

relacionamento afetuoso entre pais e filhos, percebe-se a necessidade de 

buscar caminhos que possibilitem ao homem o direito de paternar desde o 

nascimento.  Destaca-se que este papel másculo do homem que o distancia de 

atividades que envolvem o zelo também se relaciona com a reprodução da 

desigualdade de gênero. Na dimensão, em que o filho apresenta e constrói seu 

comportamento social a partir de seus laços familiares. Este fato pode ser 

melhor compreendido na fala de Saffiotti (2004, p.56-57): 

 

Para o garoto, é difícil construir sua identidade de gênero. O pai é um 
ausente. O filho raramente o vê. Como o pai não paterna, não se cria 
aquele vínculo profundo entre filho e pai, como se estabelece entre a 
filha e a mãe. O menino observa o desempenho de papeis por parte 
dos homens que aparecem, de vez quando, em sua casa. Também 
faz esta observação, quando maior, de homens nas ruas e outros 
lugares. Tudo que ele vê em casa é a mãe, ou seja, é feminino. 
Assim, só lhe resta a alternativa, para construir sua identidade de 
gênero, de negar tudo que é feminino.   

 

Um acompanhante na maternidade fica responsável pela parturiente 

mãe e pelo recém-nascido, necessita compreender o significado de sua 

companhia, e geralmente, não há preparo no sentido de empoderamento, de 

esclarecimentos nem para a paciente nem para seu acompanhante durante o 

pré-natal. Uma maternidade é local de nascimentos, de vidas que se iniciam 

todos os dias. Se a vida é uma construção histórica e está sujeita às 

modificações naturais e sociais de uma sociedade onde impera, ainda, ideias 

machistas, faz-se necessário introduzir o homem como cuidador dos seus 
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filhos desde o início da vida, no intuito de inserir transformações e modificar 

esta história. 

Muitos direitos foram conquistados a partir da pressão popular, 

diversas reivindicações nascem no ambiente doméstico, são assuntos privados 

antes de se tornarem públicos e muitas dessas reivindicações contaram com o 

apoio do movimento feminista para alcançarem o “status” de lei, tudo isso em 

busca da igualdade de direitos para todos. Porém, isso não significa que as leis 

estejam sendo cumpridas, muitas vezes é necessário solicitar uma ordem 

judicial para conseguir que um direito seja garantido. 

Fazem-se necessárias ações socioeducativas que discutam algumas 

questões de gênero e de respeito aos direitos conquistados e necessários (de 

preferência desde o pré-natal). O envolvimento dos funcionários do hospital 

como também dos usuários em geral podem colaborar em uma maior 

participação e humanização de fato dentro da instituição contando com os 

diversos olhares da equipe multidisciplinar, entre eles o(a) assistente social. Há 

também, a necessidade de reuniões constantes entre os técnicos que 

compõem a equipe multidisciplinar objetivando melhorar o entrosamento e 

manter todos atualizados e com uma visão mais ampliada que vá além da 

especialização de cada um. 

A relevância do acompanhamento por parte de uma figura masculina 

desde o início da vida perpassa pela luta dos movimentos feministas, é uma 

tentativa de dividir não só as obrigações, mas também os momentos 

prazerosos, junto ao recém-nascido. Um incentivo à participação masculina em 

uma etapa importante que pode vir a intensificar os vínculos entre pai e filho. 

Algumas pesquisas demonstram que a mulher raramente prefere o pai do seu 

filho como acompanhante, a mãe da mulher é a escolha mais provável, até 

mesmo pela falta de incentivos a acompanhantes masculinos. 

A mãe é a companhia usual da gestante ou puérpera na maternidade. 

Embora tenha direito a uma declaração por acompanhar sua filha, muitas 

vezes trata-se de uma trabalhadora que não terá esses dias abonados 

enquanto o pai conta com a Licença Paternidade que lhe garante a 

possibilidade de estar ao lado da mulher como já acontecem em alguns 

hospitais como a maternidade pública Sofia Feldman a qual é referência em 

parto humanizado.  
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A mulher ainda é a “cuidadora oficial” das crianças em casa, na escola, 

dos pais idosos, se necessário, nos hospitais, nas consultas médicas, dos 

idosos ou de deficientes que necessitem de companhia independentemente do 

parentesco. Porém, tem-se percebido um aumento significativo de homens em 

profissões tradicionalmente femininas como a enfermagem e o técnico de 

enfermagem e questões como desemprego, carreira, planejamento familiar ou 

mesmo subjetividades podem determinar a escolha do homem como cuidador 

nas diversas situações citadas acima. 

É importante lembrar que uma maternidade pode ser um ótimo 

observatório e detector das necessidades dos indivíduos que compõem uma 

família durante o tempo no qual permanecem dentro do hospital (48 horas, no 

mínimo) e as intervenções podem e devem ir além das relativas aos 

procedimentos médicos. Uma dessas intervenções diz respeito às relações 

homens/mulheres e a grande dificuldade existente na divisão das tarefas 

domésticas e/ou na com a criação e educação dos filhos. 

 
3. A IMPORTÂNCIA DA LEI Nº 11.108/2005 E O HOMEM COMO 
ACOMPANHANTE 

 

A lei nº 11.108, de 2005, conhecida como Lei do Acompanhante que 

garante a escolha de uma pessoa, pela mulher gestante, para ficar em sua 

companhia antes, durante e após seu parto no âmbito da maternidade. O 

descumprimento da Lei do Acompanhante é um descaso detectado por todo o 

país. O que falta nas maternidades para que a lei seja cumprida como está 

disposta na Constituição de 1988, ou seja, sem discriminação por sexo? 

Há vários movimentos tentando fazer valer essa lei e buscando 

conscientizar pais e gestantes da importância de conhecer, lutar e se preparar, 

inclusive judicialmente, para ter o direito de escolher (ou ser) um 

acompanhante, antes, durante e após o parto. O desrespeito à lei se encontra 

entre os vários relatos colhidos em pesquisa feita pela Fundação Perseu 

Abramo (2011) a respeito de violências obstétricas: 

A integridade corporal das mulheres e seu bem-estar emocional 
parecem não ser desfechos relevantes para a saúde pública das 
mães; ainda são escassas as investidas sobre sua satisfação com a 
experiência de dar à luz. Em 2011, no entanto, uma pesquisa de 
opinião gerou grande repercussão nacional: 25% das brasileiras 
relataram ter sofrido algum tipo de abuso ou maus-tratos durante 



508 

 

a assistência ao parto (Fundação Perseu Abramo, 2011).  
 
Em outra medida e perspectiva, o desrespeito e abuso cometido por 
parte dos profissionais de saúde contra as mulheres na gestação e no 
parto, foi também comprovado pelo Teste da Violência Obstétrica. 
Respondido por quase duas mil mulheres nos meses de março e abril 
de 2012, metade delas se disse insatisfeita com a qualidade do 
cuidado médico e hospitalar recebido para o nascimento de um filho. 
Em 21 de maio de 2012, tornamos pública mais uma etapa desta 
ação pela não violência contra as mulheres. Maternidade Ativa, 2013 

 

O caso exige muita disposição quando um homem é o escolhido, 

deseja ( ou é a única possibilidade) estar ao lado dessa mulher num  momento 

tão importante em sua vida, seja ela uma esposa, companheira, amiga ou uma 

parente. 

Considerando em primeiro lugar, a necessidade de garantir o máximo 

de tranquilidade possível no momento do parto, brigar para poder assistir ou 

permanecer ao lado da companheira não parece uma boa opção para a família, 

embora em muitos casos isso acabe acontecendo, principalmente em se 

tratando do atendimento no sistema de saúde pública.    

        Os benefícios enumerados quando a gestante ou 

puérpera conta com a companhia de uma pessoa em quem confia vão, desde a 

redução no número de cesáreas, episotomia (corte no períneo para aumentar a 

abertura da vagina), parto demorado, sofrimento fetal, desmame precoce e 

depressão pós parto até a inibição de atitudes discriminatórias por parte dos 

profissionais da saúde. ( Portal da Saúde, 2013.). O último item disposto revela 

a importância da participação do indivíduo, da família e da comunidade na 

construção e efetivação das políticas públicas.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1985, com base em 

pesquisas que indicam diversos benefícios quando se tem um acompanhante 

durante o parto: Diminuição do tempo de trabalho de parto; sentimento de 

confiança, controle e comunicação; menor necessidade de medicação e de 

analgesia; menor necessidade de parto operatório ou instrumental; menores 

taxas de dor, pânico e exaustão ; aumento dos índices de amamentação ; 

melhor formação de vínculos mãe-bebê ; maior satisfação da mulher ; menos 

relatos de cansaço durante e após o parto e diminuição de relatos sobre mal 

tratos por profissionais da saúde. 
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Quando se trata do pai como acompanhante acrescenta-se ainda: 

apoio para que a mãe se sinta mais segura para estabelecer o vínculo com o 

bebê; diminuição de sentimento de medo na parturiente durante o parto; 

melhores percepções sobre o parto; menores taxas de sentimento de incerteza; 

maior suporte para compartilhar alegrias; auxílio na primeira mamada e maior 

duração do aleitamento materno. 

No caso de partos cesáreas somam-se: Diminuição do sentimento de 

ansiedade; diminuição do sentimento de solidão; diminuição do sentimento de 

preocupação com o estado de saúde do bebê; maior sentimento de prazer. 

Todos esses benefícios são consenso e parecem ser conhecidos dos 

profissionais que lidam com as gestantes, porém as dificuldades advindas de 

vários fatores relacionados a precariedade do SUS faz com que haja 

dificuldades múltiplas na implementação da Política Nacional de Humanização 

(PNH) que consiste em uma estratégia política que desde 2004 atravessa o 

planejamento de todas as ações de saúde do SUS. Com uma base teórica 

consistente e formatação como política prioritária, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) busca qualificar os processos de atendimento e 

administração em toda a rede de serviços de saúde, incluindo trabalhadores da 

saúde, usuários (pacientes) e gestores (secretários de saúde e sua equipe, 

diretores de serviços, etc).  O descumprimento da Lei do Acompanhante se 

encontra diretamente relacionado a toda dimensão que compõe o SUS desde 

as relações humanas às novas tecnologias. 

O trabalho com saúde é complexo e tem implicações orgânicas. O bem 

estar físico exige cuidados específicos, mas existem também as implicações 

subjetivas que devem ser respeitadas. O “ser” mulher é complexo, o “ser” 

humano é complexo, porém protocolos nos atendimentos são padronizados 

enquanto os indivíduos possuem singularidades que não são levadas em 

consideração durante atendimentos e procedimentos médicos. 

Uma das características observadas no neoliberalismo é que os 

indivíduos deixam de gerir a própria vida e perdem a capacidade de pensar 

criticamente enquanto consomem e vivem do que se apresenta no mercado. 

Se por um lado, o usuário enquanto paciente está usufruindo de um 

atendimento padrão, de qualidade ou não, os profissionais atuam de acordo 

com regras pré-estabelecidas e não questionadas. 
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Esse comportamento se aplica a todas as fases e a todos os setores 

da vida contemporânea. Embora haja resistência por parte de alguns indivíduos 

e grupos, esta resistência também se encontra atrelada à historicidade, às 

circunstâncias possíveis que se encontram fundamentadas nos documentos de 

implementação do PNH, por exemplo, a Cartilha Visita Aberta e Direito a 

Acompanhante diz: 

 

Com o surgimento dos hospitais e o desenvolvimento tecnológico sob 
a ótica biologicista, a visão do processo de adoecer foi reduzida à 
perspectiva do corpo como máquina defeituosa. O espaço do cuidado 
foi deslocado para o hospital, a pessoa internada foi isolada do 
convívio cotidiano e sua rede social (familiares, amigos e 
comunidade) foi destituída de qualquer papel no processo. 
Observamos tal visão materializada tanto na planta física dos 
hospitais, onde não há espaço para acompanhantes nem para 
visitantes, quanto nas rotinas hospitalares, que também não 
consideram a importância dos familiares e dos parceiros (ou seja, da 
rede social) para o cuidado. Assim ocorre de a pessoa doente, 
quando internada em uma unidade de tratamento, perder parte ou 
toda a sua autonomia. Dessa forma, o que chegar até ela, vindo dos 
seus entes queridos, tem a potência de induzi-la à retomada de si e, 
em decorrência, contribuir para a sua reabilitação. (Cartilha para visita 
e acompanhante, 2013). 

  

A resistência, quando se fala em garantia de direitos à saúde, defesa 

de direitos e “novas famílias” parece contar com militantes incansáveis. A 

produção intelectual é farta e a construção cotidiana do SUS conta com uma 

luta interminável por sua materialização e em defesa dos princípios de 

igualdade, universalidade e integralidade.       

     Os direitos são conquistados, transformam-se 

em Leis, porém as circunstâncias para a efetivação desses direitos caminham 

num passo ainda mais lento e, mesmo com políticas, programas ou projetos 

sendo criados a partir das demandas surgidas parece que essa efetivação está 

ligada diretamente aos gestores dos pequenos espaços, ou seja, postos de 

saúde, hospitais e maternidades, assim como escolas com um mesmo 

orçamento podem garantir tratamentos diferentes e garantirem ou não os 

direitos dos seus usuários. 

Principalmente, a participação da população e o controle social são 

importantes na luta pela garantia dos direitos. Daí a relevância de constantes 

reuniões que discutam os diversos direitos dos cidadãos junto aos usuários da 

educação, da saúde ou em outros espaços públicos ou privados. Neste ponto 



511 

 

lembramos os ensinamentos de Paulo Freire sobre Educação Popular quando 

falam da diferença entre ensinar a repetir e ensinar a pensar, ou seja, os 

profissionais interessados em alguma emancipação humana podem fazer uso 

dessas ferramentas dentro do espaço/tempo de seu trabalho. 

 
 
4. A LUTA DO MOVIMENTO FEMINISTA E A REPERCUSSÃO NA NÃO 
EFETIVAÇÃO DESTE DIREITO 

 

O movimento feminista é o sujeito político que representa as mulheres e 

tem como objetivo maior o alcance da igualdade entre os sexos, que a mulher 

ganhe a sua emancipação humana, política e econômica para que ambos, 

homem e mulher, sejam iguais na sociedade.  

O feminismo existe tanto no âmbito nacional, Brasil, e internacional. O 

movimento surgiu na França, em 1789, com a Revolução Francesa. Segundo 

Gurgel (2010), neste momento, os direitos que estavam sendo reivindicados 

pelas mulheres eram por participação na política, alistamento na carreira militar 

como também acesso às armas e a defesa da revolução.  

 A mulher passou a ser uma ameaça para ordem burguesa, segundo 

Gurgel (2010), que para coibir qualquer ataque ao governo, este ordenou a 

proibição das reuniões dos clubes de mulheres, em 1793, como também 

proibiu o direito ao divórcio e ao amor livre. Mas o movimento das mulheres 

não parou, manteve-se firme. 

 Até a segunda metade dos anos de 1800, a igualdade foi a principal 

reclamação das mulheres, que por sua vez, em âmbito geral, lutavam pelo 

direito à educação, ao trabalho e à igualdade salarial. A 1ª Associação 

Feminista “Liga das Mulheres” foi fundada pelas socialistas, em 1868.  

No contexto de consolidação da economia capitalista e o nascimento da 

industrialização provocou mudanças na ordem econômica, social e política, que 

por sua vez, repercutiram na vida das mulheres. Diante dessas mudanças, as 

mulheres, além de suas antigas reivindicações não atendidas, cobravam o 

sufrágio feminino. 

O movimento feminista com o passar do tempo aderiu a várias questões 

de luta, tais como: a sexualidade heteronormativa, o direito ao aborto, a defesa 

da maternidade como escolha, a denúncia da longa jornada de trabalho das 
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mulheres e a educação sexista como um dos fatores estruturantes da cultura 

machista decorrendo a violência contra a mulher.  

Nos anos 60, também em alguns países europeus e nos Estados 

Unidos, as mulheres saíram às ruas juntamente com vários segmentos da 

sociedade questionando o autoritarismo, totalitarismo, colonialismo e ação 

militar imposta à vida e dignidade humana marcantes na ditadura brasileira. 

Assim como no mundo, o movimento feminista também atuou (e atua) 

no Brasil e nos outros países da América Latina. Segundo Gurgel (2010), os 

países latino-americanos teorizaram a respeito da autonomia e, dessa forma, 

considerou três aspectos:  

 

1- O reconhecimento do sistema patriarcal como estruturante da 
opressão e dominação da mulher; 2- A autodeterminação das 
mulheres com condição ontológica do feminismo como sujeito 
coletivo e 3- A emancipação humana como princípio constitutivo do 
ser político feminista. (p. 7)  
 

Além disso, o movimento feminista brasileiro foi marcado por três 

grandes momentos. No 1º momento foi reivindicado o direito ao voto, divórcio, 

educação e trabalho no fim do século XIX; no 2º, final da década de 1960, a 

liberação sexual e no 3º foi uma luta de caráter sindical fim dos anos 70.  A luta 

das mulheres brasileiras tem conquistado muitos direitos, mas ainda falta muito 

que conquistar. Atualmente, as reivindicações em pauta são: 

 

Reconhecimento dos direitos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais das mulheres; Necessidade do reconhecimento do direito 
universal à educação, saúde e previdenciária; Defesa dos direitos 
sexuais e reprodutivos; Reconhecimento do direito das mulheres 
sobre a gestação, com acesso de qualidade à concepção e/ou 
contracepção; Descriminalização do aborto como um direito de 
cidadania e questão de saúde 
pública.(http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/atuacao-
feminina/feminismo-pela-igualdade-dos-direitos) 

   
 O movimento feminista de um modo geral, nacional e mundial, luta para 

conquistar e efetivar direitos para as mulheres visando alcançar a igualdade de 

gênero na sociedade. Destaca-se que os cidadãos apresentam três identidades 

sociais: a de gênero, a de étnico-racial e a de classe, formando o nó de 

SAFFIOTI (2004).           

  Para algumas feministas, a igualdade de gênero só é possível 
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numa outra sociabilidade, que não seja a do capital. O feminismo reivindica que 

homens e mulheres sejam iguais em direitos. O movimento luta prioritariamente 

para conquistar direitos para elas. A organização política é muito importante, 

pois, tem conseguido acumular muitas conquistas para as mulheres, o que as 

colocou numa outra posição social. Assim, favoreceu na sua promoção política, 

econômica e social.  

 O presente trabalho aborda sobre o direito da paciente ao 

acompanhante, Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. O fato é que este direito 

não é garantido plenamente no Brasil, um exemplo disso é na Maternidade 

Escola Januário Cicco (MEJC), em Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Vale 

ressaltar que nesta maternidade não permite homens serem acompanhantes. 

O movimento feminista como um sujeito político e representante das 

mulheres tem toda a obrigação de tomar frente para que esse descaso seja 

solucionado e fazer valer um direito que foi conquistado. O feminismo junto 

com a sociedade deve manter em ação para que esse direito vigore também na 

prática. 

A Maternidade Januário Cicco não aceita homens acompanharem as 

pacientes, porque a mesma não oferece estrutura adequada para tal e também 

porque estaria restringindo a privacidade de outras mulheres por homens 

estarem circulando pelas enfermarias. 

Esta questão que estamos tratando é bastante séria tendo em vista as 

“sequelas” que ela deixa. A mulher sem acompanhante pode talvez aparentar 

algo simples, mas na realidade é complexo. Foi dito anteriormente, as 

vantagens que tem um acompanhante. A não permissão de homens para o 

acompanhamento de suas esposas, companheiras, namoradas, amigas, 

parentes, seja lá qual for o vínculo afetivo, além de está infringindo a Lei, o 

direito que é concedido a paciente que tem de ser acompanhada e de poder 

escolher seu acompanhante, também prejudica o direito do pai de estar perto 

do seu filho e contar com sua participação na criação logo em seus primeiros 

dias de vida. É uma negligência de direito por parte do Estado para com ambas 

as partes, paciente e acompanhante. Quando esse direito não é assegurado, 

todos esses benefícios ficam comprometidos.  

  É absurdo pensar que há casos em que o direito não é respeitado, 

quando não, é parcialmente. Tratamos antes sobre as vantagens que há num 
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acompanhante para paciente (parturiente ou puérpera). Infelizmente, a 

realidade brasileira é a de que muitas mulheres ainda sofrem, sem 

acompanhante, por não receber a autorização do hospital para uma pessoa do 

sexo masculino acompanhar.  A maternidade está não só infringindo a 

Lei, mas também interferindo no papel de pai durante o tempo na Maternidade. 

Isso ocasiona num erro ainda maior que é a separação pai e filho, assim, 

provocando o distanciamento e contribuindo para enfraquecer ou destruir os 

laços afetivos que devem ser construídos entre pais e filhos, logo nos primeiros 

dias de vida. O pior é constatar que a causadora disso é uma Instituição 

pública, que por sua natureza, deveria defender e valer os direitos sociais. 

Dessa forma, a Maternidade tira o direito (tão essencial) do pai de estar perto 

do seu filho e ao mesmo tempo impede-o de criar vínculo afetivo com ele 

desde o seu nascimento, e de ainda ajudar e exercer a função de pai na 

Maternidade.  

Sabemos que mãe e filho criam mais vínculo do que pai e filho. Isso 

porque a mãe mantém mais contato seja pela gestação (o filho passar 9 meses 

dentro da barriga da mãe), a amamentação e pela maior parte da criação do 

filho ficar a cargo da mulher. Isso não quer dizer que o pai não tenha papel 

importante na criação, pelo contrário, há sim. Como tem maternidade, também 

há a paternidade, e como tal o pai tem suas funções a cumprir. No momento 

inicial da vida, a criança precisa muito da atenção e dos cuidados de seus pais. 

E os dois juntos criá-la.  

Culturalmente, ficou estabelecido para a mulher os papéis de cuidar da 

casa e criar os filhos enquanto que o homem ficou responsável por ser 

provedor da renda da casa. Nisso historicamente não foi construída uma 

participação maior dos homens na criação de seus filhos, o que é um ponto 

negativo. O homem enquanto pai, além de outras responsabilidades, tem a de 

participar e acompanhar e ajudar sua esposa na criação de seu filho. Precisa 

criar vínculos afetivos com seu filhos desde pequenos. A cultura do homem 

exercer a sua paternidade deve ser incentivada. A figura do pai na criação faz a 

diferença. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A luta da mulher pela equidade de gênero envolve necessariamente uma 

nova atuação e posição da mulher na sociedade, mas também implica em uma 

nova configuração do que é ser homem. Por tal, o feminismo não é uma luta 

somente das mulheres, essa organização política compartilha os anseios dos 

homens os quais compreendem a inferiorização do sexo feminino como algo 

retrógado e cultural. Portanto, as conquistas para o sexo feminino implicam em 

um comportamento e atuação diferentes dos homens.    

     O homem como acompanhante na 

maternidade não representa somente um desejo da mulher como também a 

conquista de um direito e do avance do feminismo em que ser homem não 

indica uma figura máscula que afasta atividades de zelo com o filho. Então, 

quando um homem se prontifica a realizar este papel de cuidado tão indicado 

para as mulheres culturalmente e este desejo/direito é renegado, contribui para 

o afastamento do pai com seus filhos ou de qualquer homem com o cuidado e 

consolida um cenário de desigualdade de gênero.      A 

formação de um novo ser homem e uma nova ser mulher impõe um processo 

de desconstrução e reconstrução para todos os seres sociais e isto envolve 

além das lutas e mobilizações sociais, a mudança de atitudes em um 

parâmetro micro, mas que envolve um cenário macro o qual não possibilita a 

emancipação humana. Destaca-se o entendimento que mudanças 

comportamentais são impulsionadas, principalmente, no que tange a discussão 

da questão de gênero, no fortalecimento do feminismo o qual desmistifica a 

posição da mulher visto que muitas mulheres encaram sua função na 

sociedade injusta, mas, natural.   A partir da apreensão crítica da 

realidade, busca-se capturar o avanço da legislação brasileira, todavia, apesar 

te termos um respaldo legal como foi visto e discutido que é a lei nº 

11.108/2005, esta parece desaparecer na realidade cotidiana das 

maternidades ou simplesmente ser algo optativo que pode ser deixado de lado 

pelos gestores. Esta situação de conquista de direitos os quais são renegados 

ou desconhecidos pelos cidadãos não é algo isolado em que se vê 

exclusivamente na questão de gênero. Mas, esta em especial, esbarra-se na 

busca de superar a dimensão sociocultural e histórica do papel da mulher. 

    Portanto, a maternidade por ser um local de 

nascimentos pode e deve incentivar mudanças necessárias a um sociedade 
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mais igualitária, que levem  os novos meninos e as novas meninas a 

apreciarem uma realidade na qual busca-se a superação da desigualdade de 

gênero e possam conquistar e efetivar seus direitos,  que permitam uma 

emancipação e desenvolvimento pleno para todos sem distinção de sexo, uma 

realidade contemplada por homens que cuidam e são responsáveis pela 

educação das crianças juntamente com as mulheres.      
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O presente artigo discorre a memória social do espetáculo “Jú Onze e Vinte e 

Quatro”, apresentando corpos masculinos afeminados em diferentes contextos. 

A partir de um estudo etnográfico de atores, dançarinos, performers que 

trabalharam como Drag-Queens no show humorístico “Jú Onze e Vinte e 

Quatro” na cidade de Goiânia (GO) percebe-se uma aproximação com as 

inquietações e performances do Grupo Dzi Croquetes (RJ). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Performance, Corpo, Paródia, Masculinidade, Gênero. 

INTRODUÇÃO 

 

Usando de entrevistas, relatos de atores e espectadores, tentamos aqui 

traçar uma memória social do espetáculo que durou quase vinte e cinco anos 

em cartaz, observando a produção e os quadros ou cenas existentes no 

referido espetáculo, percebendo os corpos não-convencionais de dançarinos e 

suas masculinidades. 

Assim como Dzi Croquetes, Jú Onze e Vinte e Quatro enfrentou o 

preconceito de gênero no palco, mas tornando a discussão de políticas 

públicas para o contexto teatral. 

 Sem dúvida, Júlio Vilela fez do seu humor irreverente uma escola para 

novos atores que querem trabalhar como Drag-Queen. E é nesta perspectiva 

que pretendo discutir a fronteira de quando é, e o que poder ser performance 

Drag-Queen. Assim como Júlio, sempre defendi que as Drags devem levar o 

seu trabalho com seriedade, respeito e profissionalismo, já que esta 

performance virou profissão. 

Seguindo este exemplo, quero me valer de que os fatos narrados 

coletivamente não podem ser tidos como uma única verdade, mas que 

evidenciam uma maior probabilidade do como ocorreu determinado fato, pois 

podem conter fissuras, ruídos, invenções e intervenções do depoente em 

relação ao acontecimento, assim como o seu ponto de vista sobre determinada 

questão. Segundo Jô Gondar (2005, p. 18), “a memória é algo que os homens 

constroem a partir de suas relações sociais, e não a verdade do que passou ou 

do que é”. 
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Usando desta narrativa, me faço valer das narrativas e fatos ocorridos 

durante a existência do espetáculo “Jú Onze e Vinte e Quatro”, criado na 

década de 1980 e findado em 2005, com a morte do ator e diretor Júlio César 

Vilela. A partir de então, a apresentação do espetáculo passou a ser do ator e 

Drag-Queen Leleco Diaz, alterando o nome do espetáculo para “Trupe do Jú”. 

Retomo Gondar para atentarmos ao fato de que é no processo que se faz a 

construção da memória: 

 

Os autores que focalizam o processo de construção da memória não 
valorizam tanto os seus pontos de partida e de chegada, concedendo 
ênfase ao durante. É no durante que se dão os confrontos e as lutas, 
mas também a criação. (2005, p. 21) 

 

Podemos, a partir da polissemia e da transversalidade de diversos 

campos de saber, refletir que a memória social do espetáculo Jú Onze e Vinte 

e Quatro se perpetua até hoje como referência nas relações de poder e 

políticas públicas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), pois 

durante sua existência, apresentou aproximações e distanciamentos de 

linguagens teatrais. 

A perspectiva apresentada na forma de espetáculo como um espaço de 

sociabilidade, problematiza (através da paródia) as relações de poder, 

parentesco e família. 

O tempo e o espaço são imprescindíveis para situarmos o momento em 

que Goiânia se enquadrava: crescimento populacional, violência homossexual 

mascarada, ascensão das religiões protestantes e momento de fortalecimento 

teatral Goiano, segundo relato dos cinco ex-integrantes até o momento 

entrevistados. 

Estas implicações éticas e políticas fizeram que o espetáculo 

aprimorasse seus aparatos técnicos (cenografia, figurino, maquiagem, cenário 

e composição gestual), pensando ainda em atingir públicos diferentes, numa 

construção processual através de temáticas diversificadas a cada 

apresentação, firmando o espetáculo em blocos, quadros, cenas e 

performances. 

Neste sentido, podemos inferir que os atores tinham uma preocupação 

com as formas de identificação deste espetáculo, na tentativa de fazer valer de 
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um memoria de roteiro, quanto de uma memória social dos diversos públicos 

atingidos. 

 

 

1. MAS, AFINAL O QUE ERA “JÚ ONZE E VINTE E QUATRO”? 

 

O espetáculo nasceu a partir das inquietações artísticas de Júlio César 

Vilela com o Teatro Goiano, questionando ainda a identidade de gênero e 

sexualidade onde artistas envolvidos com a militância gay precisavam se unir 

para protestar politicamente através do Teatro, quebrando tabus e mudando a 

cena do teatro Goiano. 

Jú Onze e Vinte e Quatro foi inspirado no extinto programa “Jô Soares 

Onze e meia”, do SBT, exibido de 1988 a 1999. A partir das entrevistas 

coletadas, os atores e espectadores relatam que o espetáculo trazia além de 

crítica de abordagem ao binarismo homem x mulher, também apresentavam 

críticas sociais, abordagens sobre a politica, ao gênero e sexualidade de forma 

humorística e performances Drag-Queens. 

Relatam ainda, entrevistas com artistas locais e globais na tentativa de 

fazer um intercambio cultural que valoriza a produção da classe artística local, 

interlocuções com políticos e ativistas LGBT para discutir de forma politizada 

sobre políticas públicas para a saúde e bem estar social do público 

homoafetivo, tão discriminado em outros espaços de sociabilidade. 

Então, o que as pessoas esperavam do espetáculo? Uma comparação 

ou aproximação com Dzi Croquetes? Talvez, esperavam, inconscientemente 

abarcar essas verdades. 

Mas, conscientemente através das cenas, dos textos, das performances, 

críticas construtivas que questionassem a sexualidade LGBT quase sempre 

ridicularizadas na mídia e em outros espetáculos. Isto me fez repensar sobre a 

expectativa dos atores ao rememorar, e da transportação destes atores e 

espectadores durante o espetáculo, ao tempo presente, por meio de minha 

rememoração do acontecimento. 

 

 

2. PERFORMANCE DRAG E SEUS ESPAÇOS 
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Na performance, o performer (artista cênico que realiza a performance) 

executa seu trabalho num topos cênico. Vamos considerar então que a drag- 

queen é o performer e que os seus topos cênicos sejam os locais e os 

momentos em que ela se apresenta. Se a performance é uma expressão 

cênica que deva ser realizada no aqui - agora, ao vivo, as drags são um bom 

exemplo de atuação no que se refere ao ato de apresentar em palcos. 

Popularmente, sabemos que as drags são ícones da cultura LGSBT. No 

início dos anos 90, as drags passaram de performar nas noites e boates do 

mundo gay para os palcos dos ambientes heterossexuais no Brasil e no 

mundo, além de revolucionarem nas telas de cinemas, ganhando espaço na 

mídia e encenando espetáculos com grandes estrelas do cinema americano e 

brasileiro. 

Essas variadas formas de registro não lhes tiram a característica de 

performance, pois as cenas dos espetáculos eram apresentadas em shows 

particulares, vendidos a empresas de pequeno e grande porte, ampliando 

ainda mais a divulgação do espetáculo a públicos não gays. Assim, estes 

espaços de apresentação se ampliaram para festas, formaturas, eventos e 

congressos, divulgando ainda a produção teatral Goianiense. 

Mas ideologicamente, como as drags pensam a respeito destes novos 

espaços que foram abertos a ela? Até que ponto elas estão inseridas ou se 

inserem neste mercado televisivo para corresponderem à exigência de novas 

criações? Até que ponto se “prostituem” para a mídia, em busca de um espaço 

para aceitação? Como lidam com a fragmentação (de suas performances e da 

identidade do artista), a fim de serem apresentadas para outros públicos, os 

quais podem não ter a pretensão de assisti-las? Em que lugar elas irão parar? 

Para todas estas perguntas, há respostas relativas. Ser reconhecido 

profissionalmente, evidentemente alimenta o ego de qualquer artista. Porém, 

quando o artista passa a ser rotulado e manipulado outros aspectos entram em 

questão. 

Neste sentido, podemos inferir que tais experiências fizeram com que os 

atores modificassem o espetáculo a cada momento, inclusive na tentativa de 

continuar com o mesmo após a morte do apresentador, mudando o nome do 

Grupo para “Trupe do Jú”. 



523 

 

Júlio Vilela sofreu de parada respiratória durante a programação da X 

Parada do Orgulho Gay de São Paulo, em 17 de Junho de 2005, no quarto do 

hotel onde estava hospedado. Foi encontrado com dificuldades de respirar, 

mas não resistiu à chegada ao hospital. Na maioria das cinco entrevistas 

coletadas em Goiânia, os depoentes se emocionam e choram ao lembrar-se de 

suas experiências, convivências, da ausência da amizade e profissionalismo 

que apresentador deixou. 

 

 

3. PRINCIPAIS CENAS/QUADROS 

 

As cenas do show humorístico Jú Onze de Vinte e Quatro eram 

apresentadas em blocos, satirizando jornais, novelas, programas de TV. 

Faziam uma crítica à política brasileira (e goiana), entrevistas artistas ou 

personalidades importantes, além de dublagens de cenas de telenovelas. 

Além disso, outro ponto bastante marcante do show são performances 

de atores Drag-Queens, com produções diferenciadas dos demais quadros. 

Percebe-se então que os quadros se aproximavam do teatro de revista, misto a 

um modelo de talk show, já que a ideia original se inspirava no apresentador e 

ator brasileiro, Jô Soares. 

Podemos pensar estas intervenções como paródias de gênero, pois 

brinca e expõe os sujeitos ali presentes. As paródias de gênero são mais 

performáticas porque brincam com a imitação do próprio gênero, segundo 

Butler apud Sara Salih aponta que: 

 

Neste caso, deve ser possível encenar esse gênero sob formas que 
chamem a atenção para o caráter construído das identidades 
heterossexuais que podem ter um interesse particular em apresentar 
a si mesmas como essenciais e naturais, de maneira que seria 
legítimo dizer que o gênero em geral é uma forma de paródia, mas 
que algumas performances de gênero são mais paródicas do que 
outras. (2002, p. 93) 

 

Estas críticas eram parodiadas na maioria das vezes por atores Drag- 

Queens, que eram dirigidos por Júlio Vilela. A direção optou por mediar a 

programação do espetáculo numa estrutura com esquetes de teatro, jornais 

informativos, dublagens, desfiles, dança e performance Drag-Queens, 
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mediando ainda atrações de artistas convidados, divulgação de outros eventos 

e entrevistas com celebridades, lembrando o teatro de revista. 

 

 

4. PERFORMANCE E TEATRALIDADE 

 

Adereços cênicos, construção corporal e géstica da Drag, figurinos 

sofisticados, maquiagem com verossimilhança ao feminino e perucas com 

cabelos naturais só foram se aprimorando à medida que se descobriam novas 

técnicas e possibilidades cênicas, pois no inicio de sua existência, os materiais 

eram aproveitados de suas experiências anteriores ou de figurinos que os 

próprios atores já tinham em casa, nem sempre evidenciando uma proposta de 

performance elaborada. 

Na medida em que as técnicas se aperfeiçoaram, tais elementos foram 

aprimorando-se, tentando a cada espetáculo modificar tais elementos a fim do 

público não perceber a repetição de produção em cenas novas, assim como o 

cenário, que mudava a cada ano. Tais formas de representatividade Drag 

Queen utilizam de elementos da teatralidade para se performar com mais 

precisão. 

O figurino, a maquiagem como máscara, os acessórios, calçados e 

principalmente o cabelo se fazem necessárias para a configuração deste 

sujeito que representa. O performer ou sujeito Drag-Queen também usa da 

corporeidade masculina para dar vida a uma possível representatividade 

feminina, através de uma gama de gestos e posturas corporais. 

Por fim, estes elementos observados serão categorizados dentro de toda 

a estrutura do espetáculo Jú Onze e vinte e quatro, pois em seus quadros/ 

cenas podem ser observadas tais aspectos que permeiam os conceitos e as 

performances apresentadas. Assim, recorro a Rosemary Lobert (2010, p. 106-

107) quando apresenta o processo de espetáculo de Dzi Croquetes: 

 

O espetáculo Dzi Croquetes se renovava noite após noite: 
texto, dança, roupas, personagens. Da concepção de um teatro 
visto como um elemento dinâmico do projeto do grupo surgia 
sua riqueza; no entanto manipulavam-se principalmente 

aspectos formais. 
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Outro ponto a ser observado é o momento pós-performance, onde 

alguns sujeitos não desligam de sua performatividade de gênero e por outro 

lado fixam seus repertórios e registram suas performances. 

A partir da metáfora do leque e da rede proposto por Schechner (2012), 

elenco o leque da performance Drag a partir do Teatro na Antiguidade, 

observando a trajetória dos atores ao longo do tempo quando interpretavam 

personagens femininos nas tragédias e comédias Gregas, onde as mulheres 

tampouco eram inseridas no contexto teatral e não podiam participar da 

atuação. 

Desta forma, inseridos nas observações da trajetória do homem que 

interpreta personagens femininos, podemos estabelecer uma linha evolutiva 

que passa pela Commedia Dell’arte, Teatro Oriental até chegarmos ao Teatro 

pós-moderno, com a inserção de técnicas de ilusionismo e uso da tecnologia 

mais o fator improvisação. 

Outro ponto a ser pensado é influência da Teoria Queer e suas 

manifestações junto à Cultura LGBT nas Performatividades de Gênero, o que 

remete à Performance Drag-Queen, que propõem algumas classes de um 

transformismo estético no gênero Drag-Queen (perspectiva caricatural, 

andrógena ou transformista). Desta forma, proponho a se pensar na seguinte 

rede: 

 

REDE – PERFORMANCE DRAG-QUEEN 
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5. DRAGS X CORPOS MASCULINOS 

 

No elenco passaram atores e atrizes186 que levaram o oficio de Drag-

Queen por muito tempo. Por outro lado, tiveram alguns que desistiram da 

profissão e outros que transformaram o próprio corpo em função de suas 

performances de gênero. 

Neste mesmo sentido, outros enveredaram para a sexualidade 

transgênero, realizando a cirurgia de vaginoplastia, pois se identificaram como 

mulheres; outras como travestis, por acreditarem que a performance Drag-

queen já não mais a representam, onde usaram a transformação estética que o 

espetáculo proporcionava, tais como caracterização da maquiagem, figurino e 

construção de gestualidade de um corpo feminino, para trabalharem como 

profissionais do sexo. 

Há ainda, outros que trabalham até hoje, paralelamente, em produções 

teatrais na área de aderecistas e figurinistas, ou fazem performances em 

                                                           
186

 Das atrizes que passaram pelo elenco, somente uma se fixou durante algum tempo e outras 
somente tiveram participações especiais como convidadas. 

Performaividade 
de Gênero 

Teatro na 
Antiguidade 

Comédia, 
Tragédia e 
Improviso 

Teatro Oriental, 
Europeu e Pós- 
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Transformismo 
Estético /  

Corporeidade 
Masculino x 

Feminino 

Elementos da 
Teatralidade 



527 

 

saunas gays e outros espaços não LGBT’s. Alguns enveredaram para as Artes 

Cênicas como atores e professores de teatro, seguindo carreira artística e 

acadêmica. 

Os corpos masculinos eram performados na dança pelos bailarinos, pois 

todas as Drags deveriam apresentar aspectos de feminilidade. O grupo não era 

composto por bailarinos com corpos padronizados para o perfil exigidos na 

Dança: corpos musculosos que apresentam virilidade. Tinha-se então uma 

heterogeneidade de corpos que desconstruíam o padrão corporal que se 

esperava em qualquer conjunto dançante: magros, gordos, voluptuosos, 

afeminados e másculos. 

Assim como Dzi Croquetes, a intenção era a provocação da construção 

do binarismo de gênero. Porém, já existia a figura do coreógrafo para designar 

de forma mais tradicional as coreografias traçadas em simbolismos estéticos 

na execução de técnicas de modalidades de Dança, como o Jazz e noções de 

Modern Dance. 

 

 

6. EM BUSCA DE UMA PROVOCAÇÃO QUEER NUM ESPAÇO 

HOMOFÓBICO187. 

 

O espetáculo “Jú Onze e Vinte e Quatro” perturbou o teatro Goiano por 

tirar as Drag-Queens em seus espaços de performatividade cotidianas para 

serem inseridas sob o foco do palco. Com isto, se confrontam com o 

estranhamento, a repulsa e a empatia dos espectadores, ainda oriundos de 

uma visão social heteronormativa da sociedade. Segundo Richard Miskolci: 

 

A heteronormatividade expressa as expectativas, as demandas e as 
obrigações sociais que derivam do pressuposto da 
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da 
sociedade [...] é um conjunto de prescrições que fundamenta 
processos sociais de regulação e controle. (2009, p. 156) 

 

A recepção do público variava de acordo com as provocações das Drag-

Queens, pois neste espaço teatral, as Drags188 eram personagens mais 

                                                           
187

 Termo utilizado para designar indivíduo que repulsa ou discrimina prática afetiva entre 
pessoas do mesmo sexo. 
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performáticos naquele cenário. Estas provocações faziam com que o público 

recordassem de situações que reverberavam numa identificação coletiva em 

processos discriminatórios, propondo uma reflexão a posteriori do espetáculo. 

Paul Ricoeur, traz reflexões sobre a tentativa ou busca desta memória: 

 

Quanto ao par evocação/recordação, a reflexividade está em seu 
auge no esforço de recordação; ela é enfatizada pelo sentimento de 
penosidade ligado ao esforço; a evocação simples pode, nesse 
aspecto, ser considerada como neutra ou não marcada, na medida 
em que se diz que a lembrança sobrevém como presença do 
ausente; [...] a evocação já não é simplesmente sentida, mas sofrida. 
(2007, p. 55) 

 

O processo de recordar, sentir, aproximar, distanciar ou de identificação 

eram evocadas através das provocações das performances e cenas 

apresentadas no palco são potencializadas com o trabalho das Drags. Pode-se 

afirmar que a rememoração da discriminação por gênero era cheios de 

significados nas performances Drag-Queens. Em linhas gerais, as Drags em 

suas performances animavam, reclamavam, ironizavam, debochavam, 

satirizavam e criticam a sociedade com suas normas e construtos hegemônicos 

calados em essencialismos. 

Neste sentido precisamos entender a identificação e diferença como 

processos que não se separam, dependentes um do outro, numa construção 

simbólica e social, causando uma dependência material. A construção da 

identidade infere num processo que se opera no círculo da cultura, num 

contexto global de regulação e representação. Stuart Hall aponta que: 

 

Esta identidade marcada pela diferença tem símbolos concretos que 
ajudam a identificar nas relações sociais quem é, por exemplo, 
mulher e quem não é. Assim a construção da identidade é tanto 
simbólica quanto social e a luta para afirmar uma ou outra identidade 
ou as diferenças que os cercam tem causas e consequências 
materiais [...] O conceito de identidade é importante para examinar a 
forma como a identidade se insere no “círculo da cultura” bem como a 
forma como a identidade e a diferença se relacionam com o discurso 
sobre a representação. (2011, p. 10,16) 

 

Ao pensarmos nesta representação socialmente construída, podemos 

inferir uma tentativa de calar estas minorias colocadas no lugar de culturas 

subalternas por meio da exclusão, invisibilizando socialmente vários sujeitos 
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 Abreviação habitualmente usada para Drag-queen. 



529 

 

marcados pela diferença, como homossexuais, negros e estrangeiros, por 

exemplo. Trazendo Geerts apud Vera Dodebei (2005, p. 45) “o homem é um 

animal amarrado a teias de significados que ele próprio teceu”, entrelaçadas 

numa determinada cultura, num contexto de determinados signos. 

Talvez este seja o ponto mais revelador das paródias Drag-Queens: dar 

visão e voz a quem nunca foi escutado. Como estas minorias foram caladas? 

Como convivem com quem as invisibiliza? Como a hegemonia operou neste 

processo de representação? Não podemos afirmar que estas vozes estão 

permanentemente caladas, silenciadas mas sim, talvez ignoradas, na tentativa 

de desconstruir estes conceitos essencialistas. Retomo a Hall que apresenta 

como a identidade e a diferença convivem:  

 

Elas não só são definidas como também impostas, elas não convivem 
harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; elas 
são disputadas. A identidade e diferença estão, pois, em estreita 
conexão com a relação de poder: o poder de definir a identidade e de 
marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas 
de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. 
(2011, p. 81) 

 

Hall ainda aponta como a identidade se opera nas rasuras e a 

identificação é sempre um processo que se opera por meio da diferença: 

 

A identidade é um desses conceitos que se operam sob rasura, no 
intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode 
ser pensada da forma antiga, mas sem a qual questões-chave não 
podem ser sequer pensadas [...] A identificação é, pois, um processo 
de articulação, uma suturação, uma sobredeterminacao, e não uma 
subsunção. [...] Como todas as práticas de significação, ela está 
sujeita ao jogo da différance [...] na produção de “efeitos de 
fronteiras”. (2011, p. 104, 106) 

 

Estudos recentes Queer apontam para a análise das teorias feministas 

baseadas na oposição homens versus mulheres e também aprofunda os 

estudos sobre minorias sexuais, dando maior atenção à formação de sujeitos 

da sexualidade desviante como o travestismo, a transexualidade e a 

intersexualidade. Guacira Lopes Louro, nos explica que: 

 

Queer pode ser traduzido como estranho, ridículo, excêntrico, raro ou 
imaginário [...] A expressão também se constitui na forma pejorativa 
com que são designados os homens e mulheres homossexuais [...] 
Representa claramente a diferença que não quer ser tolerada [...] 
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Queer também representa, na ótica de alguns, uma rejeição ao 
caráter médico que estaria implícito na expressão “homossexual”. 
(2004, p. 38-39) 

 

Neste sentido, o espetáculo confrontou-se com a provocação do 

binarismo de gênero. Ao se travestir de mulher e realizar performances, quais 

as provocações receptadas no público? Não há uma resposta pronta, pois a 

cada momento este espetáculo mostrou-se cada vez mais aceitável nos meios 

LGBT e na classe artística goianiense. 

O espetáculo fez com que artistas e público pensassem sobre 

discriminação, preconceito, direitos e deveres, políticas públicas e união 

homoafetiva, de acordo com Marques Matos, ator que interpreta a Drag 

Margoza Simpson: 

 

As bichas tinham medo de se expor no dia a dia [...] No início dos 
anos 90 a polícia parava a gente na rua quando voltávamos do teatro, 
quando ainda montadas

189
... Até explicar que éramos artistas e não 

travestis era o maior custo [...] Não que travesti tem que ser parada 
na rua pra levar baculeijo, e os policiais não nos reconheciam como 
artistas. Estas situações [que pareciam ser] engraçadas eram levadas 
para o palco e provocava o riso. (Entrevista em 12/05/13). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O que pude perceber e analisar a partir da pesquisa e da elaboração 

deste artigo, é que a experiência de ser Drag-Queen proporcionam uma vasta 

gama de conhecimentos e habilidades para o trabalho de ator-performer. Júlio 

Vilela foi um homem de seu tempo e questionou a importância de se questionar 

o gênero e as relações conflituosas em sua sociedade, na tentativa de mostrar 

estes sujeitos invisíveis. 

As memórias sociais, os ritos de passagem, a transformação do 

espetáculo tem se transformado à medida que o público cativo se mostrava 

presente e forte. Apesar de ser humor, por traz disto, existia uma aproximação 

de suas próprias inquietações enquanto público predominantemente gay. Estas 

provocações feitas no palco deram subsidio para pensarmos numa memoria 
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 Expressão no dialeto gay que traduz a caracterização total da Drag. 
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para a produção de novos conceitos, linguagens e novas formas que 

questionar tanto o teatro, quanto à atenção dada às minorias sociais. 

Então, começo a questionar os estudos Queer: em que medida estas 

memórias sobre o espetáculo conseguem configurar uma cultura ou subcultura 

de sociabilidade gay em Goiânia? Não há uma resposta pronta. De fato usar o 

teatro como local de aceitação de sujeitos discriminados foi uma ótima 

percepção e incrível sensibilidade de Júlio Vilela e de todos os bailarinos e 

atores que participaram do elenco. 

Por fim, posso refletir que sempre vamos retomar num ciclo de 

identidades, afinidades e marcadores da diferença para determinar uma 

posição política. Não conseguiremos nos distanciar da identidade e da 

diferença porque estes processos estão ligados, assim como o bem e o mau. 

Quando questionamos determinadas representações que caem no 

esquecimento, são retomadas para serem lembradas, como apresentadas por 

Benjamin. 
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RESUMO 

Questões pertinentes à militância LGBTTI remontam um contexto de opressão 
e abjeção de tais minorias. Objetivamos analisar a construção de imagens 
sobre o movimento LGBTTI através da análise do discurso dos documentos 
existentes nos acervos de militantes e das ONG’s da região do Cariri cearense. 
Por fim promover a recuperação, visualização e preservação de tais 
informações por meio da contribuição da Organização do Conhecimento. 
 

Palavras chaves: Identidade. Militância. LGBTTI 

 

ABSTRACT 

 

Issues related to militancy LGBTTI back a context of oppression and abjection 
of such minorities. Aimed to analyze the construction of images about 
movement LGBTTI through discourse analysis of existing documents in the 
collections of activists and ONG’s from Cariri Ceará. In order to promote the 
recovery, preservation and display of such information through the contribution 
of the Organization of Knowledge. 
 

Keywords: Identity. Militancy. LGBTTI 

 

INTRODUÇÃO 

Por isto no Cariri 
Onde tudo nos fascina 

Onde a flor de pequi 
Desabrocha e nos ensina 
O gay tem que se afirmar 

Organizado, lutar 
Contra a morte como sina. 

(Salete Maria da Silva) 
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A Região Cariri190, sul do Estado do Ceará recebeu esse nome por 

ocasião das tribos indígenas Kariri. Conhecida por sua geografia peculiar, onde 

se observa uma biodiversidade exuberante além de todo um patrimônio 

histórico artístico e cultural. Motivo pelo qual, por outro lado se desenvolveu 

economicamente. 

A região em questão teve seu crescimento tanto populacional como 

urbano impulsionado pelo dito fenômeno da hóstia que segundo a historiografia 

transformou-se em sangue na boca da beata Maria de Araujo. Tal fato 

desencadeou ciclos migratórios de peregrinos popularmente denominados de 

romeiros visitassem a região em determinados períodos do ano ancorando em 

tal espaço geográfico como um lugar santo e principalmente beatificassem o 

Padre Cicero que foi peça fundamental dentro da trama eclesiástica local. 

Assim como afirma Araújo (2006) em 1889 um fato ocorre durante a celebração 

de uma missa, no que foi (e ainda é) considerado um milagre: durante a 

celebração de uma missa, ao entregar a hóstia à Beata Maria de Araújo a 

mesma se transforma em sangue. Este suposto milagre aconteceu por um 

longo período e atraiu moradores e fiéis de outras cidade e regiões do 

Nordeste para receber as bênçãos do Padre milagreiro.  

Segundo (SOUSA; ALVEZ, 2010), a cidade de Juazeiro do Norte como 

principal cidade do sul do Estado sendo considerada um importante pólo 

religioso e comercial do nordeste brasileiro.  Com o fenômeno de romarias em 

virtude da devoção ao Padre Cícero e ao suposto milagre ocorrido na cidade, o 

município atrai cerca de 500 mil brasileiros anualmente para os mais variados 

eventos religiosos. 

                                                           
190

 A Lei Complementar Estadual nº 79/2009 indica 09 municípios pertencentes à Região Metropolitana 

do Cariri: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda 

e Santana do Cariri. Algumas abordagens territoriais, regionais e mesorregionais chegam a atribuir até 28 

municípios Região do Cariri cearense como a identificadas no âmbito dos Territórios da Cidadania. 
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O conjunto desses fatos religiosos gerou uma miscigenação de 

populações oriundas de diversas zonas do país e principalmente composta 

pelo povo sertanejo, artesãos, agricultores que vinham em busca de uma nova 

“Meca” e, encontravam aqui um território sagrado. 

Dessa forma o cenário cultural da região do Cariri tornou-se rico em um 

amplo aspecto, compondo em seus rituais, festivais e comemorações das mais 

diversas praticas de cunho religioso ou em culto ao sagrado. Ressalta-se que 

em tempos hodiernos ainda ecoam tais costumes conforma afirma Araujo 

(2005). 

 Assim, apesar da riqueza de cultos e de detalhes a cultura nas mais 

diversas vertentes sempre foi norteada pela norma da identidade única dando 

espaço apenas aos produtos culturais de cunho religioso ou tradicionalmente 

heteronormativos. Notadamente a vertente cultural de caráter homoerótico não 

se destacou ou fora simplesmente excluído. Contudo, isso não quer dizer que 

esta minoria não exista na região. 

Em razão da não existência de um espaço democrático e de direito da 

livre expressão, as formas de posicionalidade dos grupos e indivíduos 

homoeroticos se apresentam em lugares (clãn)destinos space of. Embora 

subterraneo contesta e resiste emergindo com suas campanhas de prevenção 

a epidemia da Sindrome da Imuno Deficiência Adquirida - AIDS na luta pela 

atuação e defesa dos direitos humanos e civis além da fiscalização e atuação 

das politicas destinadas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros – 

LGBTTI e por seus produtos culturais no campo das linguagens artisticas. Se 

antes a cultura homoafetiva existia de maneira mais oculta em tempos 

hodiernos podemos observar uma camada crescente de um público também 

crescente e que se solidifica de forma a garantir os direitos homoafetivos, gerar 

renda e toda uma economia cultural e da criatividade, além de democratizar o 

espaço dando vazão e  voz as minorias por meio da militancia LGBTTI que 

labuta pelos direitos homoafetivos e por um espaço democratico. 

Logo, a região configura-se como o típico espaço formado pelos 

chamados “forasteiros” provenientes dos mais diversos locais do Brasil. Com 

suas “identidades” em trânsito (BELINATO E SOUZA, 2007) e com o híbrido 

como característica cultural dada a miscigenação cultural ocorrida em tal 

espaço. Sobre este tema, o pensador indiano Homi Bhabha afirma que a 
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hibridação é responsável por algo inteiramente novo e diferente dos que a 

constituíram, nos termos do autor: 

 

A importância da hibridação não é ser capaz de rastrear os 
dois momentos originais dos quais emergem um terceiro. Para 
mim a hibridação é o “terceiro espaço” que permite às outras 
posições emergir. Este terceiro espaço desloca as histórias 
que o constituem e gera novas estruturas de autoridade, novas 
iniciativas políticas [...] o  processo  de  hibridação  cultural  
gera  algo  diferente,  algo novo  e  irreconhecível,  uma  nova  
área  de negociação de  sentido  e representação (BHABHA 
1996, p. 36-37). 

 

Existe na região do Cariri - Ceará uma grande militância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

do movimento LGBTTI, a exemplo: A atuação das Organizações não 

Governamentais ONG’s  no combate a epidemia da Síndrome da (AIDS), a 

militância política, o próprio patrimônio cultural representado pelas artes 

dramáticas, o audiovisual, os serviços criativos, as novas mídias, o design, a 

edição, as mídias impressas (cordéis, folders, livretos) e as artes visuais 

(pintura, escultura, fotografia, artesanato). 

Observa-se, no entanto que, embora o movimento LGBTTI exista e atue 

na região, ele não é evidenciado no campo histórico, social, político e 

econômico. Ou seja, apesar da larga atuação dos militantes nos mais diversos 

extratos sociais a sua atuação é invisibilizada dada à predominância de uma 

cultura machista, patriarcal e heteronormativa.  

A afirmação pode ser comprovada através da historiografia que exibe 

uma cultura voltada para uma identidade que foi construida e reforça temas 

religiosos que deu inicio a todo um contexto historico religioso promotor do 

crescimento desordadenado da região baseado nos ciclos migratorios anuais 

direcionados principalmente para a cidade de Juazeiro do Norte e disseminado 

por todas as cidades da região. 

Então se existe uma grande atuação politica de cunho militante e uma 

produção de um acervo documental nas ONG’s de militancia LGBTTI na região 

do Cariri cearense além da larga produção de documentos pelos proprios 

militantes LGBTTI nos pergutamos: Como o discurso desses acervos 

documentais construiram imagens acerca do movimento LGBTTI na região do 

Cariri cearense? Mais ainda, há  uma larga atuação do movimento LGBTTI na 
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região, delineando a imagem da militancia LGBTTI? Logo a hipotese aqui 

colocada é de que existe uma produção de acervo documental acerca do 

movimento LGBTTI porém não uma preservação, visibilidade e reconhecimento 

de tal informação/produção como fator importante na construção socio-politico 

e econômico da região. 

Ressalta-se ainda que exista uma escassez com relação a pesquisas, 

especialmente no Estado do Ceará, relativas à imagem histórica e a memória 

do movimento LGBTTI, uma vez que no Estado ainda permaneça uma forte 

relação entre machismo, a heteronormatividade e a visibilidade da atuação 

política. Por tanto, pode-se observar uma inanição com relação ao 

aprofundamento metodológico que seja capaz de produzir informação e 

conhecimento em tal área, tratando-a, por conseguinte, como uma estratégia 

significativa de desenvolvimento, e informação para a população em geral. 

Diante disso, a pesquisa em questão tende a elucidar como, apesar da 

lei da identidade única, monolítica e homogenia evidenciada na região do Cariri 

cearense e principalmente na cidade de Juazeiro do Norte191 tida como 

território sagrado, no seu interior e a partir das margens emergem 

subjetividades dissonantes que deslocam ou desafiam o coro oficial da cultural 

da heterossexualidade predominante e arraigada no âmbito cultural local. Eles 

invocam espaços de poder de travestis, lésbicas e gays que se materializam a 

partir não somente de suas relações ou de seu processo de militância, mais da 

criação de produtos e projetos culturais de gênero, capazes de provocar, ainda 

que embrionariamente, um mercado cultural, uma economia da cultura, criativa 

e da diversidade e de toda uma linguagem homoafetiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

É possivel detectar dentro do espaço pesquisado, um ambiente, território 

ou fronteira de expressão, onde se apresentam olhares diferentes que aplicam 

à região do Cariri principalmente a cidade de Juazeiro do Norte contornos 

híbridos de processos de criação, militancia politica e mesmo de aplicação das 

politicas publicas os quais são responsaveis tanto por emergir, como se auto 

afirmar, dentro da sociedade como sujeitos homoeroticos. Eles se posicionam e 

inspiram a construção de terreiros da diversidade sexual e cultural, bem como, 

alavancam uma politica militante e uma economia da cultura que se movimenta 

                                                           
191

 Maior cidade da região do Cariri sendo a mesma o polo de maior concentração e atuação do 

movimento LGBTTI na região. 
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através dos seus produtos, criados tanto por esses setores sociais, por 

processos culturais ou por singularidades locais. 

A militancia de classe, raça, etnia, de genero, principalmente, ficou de 

fora dessa históriagrafia local. O que se observa é uma identidade calcada no 

padrão branco, masculino, heterosexual em que se sobressai uma elite letrada. 

Mostrar, ao revés desse discurso, como essas identidades construidas obrigam 

e abrigam a formação de um discurso machista como se pode observar atraves 

dos altos incices de violência de toda natureza contra mulheres e 

homossexuais, onde a sexualidade, situada como diferença não obteve 

respaldo social de nenhum setor da sociedade, como podemos observar nas 

mais diversas mídias do cenário estatual e nacional, apesar dos numeros 

serem muitas vezes contraditorios dado as subnotificações. O cariri cearense, 

tido como terreiro santo é palco das maiores violências contra mulheres e 

homossexuais. 

Por tanto existe uma necessidade da discussão sobre a militância e 

sobre o movimento LGBTTI dentro da academia e principalmente no campo 

das Ciências Humanas e Sociais que normalmente negligenciam tais discursos 

visto que os mesmos são tidos como alternativos e marginais. Dessa forma 

contribui para a abertura e ampliação do dialogo sobre o movimento LGBTTI no 

âmbito social, acadêmico e da Ciência da Informação. 

Nesse sentido esse trabalho busca pesquisar a imagem historica do 

movimento LGBTTI na região do Cariri cearense, delineando os seguintes 

questionamentos: Existe um acervo documental produzido por gays, lesbicas, 

travestis, transexuais e simpatizantes? Que tipo de produção documental essas 

categorias de gênero produzem e de que forma contribuem para a formação de 

uma militancia local? Assim, pretendemos evitar um simples agregar de 

demandas, de natureza plural e bastante diversa, constituindo, a um só tempo, 

benefício efetivo e, também, de utilidade histórica na proposição de outras 

demandas que certamente virão em torno da temática. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Em função dos objetivos de nossa pesquisa, a metodologia mais 

apropriada para ser utilizada é a que propicia uma abordagem discursiva, 
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trazendo contribuições de Michel Pêchex, e os discursos que entram em jogo 

na construção dos documentos existentes, assim como as linhas de Eni Orlandi 

(2009) e de Patrick Charaudeau (2006), as quais não se preocupam com a 

quantificação na construção dos dados, pois estes são reunidos em função de 

sua qualidade, de suas características, exigindo-nos uma tarefa de 

conceituação. Nesse sentido, a análise do discurso captura, modifica e 

dissemina acontecimentos, opiniões e ideias do presente, organizando o futuro, 

autenticando o passado – memória – e realizando uma leitura desses fatos do 

presente no futuro. 

Essa metodologia de análise “concebe a linguagem como mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social [cujo] discurso torna 

possível à permanência, a continuidade, o deslocamento e a transformação do 

homem e da realidade” (ORLANDI, 2009, p. 15). 

Pêcheux (1990) entende o discurso como “o efeito de sentidos sobre os 

interlocutores” (PÊCHEUX, 1990, p.170). Além disso, esses autores concordam 

ao afirmar que “não há discurso fechado em si mesmo, mas um processo 

discursivo do qual se pode recortar e analisar estados diferentes” (ORLANDI, 

2009, p.62).  

Numa linha diferente dos autores anteriormente, Charaudeau (2006) 

amplia o conceito de discurso de tal modo que nos permite ligá-lo à informação, 

enquanto objeto de estudo da Antropologia, psicologia e a sociologia. Para este 

autor, o discurso resulta da sequência de três lugares de construção dos 

sentidos, partindo da produção à recepção, mediado por quem fala e a quem 

se dirige e a maneira pela qual se fala.  

Para Charaudeau, o discurso no campo da informação, “equivale a se 

interrogar sobre a mecânica de construção dos sentidos, sobre a natureza do 

saber que é transmitido e sobre o efeito de verdade que pode produzir no 

receptor” (CHARAUDEAU 2006, p. 41).  A sua proposta insere-se na 

construção de um modelo multidimensional de compreensão da realidade 

social.  

No que diz respeito ao tamanho do corpus, a AD foge à tradição da 

ciência convencional e não se preocupa com números elevados de dados ou 

informações (ORLANDI, 2009, p. 63). O próprio fato de ser o pesquisador a 

efetuar a investigação nos acervos produzidos pelas mídias impressas, pela 
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própria academia e pelos discursos é um fator que delimita o corpus. Aliás, ao 

contrário das técnicas de análises convencionais que se preocupa com a 

expansão dos dados, para a AD um corpus demasiado extenso pode tornar-se 

problemático, posto que a análise seja inviabilizada em sua profundez. 

Na análise do discurso das mídias e do discurso dos sujeitos, o que 

pretendemos é a sua “exaustividade vertical” ou aprofundamento dos canais 

selecionados, os quais devem ser considerados em relação aos objetivos 

estabelecidos  na  análise  pretendida  e  sua temática. Assim sendo, não 

trataremos os dados como “mera ilustração”, mas com aprofundamento teórico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Eu acho muito discutível essa coisa de luta gay. Todo mundo é 
parcialmente bissexual. Quando a gente começa a gritar aos 
quatro ventos as diferenças, você corre o risco de reforçar a 

discriminação. Se deve lutar, sim, por todos os direitos: de 
negros, de judeus, de classes menos favorecidas 

economicamente. 
(Caio Fernando Abreu, Gay Power) 

 

Historicamente no Brasil o surgimento do primeiro grupo dito de 

militância LGBTTI por afirmar uma proposta de politização da questão da 

homossexualidade, foi o grupo “Somos”, de São Paulo, datado de 1978, em um 

contexto marcado pela contracultura, pela ditadura militar, por intensa atividade 

de grupos de esquerda e pelo surgimento e a visibilização das versões 

modernas do movimento feminista e negro (MacRae, 1990). Os grupos 

feministas e negros apresentam uma trajetória de organização e labuta 

anteriores aos grupos de militância LGBBTI, O Lampião da Esquina foi um 

jornal homossexual brasileiro que circulou durante os anos de 1978 e 1981. 

Nasceu dentro do contexto de imprensa alternativa na época da abertura 

política de 1970, durante o abrandamento de anos de censura promovida pelo 

Golpe Militar de 1964. Todas as edições do jornal encontram-se digitalizadas 

na pagina do Grupo Dignidade de Curitiba, que atua nas causas LGBTTI’s 

desde 1992. Contribuíram de forma profunda para a formação e consolidação 

de tais grupos na década de 1970 no Brasil. 

O grupo “Somos” nasceu já marcado por uma polarização entre a 

“esquerda” e a “autonomia das lutas das minorias” que, posteriormente, seria 
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responsável por alguns de seus graves conflitos internos. Num primeiro 

momento, o Somos era composto exclusivamente por homens, passando 

posteriormente a ser frequentado por mulheres, que se organizam em grupo 

separado – o Grupo Lésbico-Feminista – a partir de 1981. 

Percebe-se que esse primeiro momento encerrou-se antes de meados 

da década de 1980, com uma drástica redução na quantidade de entidades e 

mudanças na distribuição geográfica dos grupos mais influentes, bem como na 

postura política mais geral do movimento. Vários fatores podem estar ligados a 

essa redução quantitativa, a exemplo: o surgimento da epidemia da Síndrome 

da Imuno Deficiência Adquirida - HIV/AIDS e seu poder de desmobilização das 

propostas de liberação sexual que avançava desde o advento da pílula 

anticoncepcional, dos movimentos sociais das décadas de 1960 e 1970 e do 

novo papel desempenhado pelas mulheres no mercado de trabalho deixando 

de ser dependente economicamente de seus parceiros para provedoras e 

economicamente ativas no mercado de trabalho; o fenômeno influenciou de 

forma tão profunda o cotidiano do movimento de que muitas lideranças se 

voltaram para a luta contra a epidemia; o próprio fim do jornal Lampião da 

Esquina192, um dos principais meios de comunicação para o movimento; o novo 

contexto democrático do país que exigia uma mudança de perfil para a 

continuidade dos grupos, pois o Estado agora não era mais uma ameaça 

contra os ditos “subversivos”. Tal termo tem sua origem na palavra subverter 

que significa verter por baixo, fazer ruir uma estrutura, destruir conceitos, 

quebrar paradigmas. Durante o período ditatorial civil-militar vivenciado pelo 

Brasil na segunda metade do Século XX, o termo era empregado a qualquer 

sujeito que não se enquadrasse a norma. 

 Ao contrário, o fim da ditadura abriria um novo espaço de comunicação 

dos grupos sociais com o Estado, embora, em relação ao movimento 

homossexual, tais canais só tenham surgido quando se compreendeu que a 

epidemia do HIV era um problema de saúde pública e não apenas de “grupos 

de risco”, É possível que em função da gravidade da doença e da magnitude 

da epidemia pelo HIV/AIDS se tenha perdido, em boa medida, a dimensão 

mais interativa da questão e, via de regra, se tenha ficado limitados a urna 

compreensão e perspectivas de intervenção preventiva restritas ao indivíduo. 0 
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conceito de grupos de risco, relevante ao longo do período inicial da epidemia 

pelo HIV/AIDS e ainda presente de forma mais ou menos explícita em boa 

parte das pesquisas atuais, não permite reconhecer que os segmentos de 

maior risco são, de fato, regiões de interação específica mais intensa e seletiva 

das redes mais gerais e não categorias estanques e encerradas em si próprias. 

Ver o artigo “Redes sociais e difusão da AIDS no Brasil” dos autores, 

Chrisdovam Barcellos e Francisco Inácio Bastos, de 1996,  como foi colocado 

durante os primeiros anos da epidemia.  

A partir da década de 1980, é possível observar uma mudança da 

concentração de grupos do eixo Rio de Janeiro - São Paulo, para o eixo Rio de 

Janeiro-Nordeste e a presença marcante de dois ativistas: João Antônio 

Mascarenhas e Luiz Mott. Suas atuações demonstram um menor envolvimento 

com projetos de transformação social, num sentido mais amplo, e uma ação 

mais pragmática, voltada para a garantia dos direitos civis e contra a 

discriminação e a violência dirigidas aos homossexuais, no caso especifico do 

Grupo Gay da Bahia – GGB o mesmo foi o primeiro a fazer os levantamentos 

dos ditos crimes de ódio contra os sujeitos LGBTTI’s que não se enquadram 

nas estatísticas uma vez que o tratamento com tal população ainda se encontra 

arraigado em preceitos heteronormativos, machistas e excludentes que 

cerceiam os direitos de tal parcela da população. Tratava-se de um modelo de 

atuação que diferenciado e voltado para os LGBTTI’s seus dilemas, 

problemáticas e lutas. A valorização de relações com o movimento em âmbito 

internacional e a presença de preocupações como ter uma sede, registrar 

oficialmente o grupo e estabelecer uma diretoria com cargos e funções 

claramente definidos podem ser interpretadas no sentido de denotar uma 

menor resistência à institucionalidade – características que também se 

destacam nesse período.  

A partir do início dos anos 1990, pode se dizer que o número de 

grupos/organizações do movimento voltou a crescer, espalhando-se por todo o 

país, ao mesmo tempo em que seus formatos institucionais e suas propostas 

de atuação diversificavam-se. Por outro lado, nota-se também uma ampliação 

da rede de relações sociais do movimento e a presença de novos atores nesse 

campo, por exemplo, a mídia, as agências estatais ligadas aos temas justiça e 

saúde, parlamentares que incluem a bandeira dos direitos dos homossexuais 



545 

 

em suas plataformas, o mercado especializado, organizações internacionais e 

grupos religiosos flexíveis ou especialmente voltados a questões ligadas à 

sexualidade. 

No nordeste do Brasil as características do modelo heteronormativo, 

binarista, de natureza machista e sob preceitos do patriarcado marcam de 

forma profunda as formas de interação entre os sujeitos e a sociedade em que 

os mesmos estão imersos. Dessa forma o contexto analisado para a pesquisa 

apresentada apresenta peculiaridades ainda maiores com relação ao tocante 

da religiosidade impregnada na sociedade local. Para uma melhor 

compreensão do contexto sócio histórico e cultural no qual está imerso o a 

organização não governamental que serviu de amostra para este estudo de 

caso se faz necessário conhecer a trajetória histórica da região do Cariri 

cearense. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se pode observar que na região do Cariri cearense é percebida 

fortemente a condição de abjeção e exclusão social vivenciada pelos sujeitos 

praticantes de modalidades alternativas de sexualidades fazendo com que 

suas identidades e praticas desviantes tornem-se afrontas a norma vigente que 

arraiga seus preceitos em estatutos religiosos, no machismo e na norma 

binária de gênero proposta pela sociedade heteronormativa. 

Dessa forma compreende-se que as identidades subterrâneas no 

contexto da militância LGBTTI na região do Cariri cearense são levadas a 

marginalia e condicionada ao espetro da exclusão como forma de punição ao 

desvio ou a subversão da norma. Assim tal parcela da população cria 

estratégias de enfrentamento baseadas principalmente nos grupos de 

militância em uma tentativa de manter-se fortalecidos frente as formas de 

opressão que cerceiam as possibilidades de manifestação da livre orientação 

sexual na região do Cariri cearense. Diante disso, a pesquisa aqui apresentada 

visou contribuir na possibilidade de repensar as formas de interação e de 

organização social na luta pelos direitos humanos. 

Emergem de tal contexto as imagens de sujeitos abjetificados, ocultos, 

marginais, silenciados e com seus diretos humanos e civis cerceados pela 
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norma que sufoca qualquer forma de resistência ou de subversão as regras 

instituídas. 
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O GUETO COMO ESPAÇO DE (RE)PRODUÇÃO DOS PADRÕES 

DE CONSUMO 

Diego Cardoso Silva193 

Ivana Marques dos Santos Silva194 

 
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo investigar como os padrões 
do consumo compartilhados pelos diferentes guetos da comunidade gay 
(re)produzem modelos normatizados do exercício da identidade. Para tanto, 
procuraremos articular uma discussão a respeito das relações entre gueto, 
sexualidade e consumo, tomando como foco aspectos relacionados ao 
mercado de consumo direcionado a homossexuais. Partimos do pressuposto 
de que o consumo do público gay apresenta-se como uma das expressões da 
cultura de consumo a nível macrossocietário, sendo assim, está vinculada ao 
individualismo, às relações de mercado, e aos valores, práticas e imperativos 
das instituições que o influenciam. O gueto gay representa uma dessas 
instituições, já que é um espaço de sociabilidade no qual se é partilhado um 
determinado modo de ser, criando assim o universo particular gay. No atual 
cenário, os guetos encontram-se sob constante influência do mercado, ao 
passo que absorvem e difundem os padrões de consumo. Neste espaço existe, 
portanto, uma normatização das relações de consumo dos indivíduos que o 
integram. Deste modo, enfocamos também a produção dos significados 
atribuídos ao padrão de consumo instituído por tais guetos e como esses 
significados operam na construção da identidade gay dos indivíduos. 
 
 
Palavras-chave: gueto; consumo; identidade. 
 

 

 

 

ABSTRACT: This study aims to investigate how patterns of consumption 
shared by different ghettos of the gay community models produce standardized 
exercise identity. To do so, we will seek to articulate a discussion of the 
relationship between the ghetto, sexuality and consumption, taking as focus 
issues related to the consumer market aimed at homosexuals. We assume that 
the consumption of gay presents itself as one of the expressions of consumer 
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culture at macrossocietário, therefore, is linked to individualism, market 
relations, and the values, practices and imperatives of the institutions that 
influence. The gay ghetto is one of these institutions, as it is a social space in 
which it is apportioned a certain way of being, thus creating the particular 
universe gay. In the present scenario, the ghettos are under constant influence 
of the market, while absorb and diffuse patterns of consumption. In this space 
there is, therefore, a normalization of relations of consumption of the individuals 
that comprise it. Thus, we focused also the production of meanings attributed to 
the consumption pattern established by these ghettos and how these meanings 
operate in the construction of gay identity of individuals. 
Keywords: ghetto; consumption; identity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar como os padrões do 

consumo compartilhados pelos diferentes guetos da comunidade gay 

(re)produzem modelos normatizados do exercício da identidade. Para tanto, 

procuraremos articular uma discussão a respeito das relações entre gueto, 

sexualidade, consumo e cidadania, tomando como foco aspectos relacionados 

ao mercado de consumo direcionado a homossexuais. O resgate da história do 

movimento em busca dos direitos relacionados à igualdade entre as 

sexualidades constituintes da diversidade sexual nos permite dizer que o 

mesmo já passou por diferentes períodos, traçando trajetórias marcadas por 

mudanças na forma pela qual atua, por modificações em suas configurações, 

em sua sociabilidade, além de mutações em suas aspirações enquanto sujeito 

político. Tais modificações na conjuntura do movimento se relacionam com as 

mudanças societárias ocorridas nas últimas décadas.  

Dentre tantas outras, uma das mudanças mais influente e causadora das 

repercussões supracitadas são as relações consumo que se estabelecem em 

todo o meio LGBT. Diversos autores (BAUDRILLARD, 1972; SLATER, 2002 e 

outros) destacam o consumo como uma ação central de sociedades, grupos e 

indivíduos na produção de significados simbólicos cuja finalidade está ligada à 

criação e manutenção das identidades. Essa ultima, por sua vez, em geral é 

tida como um elemento de importância para situar os sujeitos enquanto seres 

sociais. 

 Neste contexto, os bens de consumo se apresentam como objetos cuja 

significação supera o seu caráter utilitário ou valor comercial. Além disso, esses 
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bens são vistos enquanto elementos que se incorporam a determinados perfis 

identitários e, assim, portam a capacidade de comunicar significados 

associados à valores culturais de subgrupos, grupos ou sociedades inteiras. 

Neste trabalho partimos do pressuposto de que o consumo do público gay 

apresenta-se como uma das expressões da cultura de consumo a nível 

macrossocietário, sendo assim, está vinculada ao individualismo, às relações 

de mercado, e aos valores, práticas e imperativos das instituições que o 

influenciam. 

 

GUETOS LGBT E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE A 

PARTIR DA NORMATIZAÇÃO DO CONSUMO  

 

Muitos teóricos pós-modernos entendem que o fenômeno da construção da 

identidade é multifacetado e que, dessa forma, o sujeito se constrói no decurso 

de sua vida através da inevitável inserção nas variadas dimensões da vida 

social. Tais conceitos envolvem noções de identidades fluidas, mutáveis. Estão 

relacionados à concepção de um constructo social e, consequentemente, 

discursivo, uma vez que seus autores se pautam na ideia de que aprendemos 

a ser quem somos mediante as interações que estabelecemos no dia a dia. 

Atualmente, a chamada perspectiva culturalista exerce forte influência nas 

teorias sociais das identidades. Esta perspectiva entende que as identidades 

culturais estão relacionadas aos aspectos que surgem do pertencimento do 

sujeito a grupos raciais, étnicos, linguísticos, regionais, nacionais, etc. 

Considera-se que o indivíduo pode partilhar os mesmos valores, crenças e 

atitudes um ou mais grupos, gerando assim, um sentimento de pertencimento. 

Baumam (2001) entende que a identidade cultural faz com que o indivíduo se 

defronte com inúmeras identidades, que são negociadas, construídas e 

desconstruídas de acordo com a forma como o indivíduo administra as 

interações com os grupos aos quais se defronta ao largo de sua vida. 

Para Hall (2004) o sujeito pós-moderno atua utilizando-se de diferentes 

identidades em diferentes momentos de sociabilidades. Segundo esse autor, 

as identidades são dinâmicas e estão sendo constantemente deslocadas. 

Assim, conforme se dá a multiplicação dos sistemas de significados e 

representações culturais no decorrer da vida de um sujeito, este pode construir 
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uma variedade de identidades referentes à diferentes dimensões da vida, como 

por exemplo, a profissional, a étnica, a afetivo-sexual, a política, etc. 

Goffman (1988) acredita que os indivíduos possuem uma ou mais identidades 

virtuais e, igualmente, uma ou mais identidades reais. Para ele as identidades 

virtuais se exprimem através performances e representações, das quais o 

sujeito se utiliza para obter a formulação de cenas lógicas, em conformidade 

com aquilo que as circunstâncias sociais exigem.  Por sua vez, a identidade 

real é compreendida como a percepção que o indivíduo possui de si mesmo 

em sua intimidade, isto é, o entendimento que este possui acerca de seus 

impulsos subjetivos em relação à realidade.  

Goffman (1988) Também contemplou a questão das identidades envoltas em 

estigmas atribuídos pela sociedade. O estigma é uma marca depreciativa, 

socialmente construída e não natural, que dificulta o convívio social do 

indivíduo. Consiste em um atributo físico ou psicológico, visível ou não, que na 

concepção da sociedade está associado à vergonha e depreciação. O 

indivíduo cuja identidade é estigmatizada pertence a uma categoria social que 

possui sua plena humanidade questionada pela sociedade.  

Nas representações do senso comum encontramos a homossexualidade sendo 

vista como um comportamento desviante, pecaminoso, uma conduta criminosa 

e/ou comparada a uma patologia, a qual deve ser curada. Por conta desses 

estigmas o indivíduo pode se ver impelido a omitir a sua identidade real em 

determinados ambientes sociais. Dessa forma, poderia expressar a sua 

identidade homossexual nos ambientes circunscritos no chamado “gueto”, mas 

a omitiria em outros espaços para além de suas fronteiras. 

Segundo Peruchi (2008), o conceito de ghetto tem sua origem nas concepções 

teóricas formuladas pela Escola de Chicago e é aplicado para denominar os 

locais de lazer, de compras e de residência de certos grupos minoritários nos 

Estados Unidos. Para a autora esta caracterização de minoritária não diz 

respeito necessariamente a menor número de sujeitos de determinados 

grupos, mas sim se refere à noção das condições de desigualdade ou em 

situações e posições sociais hierarquicamente inferiores.  

Os “guetos homossexuais” se apresentam em espaços urbanos públicos ou 

comerciais como parques, praças, calçadas, quarteirões, estacionamentos, 

bares, restaurantes, casas noturnas, cinemas eróticos, saunas, shoppings, etc. 
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Neste espaço os indivíduos homossexuais se reúnem e vivenciam suas 

sexualidades compartilhando experiências em um ambiente 

momentaneamente livre das expressões do preconceito heteronormativo. 

Assim, podemos salientar que os “guetos homossexuais” atuam de maneira 

decisiva na vida do sujeito, uma vez que lhe oferecem a oportunidade de obter 

vivências sexuais e afetivas em um circulo compartilhado por sujeitos 

semelhantes, que enfrentam os mesmos estigmas e dificuldades. Tal espaço, 

se apresenta como lócus de (re)produção da subjetividade daqueles que a 

integram, pois contribui para a construção da identidade sexual, ainda atenua e 

reduz os sentimentos de desconforto e culpa em relação a sua sexualidade e o 

encoraja na decisão da autoaceitação do desejo.  

As teorias da identidade na chamada pós-modernidade retratam a 

fragmentação do indivíduo no período atual. A identidade de um sujeito é 

retratada como uma colcha de retalhos, que foi remendada a partir de 

fragmentos de identidades de várias culturas homogêneas. 

Neste artigo, definimos identidade como o conjunto organizado das 

características do indivíduo representando o seu “eu” em uma dada situação 

social específica. Dessa forma, entendemos que a identidade se relaciona a 

inserção do indivíduo à determinada categoria, esfera, grupo ou padrão social 

(LANE, 1999). 

Adotamos a hipótese de que o sujeito no processo de construção da sua 

identidade sexual sofre constante influência por parte dos mercados de 

consumo que propagam e difundem imagens, estilos corporais, padrões 

hábitos e atitudes que se associam aos perfis identitários homossexuais. Tal 

influencia advinda dos mercados trazem em si a promessa de inclusão social a 

partir do consumo. Dessa forma, o consumo passa a ser visto como o principal 

recurso de construção e afirmação da identidade homossexual visando a 

inclusão social.  

 Pereira, Ayrosa e Ojima (2006) em um estudo acerca das mudanças dos 

hábitos de consumo dos gays masculinos da cidade do Rio de Janeiro 

distinguem três etapas percorridas pelo indivíduo em seu processo de “saída 

do armário”, quais sejam, a sensibilização, a confusão e a suposta 

identidade/compromisso. A sensibilização compreende a etapa em que o 

indivíduo começa a se sentir marginalizado e diferente dos demais; a confusão 
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corresponde ao período em que o sujeito se torna consciente de seus desejos 

homossexuais, adentrando em uma relação intrapsíquica conflituosa; Já a 

etapa da suposta identidade/compromisso abrange um período em que o 

sujeito, de maneira gradativa, inicia a legitimação de sua nova identidade 

sexual, aceitando-a e revelando-a primeiramente para seus pares e, 

posteriormente, para seus familiares e demais círculos sociais que têm contato. 

A “saída do armário” representa um período significativo na trajetória do sujeito 

que busca a afirmação da sua identidade sexual. Apesar de a 

homossexualidade não se tratar de uma escolha, Trevisan (2000, apud 

PEREIRA, AYROSA & OJIMA, 2006) destaca que o sujeito opta por expressar 

a identidade homossexual, ou seja, o indivíduo que deseja homossexualmente 

certamente terá de decidir cedo ou tarde se irá assumir uma identidade 

homossexual ou não. 

Pereira, Ayrosa & Ojima (2006) afirmam que “a própria identidade do indivíduo 

só é completamente construída após a aceitação no grupo”. O processo pelo 

qual se dá a aceitação no grupo, e consequente construção de uma identidade 

homossexual, envolve significativas mudanças nos padrões de consumo do 

indivíduo, que passa a partilhar das práticas de consumo previamente 

normatizadas pelo grupo. Muitos autores consideram o consumo como um 

ponto de significativa importância na construção e manutenção da identidade 

sexual assumida pelo sujeito. (NUNAN, 2003; TREVISAN, 2000). 

Dessa forma, a partir das relações com os grupos circunscritos aos espaços 

dos “guetos”, os indivíduos gradativamente vão se definindo através de 

comparações de suas semelhanças e diferenças com demais e variados 

grupos que segue tendo contato. O sentimento de identidade sexual também 

segue esse processo. Assim, a identidade vinculada a determinado grupo é 

construída no momento em que os indivíduos passam a compartilhar 

semelhantes ideais, valores e práticas instituídas no mesmo. 

Neste sentido, as práticas de consumo podem representar um dos principais 

meios de afirmação e autoafirmação da identidade de todo um grupo. A 

identificação do indivíduo com os valores e ideais de um grupo pode levá-lo a 

assumir o compromisso de compartilhar os mesmos hábitos de consumo, 

adotando marcas que foram decretadas como símbolos para expressar os 

valores aos quais todos os indivíduos que integram tal grupo querem 
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expressar. Assim, os indivíduos procuram através desse processo tanto se 

homogeneizar em relação ao próprio grupo quanto se diferenciar demais 

grupos, criando assim, um senso de identidade com o grupo que se apresenta 

como sua referência. 

 

RELAÇÃO ENTRE CIDADANIA, MOVIMENTOS SOCIAIS E “GUETOS 

HOMOSSEXUAIS”. 

 

O conceito de cidadania ainda é bastante discutido pelas ciências sociais. Não 

se há um conceito unívoco no que refere a essa temática. O debate sobre 

cidadania tem como marcos histórico a Revolução Burguesa, na Inglaterra de 

1640; a Declaração dos Direitos Humanos em 1776, nos Estados Unidos; e a 

Revolução Francesa, em 1789. Através destas lutas, erege-se todo um ideal de 

que o sujeito-cidadão é aquele que é possuidor do direito à liberdade, à 

igualdade e à fraternidade cuja luta direciona-se para o jargão de que “todos os 

homens nasçam e permaneçam livres e iguais em direitos”. 

O conceito moderno de cidadania, que começou a ser construído a partir do 

século XIX, caracteriza-se pela defesa do ideal de igualdade social. Marshall 

(1967) propõe que o conceito de cidadania está intrinsecamente relacionado 

aos direitos civis, políticos e sociais. De maneira geral, o elemento civil está 

relacionado à liberdade individual, o político, ao direito de votar e ser votado e o 

social, ao acesso ao bem-estar econômico e serviços sociais oriundos do 

Estado. 

Importa demarcar que a cidadania não é algo que é adquirido naturalmente, 

mas está intrinsecamente relacionada à luta por justiça e liberdade. Segundo 

Barsted: 

Tal cidadania pressupõe não apenas que o indivíduo tenha direitos 
declarados formalmente em lei, mas que os indivíduos, por meio da 
ação, de sua articulação no espaço público, se organizem para 
defender efetivamente esses direitos, participando de sua elaboração. 
Trata-se, portanto, de os movimentos sociais elaborarem uma nova 
legalidade como um campo político e um campo de poder 
(BARSTED, 2005). 
 

 

O movimento em busca dos direitos relacionados à igualdade entre as 

sexualidades constituintes da diversidade sexual já passou por diferentes 
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períodos. A trajetória deste movimento é marcada por mudanças na forma 

como atua, por modificações em suas configurações, em sua sociabilidade e 

mutações em suas aspirações enquanto sujeito político. Tais modificações na 

conjuntura do movimento se relacionam com as mudanças societárias 

ocorridas nas últimas décadas.  

De acordo com FACCHINI (2005), a fundação do grupo Somos, em 1978, na 

cidade de São Paulo, apresenta-se como um dos marcos que inaugura o 

movimento homossexual politizado no Brasil. Temos aí o início do que Facchini 

(2005) denomina “a primeira onda do movimento homossexual”, onde uma 

diversidade de grupos homossexuais espalhados por todo o Brasil construíram 

uma ampla rede de sociabilidade.  Suas pautas contemplavam o combate ao 

preconceito homofóbico, sexista e machista.  Salienta-se que tais grupos 

forneciam importante suporte à construção da identidade sexual e política dos 

homossexuais em um tempo onde o entendimento em relação à 

homossexualidade enquanto doença, desvio e anormalidade eram 

hegemônicos. Sobre a época do surgimento do grupo Somos, o autor comenta 

que 

não podemos negar que a ditadura produziu, por assim dizer, boa 

parte das condições para o boom movimentalista que ocorreu no 

decorrer dos anos 1970, e pode ter marcado sensivelmente as 

trajetórias individuais e os modos de atuação dos primeiros militantes 

homossexuais brasileiros. (FACCHINI, 2005, pág. 93). 

 

Aproximadamente nesta mesma época, no Rio de Janeiro, é fundado o Jornal 

Lampião de Esquina. Sua criação fora efetivada por onze intelectuais 

assumidamente homossexuais. O Jornal Lampião de Esquina foi a primeira 

publicação distribuída em todo o país e vendida nas bancas de jornal, voltada 

exclusivamente para o público homossexual. (CAMARA, 2002, apud COTTA, 

2009). 

De uma maneira geral, os militantes deste primeiro momento do movimento 

homossexual questionavam a forma como se dava a socialização nos “guetos”. 

As críticas giravam em torno do estabelecimento de padrões vistos como 



556 

 

opressores no âmbito da dinâmica das suas relações. Ainda se referiam à 

ausência de uma maior criticidade em relação às macroestruturas societárias 

daqueles que habitualmente compartilhavam o ambiente dos “guetos”. 

Uma melhor visualização desta tensão entre militantes engajados e 

constituição dos “guetos homossexuais” é apreendida quando observamos que 

entre o final da década de 1970 e início da década seguinte, cada abertura de 

novo estabelecimento destinado ao público homossexual era comemorado 

como uma conquista por boa parte dos homossexuais, sobretudo, aqueles 

mais identificados com o “gueto”, entretanto, uma considerável parcela de 

militantes do grupo Somos observavam o fato com reservas, e mesmo 

lançando duras críticas a respeito da “integração do movimento homossexual 

no mercado de consumo” (MacRae, 1990).  

Esses são os primeiros registros acerca do surgimento do movimento 

homossexual e da forma como nele eram estabelecidas as relações. No 

entanto, a década de 1980 é marcada por certo esvaziamento do movimento 

homossexual, bem como dos “guetos” homossexuais. Tudo isso devido à 

eclosão da Aids associada à homossexualidade que desmobilizou as intensas 

lutas em favor da liberação sexual. Ademais, as frentes militantes se viram na 

necessidade concentrar seus esforços no combate à epidemia. Momento em 

que há a retomada da homofobia acrescida de mais esse argumento apoiado 

em uma doença atribuída especificamente ao mundo gay. Facchini (2005) 

registra uma grande redução dos grupos de homossexuais militantes nesse 

período. 

Após esse período de refluxo, o movimento homossexual como um todo 

ressurge munido de um discurso mais focado nas reivindicações de direitos 

civis. A adesão desse novo discurso se erguia em meio a todo um cenário de 

reivindicações a favor da redemocratização do país e reconquista dos direitos 

políticos e civis. 

Esta nova fase sociopolítica sentencia a exigência de um novo perfil de 

liderança dos movimentos sociais em geral. A pronta adequação do movimento 

homossexual a essa nova exigência é, inclusive, facilitada com a paralela 
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extinção do jornal Lampião de esquina que representava um importante 

instrumento de agregação do movimento em sua essência inicial.  

A atuação das lideranças do movimento homossexual, a partir de então, 

passam a demonstrar menor envolvimento com as transformações sociais mais 

abrangentes, perdendo assim a essência da proposta inicial de realizar uma 

ampla crítica ao modelo macrossocietário. 

Na década de 1990, surge a categoria GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) 

para definir um mercado mais sólido em comparação às poucas casas 

noturnas comportavam os ambientes onde se estabeleciam os “guetos”. França 

(2007) enfatiza que esse mercado expandiu-se 

(...) de uma base territorial mais ou menos definida para uma 
pluralidade de iniciativas, incluindo um circuito de casas noturnas, a 
exemplo do mais circunscrito “gueto” de outrora, mas envolvendo 
também o estabelecimento de uma mídia segmentada, festivais de 
cinema, agências de turismo, livrarias, canal a cabo, inúmeros sites, 
lojas de roupas, e até mesmo pet shops, entre outros. (2007, pág. 
291). 

 

A partir de então, ocorre o início de uma acentuada convergência entre o 

mercado GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) e o movimento militante, agora 

representado pelo movimento GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais). Essa convergência se construiu, marcadamente, a partir do 

declínio de uma militância homossexual mais atenta aos aspectos 

macrossocietários, encontradas em finais da década de 1970 e início da 

década de 1980. 

Atualmente, a atividade empresarial no mercado GLS e a atividade militante 

tornaram-se tão íntimas a ponto de França (2007) registrar empresários desse 

mercado afirmando conceberem suas atividades como algo muito próximo – se 

não de fato – a uma atividade militante. No seu entendimento essa 

compreensão não apresenta equívocos, já que veem a prestação dos serviços 

do mercado GLS como uma ferramenta promovedora de visibilidade ao público 

LGBT. 

Além disso, para corroborar com essa visão, são utilizados outros argumentos 

tais como as dificuldades encontradas para levarem seus negócios adiante, as 

menores condições de lucros em comparação a outros segmentos, a ausência 

de grandes empresários no segmento, e a afirmação da crença da 
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impossibilidade de um empresário não gay levar adiante um investimento 

veiculado ao público LGBT. (França, 2007). 

A década de 1990 também demarcou a mudança do discurso veiculado pelo 

movimento homossexual. Em um primeiro momento, observamos que a ênfase 

era colocada na homofobia, no machismo e no sexismo da sociedade 

heteronormativa (Facchini, 2005). Esse discurso, em que os preconceitos 

constituíam o principal destaque era difundido, sobretudo, pelos homossexuais 

que sustentavam uma posição mais crítica. Entretanto, a partir da década de 

1990 tal discurso é parcialmente substituído pela ênfase na visibilidade e 

construção de uma “identidade positiva”. Esse novo discurso vai-se ampliando 

paralelamente ao crescimento do mercado GLS. 

Salienta-se que a partir daí surge também uma nova postura entre os 

consumidores do público LGBT que passam a compreender a atuação na 

garantia dos seus direitos ao consumo como meio para a obtenção da 

cidadania. Compreendemos que tal postura adquiriu corpo mediante as 

promessas contidas nas estratégias mercadológicas, que a partir das últimas 

décadas do século XX até os dias de hoje incute em grupos de minorias e seus 

movimentos sociais a ideia de que o consumo constituí um dos caminhos 

adequados para a realização de mudanças sociais e políticas. 

Canclini (1999) afirma através das mudanças do modo de consumir, houveram 

também mudanças na ideia de cidadania, antes ligadas a questões 

estritamente políticas. Segundo o autor:  

“Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias 
dos cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como 
posso me informar, quem representa meus interesses – recebem 
suas respostas mais através do consumo privado de bens e dos 
meios de comunicação de massa do que nas regras abstratas da 
democracia ou da participação coletiva em espaços públicos” (opus 
citatum, p. 37).  

 
 

Para o autor as classes sociais substituíram os seus anteriores direitos de 

cidadania pelo direito ao consumo. Para o autor, esse processo foi 

impulsionado pela crise do público e aumento da importância do privado em 

nossa sociedade.  

Na contramão do que afirma Canclini, defendemos que essa mudança no 

padrão de consumo é impulsionada pelos interesses de uma classe 
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dominante. Portanto defendemos que a substituição dos direitos à cidadania 

pelo direito ao consumo acorre porque se baseia na lógica do capitalismo.   

O capitalismo tem sua base no processo de compra e venda de mercadorias. 

Em “O Capital”, Marx (1889) mostrou que a mercadoria possui um valor de uso 

e de valor de troca. O valor de uso tem a ver com o valor atribuído de acordo 

com a finalidade do produto, já o valor de troca se traduz simplesmente por 

uma relação quantitativa na troca entre as várias mercadorias.  

Tudo no capitalismo é considerado uma mercadoria, até o trabalho humano. O 

trabalhador é aquele que não possui os meios de produção, possui apenas sua 

força de trabalho e a vende por uma determinada quantidade de dinheiro. O 

burguês, que é aquele que compra a força de trabalho se apropria do valor a 

mais gerado pelo trabalho vendido pelo trabalhador e comprado pelo capital, o 

que é chamado de mais-valia.  

Para manter o nível de acumulação o capital precisa ampliar-se 

constantemente, transformar-se em mais valor, o que requer a ampliação dos 

mercados, o crescimento do poder do capital, o surgimento de novos tipos de 

mercadoria, de novos processos produtivos, e de novos consumidores, etc. E, 

para que isso ocorra, é indispensável à reprodução das relações capitalistas de 

produção. Não há capitalismo sem a reprodução da relação entre capital e 

trabalho, não há capitalismo sem exploração. 

Para tender suas necessidades materiais e espirituais (subjetiva), o trabalhador 

é obrigado a vender sua própria atividade, em troca de dinheiro. Portanto a 

partir desse processo o trabalhador pode adquirir produtos dos quais necessita 

para atender suas necessidades básicas (alimentação, moradia, vestuário) e os 

produtos dos quais necessita porque as relações sociais capitalistas nele 

produziram necessidades que o tornam escravo dos produtos, ao invés de 

esses produtos serem meios de desenvolvimento e realização da 

personalidade de cada ser humano. 

Nas sociedades de capitalismo avançado a desigualdade e a pobreza são de 

suma importância para o seu desenvolvimento funcional, portanto não se 

constituem enquanto categorias temporais possíveis de serem extintas. Desta 

forma, a desigualdade é necessária para a produção de uma grande 

diversificação da força de trabalho, por sua função na criação de um exército 

de reserva, além de seu papel como motivador para o trabalho. Assim, estas 
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funções conferem uma finalidade ao mecanismo da desigualdade. A 

mecanização, a automatização e o ritmo desigual de desenvolvimento 

econômico constroem de forma inevitável uma realidade constituída por 

desemprego, subemprego e pobreza. Assim, pode-se dizer que a desigualdade 

é algo não só intrínseco, mas funcional ao atual sistema de produção. 

A lógica social capitalista é, portanto, baseada na desigualdade, deste modo o 

pleno desenvolvimento da cidadania é algo impossível de acontecer dentro 

dessa lógica.  

Por fim, o homem como membro da sociedade civil é identificado 
como o homem autêntico, o homem como distinto do citoyen, porque 
é o homem na sua existência sensível, individual e imediata, ao 
passo que o homem político é unicamente o homem abstrato, 
artificial, o homem como pessoa alegórica, moral. Deste modo, o 
homem, tal como é na realidade, reconhece- 
se apenas na forma do homem egoísta, e o homem verdadeiro, 
unicamente na forma do citoyen abstrato (Marx, 1989, p. 29-30). 
 

 

Para Marx (1975), o trabalho é a categoria fundante do ser social, é a partir 

dele que o homem transforma a natureza ao mesmo tempo em que se 

transforma. É através dele também que o homem produz bens matérias 

necessários a sua reprodução.  O grande desafio seria que no processo de 

satisfação destas necessidades, o homem consiga construir sua liberdade.  

Na atualidade a agenda política LGBT tem como pautas principais: o 

reconhecimento civil da união “homoafetiva”; legitimidades das novas 

possibilidades de organização familiar; e direito à adoção. Contudo, esses 

direitos vêm sendo tolhidos, pois se há a defesa da conjugalidade, da 

parentalidade e da construção das relações afetivas como possibilidade única 

no universo heterossexual, a chamada norma heterocêntrica.  

Deste modo, o que se observa na prática é que há um notável desrespeito aos 

ideais de igualdade e liberdade nos quais se pauta a sociedade moderna. Ou 

seja, não é oferecida uma cidadania plena aos homossexuais, mas sim uma 

“cidadania relativa”, ao passo que direito ao consumo é socialmente aceito e 

até mesmo estimulado, já o direito a conjugalidade, e outros são negados. 

O que se percebe, portanto é que a cidadania, no Brasil, tem entraves sérios 

baseados numa estrutura político-econômica que gera modos de exploração, 

marginalização e privação vividos pelos sujeitos gays.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas décadas se intensificaram as estratégicas de mercado voltadas ao 

público gay. Estas estratégias traziam em seu bojo a promessa da garantia 

cidadania aos homossexuais através do consumo. Através da lógica do 

consumo estes sujeitos atingiriam as mudanças desejadas, tanto sociais 

quanto políticas. Deste modo, a luta por garantia de direitos estava adstrita à 

luta pelo direito ao consumo.  

É inegável que a ampla inserção do público LGTB ao mundo do consumo 

representa um avanço, mas é importante pensar que essa abertura, ao 

contrário de representar uma ascensão à plena cidadania deste público, na 

verdade faz parte de uma lógica que visa o lucro dos empresários que veem 

nesse público um nicho de mercado bastante lucrativo.  

Portanto, não se deve confundir a luta direitos homossexuais com a simples 

busca pela igualdade de acesso a serviços e bens de consumo, pois inclusão 

pelo consumo isoladamente não tem a capacidade de eliminar os preconceitos 

historicamente constituídos em nossa sociedade. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAUDRILLARD, J. (1972). Para uma Crítica da Economia Política do Signo. 

Lisboa: Edições Gallimard. 

BAUMAN, Z. (2001). Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Azevedo – Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editora. 

BARSTED, Leila Linhares. (2005). Novas legalidades e novos sujeitos de 

direito. In: ÁVILA, Maria Betânia et al. (Org.). Novas legalidades e 

democratização da vida social: família, sexualidade e aborto. Rio de Janeiro: 

Garamond. 

COTTA. D. S. (2009). Estratégias de visibilidade do movimento LGBT: 

campanha não homofobia! Um estudo de caso. Rio de janeiro: TCC. UFRJ.  



562 

 

FACCHINI, Regina. (2005). “Sopa de letrinhas”? Movimento homossexual e 

produção de identidades coletivas nos anos 90: um estudo a partir da cidade 

de São Paulo. Rio de Janeiro: Clam: Garamond. 

FRANÇA, I. L. (2007). Identidades coletivas, consumo e política: a aproximação 

entre mercado GLS e movimento LGBT em São Paulo. Porto Alegre: Rev. 

Horizontes Antropológicos, nº 28, pp. 289-311. 

GOFFMAN, E. (1988). Estigma. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara. 

HALL, S. (2004). A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Ed. 

DP&A. 

LANE, S. (1999). O que é Psicologia Social. São Paulo: Ed. Brasilienses S.A. 

MACRAE. E. (1990). A construção da igualdade: identidade sexual e política no 

Brasil da Abertura. Campinas: Editora da Unicamp. 

MARSHALL, T. H. (1967). Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: 

Zahar. 

MARX, K. (1975). Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos 

escolhidos. Tradução de José Carlos Bruni et al. 2. ed. São Paulo: Abril 

Cultural. 

MARX, K. (1989). A questão judaica. Tradução de Artur Morão. Lisboa. 

Disponível em <http://www.lusosofia.net/textos/marx_questao_judaica.pdf.> 

Acesso em: 13 junho 20013. 

NUNAN, A. (2003). Homossexualidade: do preconceito ao consumo. Rio de 

Janeiro: Ed. Caravansarai. 

SLATER, D. (2002). Cultura do Consumo & Modernidade. Tradução de Dinah 

de A. Azevedo, São Paulo: Nobel. 

TREVISAN, J.S. (2000). Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil, 

da colina à atualidade. 5 ed. Rio de janeiro: Ed. Record. 

WEEKS, J. (1999). O corpo e a sexualidade. In: LOURO, G. L. (Org.). O corpo 

educado. Belo Horizonte: Autêntica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESFAZENDO GÊNERO 

14  A 16 DE AGOSTO DE 2013, NATAL (RN) 

GRUPO DE TRABALHO: GUETO HOMOSSEXUAL COMO ESPAÇO DE 

“HOMOSNORMATIZAÇÃO” DA CULTURA GAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDADES LGBTTs NA CIDADE DE NATAL 

JOÃO BATISTA FIGUEREDO DE OLIVEIRA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



564 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2013 

RESUMO 

Este trabalho trata-se de uma análise etnográfica realizada com os membros 
do grupo LGBTT, que se reúne semanalmente na praça da Mitsubishi, nome 
popular dado à praça Dr. Amaro Marinho, formando um espaço social de 
identidades, aproximando-se assim do que Perlongher aborda como "espaço 
do código". 
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ABSTRACT 

This work it is an ethnographic analysis performed with the group members 
LGBTT that meet weekly in the square of Mitsubishi, the name popularly given 
to the square Amaro Dr. Marino, forming a social identity, approaching what 
Perlongher addresses as "code space" 
 
 
Key words: LGBTT. Identity. Code space 
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1. INTRODUÇÃO 

A compreensão das identidades humanas é um meio de obtenção de 

uma sociedade mais tolerante, tendo em vista que, mesmo nos tempos 

contemporâneos as agressões e crimes cometidos pelo preconceito são 

muitos. O desenvolvimento da industrialização, das novas tecnologias e da 

urbanização não eliminou a intolerância, esta continua a acompanhar o homem 

“moderno”, através das agressões e exclusões, para enxergar isso, basta ligar 

no noticiário e serão observados os índices de crimes, que se tem por 

motivação o desrespeito ao diferente e a estigmatização a qual os 

“subversivos” são submetidos. Goffman (1988) declara que:  

 

A partir da subversão da ordem operada por uma relação 
homossexual, os homossexuais são invisibilizados e estigmatizados 
socialmente. O estigma se refere ao conjunto de atributos inscritos na 
identidade social de um indivíduo, os quais, em uma interação, 
podem desacreditá-lo/depreciá-lo, tornando-o um indivíduo “menor” 
socialmente.  

 

Percebe-se então como se faz complexo compreender o que leva tantas 

pessoas a atitudes brutais, e ainda como comunidades humanas são 

hostilizadas e violentadas por ações que nem sempre se concretizam numa 

exclusão de simples ambientes, mas por exclusão da própria vida através do 

assassinato. Mata-se por machismo, racismo, homofobia, transfobia e tantas 

outras formas de discriminações, mata-se por preconceito e por intolerância, é 

a partir dai surge a hipótese de que a compreensão das identidades humanas 

ajudaria numa formatação de novas mentalidades, de gerações que se 

educariam no que diz respeito ao diferente, tendo em vista que, este sempre 

vai existir, por isso, o que se precisa é de uma cultura nova e isso pode ser 

construído através do conhecimento, o diferente sempre existirá mais, mesmo 

assim, não precisa ser desconhecido, aprender sobre as identidades ajuda a 

aprender sobre o ser humano.    

Este artigo trata de uma análise das identidades LGBTT, tendo por 

objetivo fazer um caminho para observação dos comportamentos, dos gostos e 

de forma muito especial, dos desejos, levando em conta que estes são 

construídos socialmente e se processam a partir de um conjunto de símbolos, 
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cada pessoa vivencia seu desejo de acordo com suas experiências de 

socialização, os LGBTTs não são diferentes de outros grupos humanos, pois 

todos precisam de símbolos que são transmitidos e lidos e assim o desejo 

ocorre, não há nada de natural. Perlongher 2008, pág. 68 

 

A aproximação entre uns e outros, naquilo que parece inicialmente 
uma grande confusão, não é geralmente direta: estabelece-se a partir 
de um jogo de deslocamentos, piscares, olhares, alusões, pequenos 
gestos quase imperceptível para um estranho, através dos quais se 
trocam sutis de periculosidade, de riqueza e de poder, de libidinoso, 
de inteligência. Não mencionamos estes preâmbulos barrocos, mais 
do que para nos deter num aspecto: num lócus de contornos 
aparentemente difusos e fugidios, toda uma sucessão de demandas e 
ofertas sexuais articulam-se aparecem como casuais, “livres” ou 
arbitrárias. Ao conhece-las mais de perto, percebe-se que, sem 
perder a qualidade do acaso, essas interações estavam percorridas 
por redes, mais ou menos implícitas, de signos codificados. 

 

Tratar das identidades LGBTTs é tratar de diversidade, são formas 

diversas de viver as experiências, não há, por exemplo, uma só forma de 

homossexualidade, nem quando se diz respeito a espaço e tempo, em um 

mesmo grupo podemos compreender as várias homossexualidades. É a partir 

daí que se pode entender como é amplo o estudo das identidades humanas. 

O primeiro momento na construção deste trabalho foi a leitura do livro do 

autor José Guilherme Magnani tendo por título: Na metrópole, em que se pode 

observar a definição da categoria pedaço, partindo do pressuposto do pedaço 

como um espaço social onde acontecem comemorações, troca de experiências 

e que são possíveis através da identidade, onde as pessoas se agrupam por 

compartilharem comportamentos sociais semelhantes. O pedaço, portanto, não 

é o espaço físico e sim o agrupamento, um mesmo espaço pode ser apropriado 

por pedaços diferentes em momentos diferentes, por exemplo, no momento em 

que uma parte de um bosque é apropriada por um grupo de roqueiros, aquele 

será o pedaço dos roqueiros, porém quando eles saírem do espaço físico e 

outro grupo se apropriar deste, então será um outro pedaço, portanto, trata-se 

de um espaço social de identidades, que se encontram em um mesmo espaço 

físico em dias marcados pelo grupo, ou em um dia fixo. Foi nesta perspectiva 

que se começou a análise do pedaço LGBTT da Praça da Mitsubishi. Pedaço 

que sucedeu os aconteciam na Praça Claudianor de Andrade conhecida no 

meio LGBTT como praça do CEI e do Paraiso em Ponta Negra nas 
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proximidades do Quiosque 27. O pedaço da Praça do CEI era um espaço não 

só onde acontecia o agrupamento LGBTT nas sextas-feiras às 18h, mas 

também servia como ainda serve de ponto de encontro para casais Gays e 

mesmo heterossexuais, todos os dias da semana, por ser um lugar discreto, 

como falavam vários amigos gays, é um ambiente propício para se namorar 

longe dos olhos fulminantes da sociedade, porém já se presenciou alguns 

casais gays mais ousados que preferem namorar no Shopping vizinho a praça 

enfrentando a tudo e todos.  

A Praça da Mitsubishi é no momento o lugar de apropriação LGBTT nas 

perspectivas de pedaço ou de espaço marginal. Um ambiente público que 

todas as quartas-feiras reúne uma multidão de jovens (tendo poucas exceções 

de adultos) no horário das 18h, com indumentárias diversificadas, até mesmo, 

estilos de cabelos variados, azuis com mechas brancas, com franjão, até os 

mais comuns, dentre outros.  Perlongher 2008, pag. 10 

 
Nas margens noturnas da sociedade, fruem uma temporalidade em 
desacordo com o tempo da família e exercem atividades 
consideradas ilegais/imorais, daí encontrarem-se neste “espaço sem 
lugar”.  

 

O que deu embasamento teórico para o trabalho de campo e para as 

análises de identidades foi a leitura do livro de Néstor Perlongher tendo por  

título: O negócio do michê, um texto bem construído a partir de uma vasta 

observação de campo, ajudando a compreender como as identidades LGBTTs 

foram se desenvolvendo na segunda metade do século passado. Perlongher 

traz uma perspectiva fundamental para os estudos do desejo, observando 

como este se processa socialmente, apontando para o desejo homossexual, 

como uma realidade vivenciada muitas vezes de forma marginal, em guetos, 

são os desejos não desejáveis que surgem na mente como realidades 

marginais e se concretizam em espaços sociais inexistentes. 
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2. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO E SOCIAL 

A Praça da Mitsubishi ganhou este nome popular por está localizada 

atrás da Empresa Mitsubishi da Avenida Salgado Filho, porém seu nome 

político é Praça Dr. Amaro Marinho. É um ambiente amplo, com algumas 

partes mais claras e outras ficando sobre as restas das árvores frondosas que 

estão localizadas dentro e ao redor da praça, são nestas restas turvas onde os 

corpos se atraem e trocam as carícias dentro de um clima de plena aceitação e 

respeito por parte do grupo como um todo, são sobre os mantos destas árvores 

que meninos e meninas gays dão seus primeiros beijos e trocam suas 

primeiras frases de desejo, é sobre as muralhas invisíveis da praça que eles se 

sentem seguros para manifestar suas expressões e serem o que são, como 

disse um dos meninos, Vinícius, frequentador da praça: “aqui eu sou o que sou, 

e que em casa não posso ser”. Estas árvores são desde pequenas palmeiras a 

coqueiros, cajueiros e grandes árvores que ficam em uma das laterais da 

praça. No chão existem gramas e muitas folhas secas, que formam um tapete 

onde pequenos subgrupos de cinco a dez pessoas sentam para tocar violão e 

beber, chega-se a ter até três subgrupos de violão por noite, mais da metade 

da praça é rodeada por uma mureta com altura menor que um metro, servindo 

de acento para o grupo, na extremidade sul da praça tem uma pequena 

cigarreira que aproveita o aglomerado gay para vender seus produtos. No meio 

da praça tem uns blocos de mais de metro de altura, com plantas decorativas, 

em frente à praça tem umas bancadas que substituem os bancos tradicionais 

de uma praça comum. Convém salientar que todos os espaços da praça ficam 

preenchidos, sendo que em alguns existem um aglomerado maior, dá para 

perceber também que geralmente o pedaço é formado por pequenos 

subgrupos de cinco a dez pessoas, que são justamente os que vão juntos ou 

são mais chegados, porém não impedindo o entrosamento com outros 

subgrupos ou com os que ficam mais espalhados. Não há um fechamento de 

subgrupos o que há são possibilidades de socialização. Também muito comum 

e que não pode deixar de ser registrado é a perambulação, que Perlongher cita 

como um aspecto de manifestação do desejo, há na praça um constante 

movimento de percurso ao redor, de duplas, trios, subgrupos que rodeiam a 

praça paquerando e/ou exibindo seus estilos. Perlongher 2008, pág. 226 
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Esse ritual paranoico, nessa perambulação compulsiva própria da 
deriva, todo esse trabalho preliminar, parece inseparável do gozo 
sexual em si, ou talvez acabe sendo até mais importante do que este. 
 
 

Este perambular é o que se chama hoje de caça, onde na praça é o 

início de amizades, transas  e até possíveis namoros. Muitos, são mais 

dedicados a estes percursos de movimento ao redor da praça, outros ficam 

mais localizados, porém todos movimentam-se muito. 

A vizinhança da praça, com exceções de algumas empresas, são 

residências de famílias que na apropriação do espaço pelo grupo LGBTT 

mantem-se dentro de suas casas, não se observa movimento na vizinhança. 

Quando se segue a caminho da praça já pode ser observado em cantos 

mais escuros, porém próximos a ela, casais gays namorando, comenta-se 

também da “graminha” um lugar próximo a praça que os casais vão para 

transar, por ser um lugar sem movimento de pessoas e escuro, propício para 

tal ação. Não é de se estranhar o desaparecimento temporário de algum 

amigo, na verdade foi à “graminha”, foto que pode ser observado em uma das 

conversas o questionamento de um dos meninos: “e a grama como é que 

está?” pergunta feita a um colega que tinha dado a sumida temporária.  

É na verdade para eles, um ambiente marginal onde podem vivenciar 

sua liberdade sexual, já que muitos não podem levar suas namoradas e 

namorados em casa, pois não seriam aceitos, muitos nem falaram ainda para a 

família que são homossexuais pelo medo da reação, são adolescentes, outros 

são mais ousados e falam enfrentando as críticas e coerções da família. Na 

época da praça do CEI ficou conhecido o caso da menina Gabi, que ao assumir 

seu lesbianismo para família evangélica, estes sem a tão pregada misericórdia, 

expulsaram-na de casa, Gabi na época tinha 16 anos era uma adolescente 

necessitada de apoio e respeito, porém não conseguiu isso da família naquele 

momento, isto é uma violência simbólica que marca a vida de um jovem e é 

isso e tantas outras agressões que fazem infelizmente muitos meninos e 

meninas não terem coragem de falar para família que são gays, por isso 

recorrem a ambientes marginais, que possibilitam a formação da  cultura gay, 

mesmo os meninos que falam para família que são gays e são aceitos sentem 

necessidades de estarem agrupados em um ambiente onde se sentem livres, 
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esta é a fala de vários meninos com quem foram feitas as conversas: “aqui eu 

me sinto livre”. Estes espaços são ambientes de afirmação da identidade gay, 

que já não fica restrita só a estes ambientes, os meninos das novas gerações 

são bem mais ousados, existem os medos e limites, porém eles têm coragem 

de manifestarem em vários espaços sua condição sexual e até de lutarem por 

direitos, se por um lado, há o receio de muitos, sobre a família descobrir a sua 

condição sexual, por outro eles não se incomodam em colorem o rosto a tapas 

em outros ambientes, demonstrando o que são.   
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3. O DESEJO NÃO DESEJÁVEL 

Uma das abordagens de Perlongher sobre as homossexualidades é de 

como se processa o desejo não desejável, como em uma sociedade 

heteronormativa as pessoas vão à deriva em busca da realização dos seus 

desejos marginais, aí entra a personagem do michê como importantíssimo não 

só para compreensão deste universo, mas também da própria identidade 

homossexual que havia na década de 1960 e 1970. A análise deste fato é 

simples, se nos tempos contemporâneos, por ano, são assassinados centenas 

de travestis, e vários homossexuais quando não são assassinados, são 

agredidos fisicamente e simbolicamente, imagine a várias décadas passadas, 

tempos em que a homossexualidade era tida como uma patologia, onde vários 

gays eram presos acusados por crime de vadiagem. Perlongher 2008, pág. 109 

 

[...] “Nos bares do largo do Arouche, os investigadores já chegam 
gritando: ‘Quem for viado pode ir entrando no camburão’” (ibidem). Só 
em uma semana, 1.500 pessoas foram detidas, sendo indiciadas 
apenas 0,8%. Richetti declara que só cessará a violência se os 
comerciantes do bairro o solicitarem. Pouco depois, um panfleto 
distribuído na cidade censura “os maus representantes do povo”, que 
“defendem prostitutas, homossexuais, lésbicas, trombadinhas e 
outros desocupados”; a atriz Ruth Escobar é acusada de fazer 
apologia do delito. 
 
 

Neste fragmento do texto de Perlongher dá para sentir como era difícil 

se afirmar como homossexual naquele contexto, mas muitos lutaram e 

resistiram contra o preconceito conseguindo várias conquistas.  

A criança é educada para ser heterossexual e aprende no seio das 

famílias tradicionais que a homossexualidade é uma abominação ou 

inadequada, com exceção de algumas famílias que tem uma educação familiar 

mais aberta e tolerante a diversidade, estas crianças na adolescência podem 

se identificar como homossexuais, bissexuais, transexuais, transgêneros e 

heterossexuais, nisto reside o desejo não desejável, ele é o conflito entre o que 

foi imposto pela família e o que se construiu como identidade e como desejo, 

porém nos tempos contemporâneos é muito mais fácil romper com as 

imposições familiares e viver a liberdade da sua identidade, do que no contexto 

em que Perlongher fez a sua etnografia, mesmo assim, tratando-se de ser 
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humano tudo varia. Alguns adolescentes conseguem entender e vivenciar sua 

condição sexual com mais facilidade do que outros.  

Havia um rapaz que frequentava a Praça do CEI, com 18 anos, fez a 

afirmação que jamais casaria com outro homem, só ficava com homens, mas 

casar só com uma mulher, nele fica claro o sentido do desejo não desejável. 

Podemos analisar que mesmo em tempos onde a informática cada dia se 

amplia, comunicando todos os aspectos das comunidades gays para quem 

desejar ver e mais ainda, onde direitos gays foram conquistados, ainda existem 

várias pessoas que pelas coerções da família, da religião e da sociedade se 

anulam vivendo ou vendo seus desejos como anomalias ou abominações. 

Na Praça da Mitsubishi através da observação participante que se 

realizou, não se constatou o autopreconceito, as meninas e meninos se dão 

aparentemente muito bem com sua condição sexual e realmente vivenciam sua 

identidade LGBTT, em sua maioria são adolescentes, porém com um clima de 

liberdade e afirmação LGBTT significativo, seria preciso mais conversas 

individualizadas para poder se constatar se existem no grupo resquícios de alto 

rejeição, pelos que compartilharam suas experiências, não pude perceber isso.  
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4. CULTURA LGBTT NA PRAÇA DA MITSUBISHI 

A cultura formata o homem, como diria Roque Laraia em seu Livro, 

Cultura um conceito antropológico, quando fala da endoculturação. Nascemos 

como uma caixa vazia e com as experiências da sociedade em que estamos 

inseridos nos tornamos seres culturais. Laraia 2009, pág. 19 

 

Resumindo o comportamento dos indivíduos depende de um 
aprendizado, de um processo que chamamos de endoculturação. Um 
menino e uma menina agem diferentemente não em função de seus 
hormônios, mas em decorrência de uma educação diferenciada. 

 

 É dessa forma que conseguimos nos afirmar como membros de um 

grupo, nos identificamos com os símbolos, por termos tido vivencias com ele 

desde nossa socialização primária, conseguimos ler, interpretar e compreender 

códigos, gestos, linguagens e símbolos próprios da cultura específica a que se 

faz parte, porque nos foi transmitido desde o berço, nada neste sentido se trata 

de um saber natural, por mais que pareça, tudo acontece neste processo de 

transmissão de cultura, porém a cultura não é simplesmente transmitida como 

algo que está sólido e não sofre alterações, a cultura é moldável, é também 

construída a cada dia, como percebemos no texto de Perlongher, quando as 

relações sociais se apresentam como reprodutoras das realidades já 

estabelecidas, mais também podem ser detectadas resistências a certas 

ordens sociais dominantes, assim a cultura nem sempre é vivida em totalidade 

por um membro de uma sociedade, isto é, não só por sua amplidão mais 

também pelas resistências que surgem na própria sociedade por grupos que 

não se afirmam em alguns aspectos da sua cultura, é neste momento que 

ocorrem as rupturas e as novas culturas vão surgindo, estas podem usar como 

base as antigas ou podem criar, nem sempre as novas culturas surgem por 

similitude, às vezes podem ocorrer formatações culturais inéditas, o que pode 

ser observado em tudo isso é que a cultura é abrangente e não estática, em 

uma sociedade as rupturas não representam negação da cultura total, mais de 

aspectos que não são mais úteis para certos grupos. 

Quando tentamos analisar o que ocorre com a comunidade gay em meio 

a uma sociedade heteronormativa, podemos entender melhor as rupturas com 

certas normas, o que foi construído a partir do modelo vigente, o que se criou 



576 

 

de forma inédita e todas as permanências, pois a comunidade gay faz parte da 

sociedade a qual está inserida, evidentemente, não rompe com todos os 

padrões impostos.  

A análise de como se processa a cultura gay na Praça da Mitsubishi, 

como são reproduzidas algumas ideias heteronormativas e como ocorrem as 

rupturas, se faz necessária por ser algo significativo. A juventude da Mitsubishi 

tem como primeiro aspecto cultural de motivação, para formação do grupo o 

próprio desejo LGBTT, são jovens que se identificam como gays em sua 

grande maioria, em minoria se identificam como bissexuais e alguns poucos 

são travestis, usam estilos variados de roupas, todos tentam ser descolados, 

linguagem usada para identificar alguém que se veste bem e de forma 

atraente, muitos usam bonés, mesmo muitas meninas, vestem-se alguns como 

roqueiros.  

Algo que me chamou atenção em um dos dias da etnografia foi que 

quando conversava com um dos jovens rapidamente aconteceu um 

aglomerado de pessoas em uma das laterais da Praça, jovens corriam para 

observar o que estava acontecendo, muitos gritavam, a gritaria foi contagiando 

toda a Praça, ao passo que quem não estava no aglomerado permanecendo 

no outro lado da praça também gritava e aplaudia mesmo sem saber do que se 

tratava, pois o aglomerado era grande não permitindo a quem estava de fora 

ver o que estava acontecendo, havia uma grande euforia, comentei com o 

jovem se não seria uma briga ou alguém se declarando amorosamente, não 

tivemos certeza do que estava acontecendo, nossas perguntas ficaram sem 

resposta naquele momento. Quando já ia para casa um dos meus amigos que 

estava na praça me revelou que o motivo da mobilização do pessoal em um 

dos lados da Praça, foi a realização de um bate cabelos. A importância que o 

bate cabelos tem para comunidade gay é simbólica, trata-se de um gesto de 

subversão e de liberdade, conseguimos fazer diversas leituras do bate cabelo, 

mas estas duas são relevantes, geralmente o bate cabelo é um momento de 

extravagância que traz dentro de si o sentido de subversão da norma homem 

macho e dá a liberdade de se ser o que se deseja, de por um momento ser 

aquele que “fecha”, “fechar” é a linguagem usada por alguns gays para chamar 

a atenção, aparecer ou ter glamour, é a transgressão de normas que fazem 

pais dizerem a filhos: “menino tira a mão da cintura isso é coisa de menina, 
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olha a munheca, endureça-a” , quando o menino rompe com estes tipos de 

opressão formatadas socialmente, por isso capazes de serem mudadas, ele  

participando do seu pedaço gay sente “necessidade” de extravasar, de 

subverter, isso não significa necessariamente que ele não se identifique com o 

gênero masculino, pode ser constatado vários meninos auto identificados como 

meninos que fazem bate cabelos, assim como também meninas travestis e 

meninas lésbicas, portanto, a conclusão que se tem é que é um aspecto de 

cultura gay relativo no que se diz respeito a identidade de gênero. 

Uma curiosidade da comunidade gay da Praça da Mitsubishi, é a 

utilização do termo “bicha”, geralmente pode-se ouvir um grito: “bicha vem cá” 

para chamar algum amigo ou “que bicha é essa” quando se faz uma crítica, ou 

“ou bicha” quando se está como pena, assim dá para observar que o termo é 

muito utilizado, e até acompanhado muitas vezes das “fechações” ou 

“bichações”, porém os meninos geralmente não se identificam como bichas no 

cotidiano, não são efeminados, dai podemos constatar duas coisas, primeiro, o 

termo não representa a realidade de identidade do menino, e  segundo, é que 

os meninos se comportam de acordo com o ambiente, em meio a amigos ficam 

a vontade e podem bichar no passeio de caça ao redor da praça ou no dia a 

dia de suas ações utilizam o comportamento tido como masculino, são duas 

personagens que coexiste ou talvez seja uma personagem que existe dentro 

do que seria a identidade construída. Isso, portanto, se torna um aspecto da 

cultura gay do pedaço da Praça da Mitsubishi. Entre o extravasar do bate 

cabelo e a expressão “bicha” estão símbolos de rupturas e de novas 

possibilidades para o jovem homossexual, uma juventude que pode mudar 

estruturas da sociedade a que fazem parte, por meio de sua afirmação na 

identidade LGBTT, seja como gay masculino ou efeminado, travestis, lésbicas, 

etc., pois a vivência da cultura gay modela as identidades, e ajuda nas 

alterações da cultura como um todo. 
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5. IDENTIDADES GAY 

Falar de homossexualidades como construção social, é tentar 

compreender a complexidade da sexualidade humana como fruto das relações 

vivenciadas em sociedade. Para um melhor entendimento do tema se faz 

necessário estudar, desenvolver e questionar certos conceitos como a ideia de 

orientação sexual e o próprio conceito de homossexualidade. Primeiro é 

necessário entender que os conceitos são construídos e nem sempre são o 

bastante para conter a complexidade da realidade conceituada. Nisto também 

se deve compreender que os conceitos mudam nas relações, tempo e espaço, 

o que era no passado pode não ser mais, e o que é numa localidade pode não 

ser em outras, tudo é fruto das relações sociais, nada é natural (exceto o corpo 

orgânico) é nessa compreensão que se deve "conceituar" a sexualidade 

humana ou entender este complexo importante e digno de estudo crítico. Para 

designar (e desconstruir) os conceitos de orientação sexual e 

homossexualidade, é preciso a compreensão que não se nasce gay ou 

heterossexual. Entendendo que somos fabricados socialmente, podemos 

entender melhor que nossos comportamentos não são naturais e sim 

construídos desde a nossa formação primária até nossa formação secundária 

(BERGER E LUCKMANN 2004). Pode-se compreender como orientação 

sexual, o desejo afetivo-sexual por uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo 

oposto. Assim como toda identidade, estas realidades não são estáticas e sim 

uma permanente construção, para se ter uma ideia em São Paulo a construção 

da identidade, como diria Perlongher gay/gay, ocorre quando o pessoal do 

teatro começa suscita-la, muitos homossexuais se opunham diziam que era um 

“quebra-louça” entendia seu comportamento sexual na perspectiva gay/macho, 

porém aos poucos a forma gay/gay vai ganhando adesão e vai se constituindo 

uma identidade que na atualidade é vivenciada pela maioria dos 

homossexuais. Perlongher 2008, pág. 47 

 

Esse modelo de relacionamento sexual intermasculino é (como já 
mostrou Peter Fry, 1982) clássico no Brasil. Trata-se de um modelo 
“popular” ou “hierárquico” “a bicha é a sola do sapato do macho” 
condensa, perante Fry, uma das suas vítimas), conforme o qual os 
parceiros se classificam pela sua posição no coito. Mas esse modelo 
“bicha/macho” está em concorrência com outro, “moderno” ou 
“igualitário”, onde já não a bicha efeminada e passiva se submete 
perante um bofe viril e ‘ativo’, mas um sujeito assumido como 
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‘homossexual’” (como os “entendidos” de Guimarões, 1977) se 
relacionam de igual com outro homossexual – modelo Gay/Gay. 
 
 

 Como vimos anteriormente os conceitos e práticas mudam, e hoje o que 

se entende por homossexualidade não é o que se entendia há algumas 

décadas (no Brasil), e quando vamos à história das culturas das sociedades, é 

que percebemos o quanto as práticas “homossexuais” variavam de cultura para 

cultura desde a pederastia grega a noção de sagrado que algumas tribos 

indígenas tem da pessoa do homossexual. Hoje mesmo com todos os 

preconceitos ainda existentes, os homossexuais são vistos pela psiquiatria e 

psicologia como parte da sexualidade humana, pois antes eram vistos como 

"anomalias" como “patologia”, foi preciso muito esforço da comunidade gay 

para que isso acontecesse e que o Estado fizesse o que é de direito 

legalizando, o casamento gay e a adoção, mesmo com todas as tentativas 

reacionárias da bancada protestante e católica do Congresso, não é de agora 

que seguidores de segmentos tradicionais da sociedade tentam através de sua 

autoridade (ou autoritarismo) tachar de doentes aqueles que simplesmente são 

diferentes. Perlongher 2008, pág. 22 

 

Conta Margareth Rago que, em uma do ano de 1988, após a 
apresentação a noite da peça Uma metamorfose, adaptação livre da 
abra de Franz Kafka dirigida por Gerald Thomas, um grupo de 
psiquiatras subiu ao palco do teatro Ruth Escobar para discutir o 
espetáculo. A certa altura do debate, Néstor Perlongher, da plateia, 
pediu a palavra. Tão vibrante quanto a sua echarpe amarela, ele 
discordou da leitura patologizante que os “especialistas” faziam da 
personagem Gregor Samsa. Incomodado, um dos palestrantes 
retrucou dizendo que entre os “dois espetáculos”, havia preferido o 
primeiro, referindo-se à peça, numa postura que reafirmou para 
Néstor a impermeabilidade e autoritarismo do discurso médico. 
 
 

O que nunca se entendeu antes é que a homossexualidade não tem 

explicações no campo biológico como sempre se quis erroneamente buscar. A 

homossexualidade (como desejo sexual e afetivo por pessoas do mesmo sexo) 

é tão digna de estudos quanto à heterossexualidade, pois se busca um 

entendimento de onde surge o desejo gay, também se deve buscar um 

entendimento de onde surge o desejo heterossexual, pois não existem no 

biológico nada que justifique a condição sexual do ser humano, senão as 

construções sociais. O cérebro do homem gay é igual ao cérebro do homem 
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heterossexual, não há diferenças físicas, o que existe são mentes tecidas a 

partir de experiências particulares em contextos pessoais que vão moldando a 

"identidade" humana.  

A ideia de homossexualidade natural mascara a realidade de forma a 

entender as coisas que surgem, como produto das relações humanas, como 

sendo inspirações divinas ou biológicas. Quantas vezes não se escuta dizer 

que tal pessoa faz isto porque está no sangue, quando na verdade no sangue 

só se tem as substâncias necessárias para a vida orgânica, pois nada dos 

nossos comportamentos está no sangue, coração ou cérebro, porém esses 

discursos sempre tentam mostrar como se tudo fosse natural, é uma forma não 

crítica de ver a realidade e causar conforto a quem deseja, pois entender que 

somos responsáveis pelas nossas ações e que não são entidades demoníacas 

que nos levam a fazer aquilo que se entende como mal ou erro, e nem muito 

menos temos uma predisposição biológica para tal, causa desconforto em 

muitos, daí se explica porque esse discurso é tão facilmente aderido (e não 

questionado). Por isso deve-se negar qualquer tentativa de explicar a 

homossexualidade, heterossexualidade e mesmo o gênero como algo de 

cunho biológico, isto seria uma forma de legitimar o preconceito.  

            Seria mais fácil compreender a diversidade como expressão humana, 

do que tentar explicar o que é tido como diferente de forma preconceituosa 

(categorizando como melhor ou pior, certo ou errado), hora o diferente é 

simplesmente diferente, não é melhor nem pior, do que é tido como comum. 

Para alguns homossexuais, ver um filme pornográfico heterossexual é se 

deparar com o diferente, porém este diferente não é melhor ou pior do que 

aquilo que o homossexual tem como vivência de sua sexualidade, a 

compreensão do diferente é o entendimento da diversidade humana (complexa 

em si mesma) fruto das relações de homem com homem e homem com o meio 

ambiente. 

           Precisamos depois de compreendermos o que seria a 

homossexualidade, entender também que esta em si é uma diversidade de 

expressões, precisamos quebrar com a forma preconceituosa de ver o 

homossexual só homem com um estereótipo feminino e a homossexual mulher 

com um estereótipo masculino, por trás deste conceito errôneo está um 

problema ainda maior, a ideia de que o gay menino é uma mulher no corpo de 
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homem e a lésbica seria um homem no corpo de mulher (os invertidos) ideia 

popularmente acreditada, mais que tem perdido campo, sexualidade humana é 

diversidade cultural. Perlongher 2008, pág. 39 

 

[...] Assim, nossa infinitamente rica pletora de identidades sexuais, 
nossos homens, mulheres, bichas, michês, viados, travestis, 
sapatões, monas, ades, monocos, saboeiras e assim por diante não 
são simples traduções dos homossexuais, heterossexuais e 
bissexuais que povoam as terras anglo-saxônicas. São personagens 
de um cenário de significações que tem sua história e lógica próprias. 
 
 

 Na Praça da Mitsubishi pode-se constatar a diversidade do que é a 

sexualidade humana, nos estilos de vestir, nas perfumasses, alguns são 

efeminados, outros são masculinizados, tem travestis meninos e meninas, tem 

os bissexuais, os passivos, os ativos ou duplos (flex), são muitas cores de um 

mesmo arco íris que é o desejo humano. 
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6. DEPOIMENTOS E ANÁLISES 

           Em uma das noites de análise etnográfica da Praça da Mitsubishi, pode 

ser observada uma igreja protestante tentando converter os jovens 

frequentadores do pedaço, chegavam de forma sutil fazendo convites à 

participação em cultos na congregação, tratava-se claramente de uma missão, 

depois em pesquisa na internet pode ser constatado que realmente existe uma 

igreja protestante que tem como missão está enviando membros à praça para 

converter os homossexuais, com um discurso velado, tentam atrair os jovens a 

igreja e lá fazem a coerção através do divino para que esses deixem suas 

práticas tidas como aberrantes. Trata-se de mais uma violência que a 

comunidade gay daquele espaço sofre, um ambiente formado já para “fugir” ou 

se “refugiar” do preconceito social e religioso, que tem suas fronteiras invisíveis 

invadidas pelos que vivenciam em seu modo de vida a discriminação 

institucionalizada das praticas homossexuais. 

 Quando alguns homossexuais foram questionados sobre que igreja era 

aquela ou qual o objetivo dela na praça, eles responderam que se tratava de 

uma igreja que incluía o público LGBTT, outros diziam ser uns protestantes 

abusados que queriam convertê-los, de certo que na observação eles não 

conseguem quebrar com o clima do pedaço, são como estranhos naquele 

ambiente, logo em investigação se era uma das igrejas inclusivas que existe 

em Natal que estava fazendo um trabalho evangelístico, pode ser constatada 

que na verdade era uma igreja heteronormativa (das que pregam as práticas 

homossexuais como abominações). Esse foi um dos fatos que me chamou a 

atenção por ser a invasão de um espaço onde os gays sentem-se livre para se 

expressarem por um pequeno grupo que recrimina tais perfumasses, porém no 

pedaço simplesmente usam do convite para tentar levar jovens a alienação de 

sua condição sexual. Trata-se de uma agressão simbólica por ser ali um 

espaço código LGBTT, um espaço sem lugar, espaço marginal onde culturas 

são formatadas, onde as resistências da margem é evidenciada e onde a 

sexualidade pode ser analisada como um fenômeno cultural e histórico, como 

diria um dos jovens no segundo dia de análise: “aqui é um lugar onde encontro 

pessoas do meu grupo da mesma orientação que eu”, é nesta identificação que 

reside o bem estar de está no mesmo ambiente a motivação do agrupamento a 

“essência” do pedaço. 
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            Quando um dos meninos frequentadores da praça foi indagado de qual 

seria a faixa etária dos frequentadores do ambiente, ele simplesmente 

respondeu que bastava ser do babado: “é sem idade, gostando do ‘babado’ 

está aberto”, porém nas conversas geralmente os frequentadores tem de 18 

anos acima, alguns poucos estão abaixo desta idade. Os estilos de como se 

vestem já foi dito são variados, o ambiente tem desde um subgrupo tocando 

violão e bebendo um kit (nome dado a mistura de bebida alcoólica com 

refrigerante) a carros de porta aberta com um dance e meninos dançando 

isoladamente, até paredões de som em ocasiões esporádicas, porém existe 

sempre um clima de festa ,como disse a Priscila, em seu depoimento: “aqui é 

um momento das pessoas fugirem da sua rotina, cada um tem suas histórias 

particulares, mas aqui todos vem festejar”. E se eles percebem a praça como 

lugar de festejos é por se sentirem a vontade no ambiente social para se 

expressarem e viverem suas identidades como dizem os depoimentos 

partilhados em conversas a seguir:  

-Valéria: “Fico mais a vontade por está com pessoas parecidas comigo”; 

-Tiago Antônio: “Gay gosta de estar onde tem gay”; 

-Júnior Magão: “Liberdade, pessoas mais libertas, ficam a vontade para ser o 

que é”;  

-Júnior: “quando chego a praça me transformo em uma mulher, porque é nosso 

público”;  

-Willian: “Fui colocado neste mundo de beber, de ser livre, fazer o que gosta, e 

foi aqui na praça que fiquei com o primeiro menino. Eu vejo a praça como 

cultura, expressão da juventude, aqui eles se tornam mais desligados dos 

assuntos polêmicos e aqui eles se desarmam e desopilam”;  

-Anderson Lima: “sinto-me eu mesmo, não preciso de personagens, pois 

dependendo dos locais onde estamos vivenciamos personagens”; 

-Anderson Silva: “aqui é um lugar de encontros, me sinto bem não pela praça 

em si, mas pelas companhias”;  

-Maria: “gosto de está aqui porque aqui as pessoas não se sujeitam ao que os 

outros querem, eu procuro o caminho das pessoas livres”; 

-Diogo Lucas: “aqui é um lugar onde todo mundo pode ser o que realmente é”; 

-Erick Lima: “Sinto-me a vontade, pois posso falar a linguagem dos meus 

amigos”; 
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-Sávio: “Você tem que sentir a praça”. 

              Não só existem como violência as investidas protestante para 

converter os frequentadores da praça, houve também segundo relato de um 

dos meninos, a organização de um abaixo assinado para que o ambiente fosse 

desocupado e uma abordagem policial violenta registrada em um Jornal virtual, 

porém as margens tem sua resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               O grupo está sólido na apropriação do ambiente, todas as quartas-

feiras ficam geralmente no espaço das 18 às 23h, sendo registrados por alguns 

depoimentos o pernoitar esporádico de alguns jovens no local, a praça 

começou segundo relatos de alguns jovens, nos encontros que eram marcados 

na praça verde do shopping vizinho, sendo que com o fim da praça verde, os 

jovens descobriram um ambiente bem mais propício fisicamente para formação 
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do pedaço, e assim começou a espaço código Praça da Mitsubishi, lugar de 

socialização, de festejos e do desejo (LGBTT). 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Praça Dr. Amaro Marinho (Praça da Mitsubishi) 

Fonte: Maps.google.com.br 

Encontro no pedaço LGBTT 

Fonte: g1.globo.com 
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sociabilidade e homossociabilidade da cidade do Recife se apropriando das 
categorias de espaço, gueto e dispositivo de produção de subjetividades para 
desenvolver suas análises.  
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EXPERIENCES, MOVEMENT AND VISIBILITY OF GROUPS LGBT: a study of 

social interactions in Recife / PE 

 

ABSTRACT 

This research examines the social interactions experienced in spaces of 
sociability and homosociability of Recife appropriating the categories of space, 
ghetto and device for producing subjectivities to develop their analyzes. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças que vêm acontecendo no mundo de maneira mais 

profunda e acelerada a partir do final do século XX e início do século XXI nos 

aspectos econômico, social e político têm transformado as paisagens culturais 

de classe, gênero, raça, etnia e sexualidade.  Em especial, a configuração dos 

relacionamentos interpessoais se multiplicou, modificando a dinâmica de 

constituição da família, dos relacionamentos conjugais, sexuais e amorosos 

produzindo novos arranjos e, portanto, novas práticas e formas de 

estabelecimento de vínculos afetivos e sociais, como as relações entre as 

pessoas do mesmo sexo – a homossexualidade.  A emergência das 

identidades estimulou o surgimento de movimentos sociais – os chamados 

novos movimentos sociais, como o homossexual, por exemplo – com o objetivo 

de problematizar as relações de poder e buscar o respeito aos direitos 

fundamentais e à liberdade dos indivíduos.      

 Nesta busca dos grupos identitários, ocorre a luta simbólica e política 

pelo espaço público que repercute necessariamente na organização espacial 

urbana, em suas normas de “ocupação” definindo com isso quem tem 

autorização para ocupar este lugar e de que forma. A partir desse contexto, 

algumas questões foram levantadas para este estudo: quais são e como são 

representados os espaços de interação dos grupos LGBT na cidade do Recife? 

 Como se dá o processo de circulação destes grupos na cidade? Como 

as vivências e interações afetivo-sexuais acontecem nesses espaços? Este 

estudo, que se propõe a analisar as interações sociais vivenciadas nos 

espaços de homossociabilidade da cidade do Recife, se apropria das 

categorias de espaço urbano, homossexualidade e gueto para desenvolver 

suas análises. As primeiras reflexões apresentadas foram construídas a partir 

da pesquisa etnográfica, que envolveu observações – durante o período de 
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seis semanas – em espaços de homossociabilidade como cinemas, igreja, 

bares e boates.            

Além disso, realizamos cinco entrevistas semi-estruturadas a partir de 

um roteiro de questões formulado a partir do objetivo geral da pesquisa: 

analisar as interações sociais vivenciadas nos espaços de homossociabilidade 

da cidade do Recife. Os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram 

dois: que se identificassem como homossexuais e que frequentassem espaços 

GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) com certa frequência e há algum tempo. 

Entrevistamos três homens e duas mulheres.        

Definimos a análise de conteúdo para tratar as informações e discursos 

produzidos a partir das referências de Bardin (1988). 

 O interesse pela categoria de espaço urbano quando situada, em 

especial, na teoria pós-moderna se dá em função da possibilidade de 

compreendermos os processos de vigilância, controle e poder, tal como 

descritos por Foucault. Esses processos nos permitem a dinâmica de 

estabelecimento dos espaços de interação homossexual num determinado 

período histórico, sua “delimitação” no gueto, suas representações e sentidos.  

Para compreendermos o sentido de espaço, faz-se necessário pontuar a 

mudança produzida a partir da globalização. A noção de espaço delimitado, 

estável e fixo, tal como apresentada na modernidade – da mesma forma que a 

noção de identidade195
 vem passando por um processo de descentramento 

(GIDDENS, 1991, p. 8).       

Conforme Giddens (1990) na modernidade há uma separação cada vez 

maior entre o espaço e o lugar – como específico, concreto, conhecido, familiar 

e delimitado – o que repercute nas identidades, que passam a ser construídas 

também a partir de relações entre outros que estão "ausentes", distantes (em 

termos de local), de qualquer interação face a face. Ou seja, este local e esta 

identidade passam a ser construídos também a partir de referências ocultas e 

de relações distanciadas que determinam sua natureza (GIDDENS, 1991, p. 

20).    Assim, mesmo considerando que tanto o lugar como o 

espaço apresentam demarcações e delimitações que já não são fixas e que 

                                                           
195

 No livro de Stuart Hall (2006) – A identidade cultural na pós-modernidade -, o autor descreve 
o processo de nascimento e morte do sujeito moderno, bem como o seu processo de 
descentramento. 
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são atravessadas por outras culturas, suas “fronteiras” não se apagam 

totalmente, apenas são borradas, o que põe em evidência o problema das 

identidades que nelas se encontram. Tomando as referências das identidades 

sexuais, algumas perguntas relacionadas a esta “estreita faixa ao longo das 

bordas escarpadas” são pertinentes: as identidades LGBT dão conta de 

nomear todas as possibilidades de vivência, manifestação, arranjos afetivos na 

sexualidade, tal como questionado pelos teóricos Queer (FOUCAULT, 1981; 

BUTLER, 2002)?  

 Outro aspecto a ser considerado em relação ao espaço e às identidades 

é que a “ampliação dos sistemas de significação e representação cultural se 

ampliaram, somos confrontados por uma multiplicidade cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – 

ao menos temporariamente (HALL, 1999, p. 13) repercutindo no surgimento de 

novos arranjos identitários que certamente buscarão seu fortalecimento – tanto 

individual como coletivamente – a partir da organização de novos movimentos, 

com novas demandas em termos de reconhecimento e conquista de espaço. 

Já dissemos que estes movimentos que problematizam as relações de poder 

em torno das produções sociais das identidades e das diferenças buscam, 

basicamente, o respeito aos direitos fundamentais e à liberdade dos indivíduos 

em suas identidades.   Todavia, deve-se perceber que estas 

relações identidades/diferenças são fortemente marcadas por relações de 

poder e, neste sentido, a afirmação das identidades e a marcação das 

diferenças implicam sempre em operações de incluir e de excluir, de classificar 

e hierarquizar. E nos parece que é nesse sentido, que a categoria espaço 

poderá expressar esta relação quando ocorre a sua delimitação, como no caso 

do gueto.        

Assim, a escolha da categoria gueto para este estudo foi condicionada 

por duas possibilidades de análise: a primeira relacionada ao sentido descritivo 

inicial do termo designando a ocupação, deliberada ou não, e a organização 

espacial urbana por grupos minoritários – gueto como uma área “natural”, 

produto da “história da migração”, por exemplo; e a segunda, a partir do 

alargamento deste conceito apresentada por Wacquant (2004), em que o gueto 

revela-se como um dispositivo sócio-organizador, como um espaço incubador 

simbólico da produção de uma identidade maculada, designando, portanto, 
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uma forma especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano. Em 

especial, o gueto homossexual – constituído por espaços urbanos públicos ou 

comerciais, como bares, boates, cinemas – representa um ponto de encontro e 

de compartilhamento das vivências homossexuais (FRANÇA, 2007).    

MacRae (2005), no artigo Em defesa do gueto, afirma que o 

homossexual tomado por sentimentos de anormalidade, culpa e pecado, 

somados à ameaça do ostracismo social, tende a se “ocultar” no gueto. 

Segundo este autor, este espaço apresentaria as condições para que o 

homossexual experimentasse a vivência nesta identidade, possibilitando a 

construção de sua identidade social e, com isso, seria criada a condição de 

assumi-la em espaços menos restritos, chegando até a apresentar-se nesta 

condição em todos os espaços que frequenta.    Daí, a 

defesa do gueto. Assim, embora as identidades sexuais pouco a pouco 

comecem a ser incorporadas aos discursos e espaços, o preconceito, a 

discriminação e a estigmatização ainda se fazem presentes na sociedade, pois 

a heterossexualidade permanece como a referência sobre a qual todas as 

relações devem se assentar. Por consequência, as “outras identidades” são 

vistas ainda como anormais e desviantes. Daí o questionamento constante 

sobre a causa da homossexualidade.         

Na tentativa de responder a essas questões, duas perspectivas teóricas 

foram desenvolvidas e sobre as quais faremos alguma referência: a primeira 

calcada numa determinação natural do desejo, o essencialismo histórico, e a 

segunda, em sua determinação cultural, o construcionismo social.    

A perspectiva do essencialismo histórico ostenta a convicção de que há 

algo inerente à natureza humana, inscrito nos corpos e em sua fisiologia, na 

forma de um instinto ou energia sexual, que define a identidade homossexual. 

 Um dos autores que se destaca no estudo da identidade sexual a partir 

desta perspectiva é John Boswell, sustentando a ideia de que a essência da 

identidade de um mesmo gênero sempre existiu  ao longo de boa parte da 

história, ao menos até a época sobre a qual se tem conhecimento (BOSWELL, 

1998). No sentido oposto, a perspectiva do construcionismo social problematiza 

a constituição pré-fixada da identidade sexual, argumentando que essa é 

produzida numa teia de diferentes significados culturais, simbólicos e eróticos. 

Os autores que representam esta concepção têm questionado amplamente os 



593 

 

estudos essencialistas, afirmando que uma tal identidade homossexual não 

existia antes dos fins do século XIX (LIPKIN, 1999; WEEKS, 1999).    

Os construcionistas sociais acreditam que todas as identidades são 

inventadas e modeladas por forças sociais, ou seja, para eles a sociedade 

forneceria instruções e modelos para que fossem desempenhados os papéis 

ligados à identidade. Além disso, ratificam a ideia de que não há essência 

biológica da sexualidade que seja imune à influência social e que até mesmo 

as fantasias sexuais se constituiriam num roteiro aprendido no plano social 

(LIPKIN, 1999; WEEKS, 1999). Nessa linha de reflexão, o construcionismo 

social privilegia a ideia de que a homossexualidade seria definida por uma 

escolha ou opção sexual do próprio indivíduo.       

Considerando as categorias de espaço urbano e gueto, passamos a 

analisar como se apresenta a dinâmica de estabelecimento e circulação dos 

homossexuais nos espaços pesquisados, as motivações dos sujeitos para as 

interações afetivo-sexuais, a sua “delimitação” no gueto, suas representações e 

sentidos. 

 

Homossociabilidade nos espaços da cidade do Recife: o gueto como 

dispositivo de produção de subjetividades 

 

 Situadas em distintos bairros do Recife, a Comunidade Cristã Nova 

Esperança, e a Chamados de Ultima Hora, espaços evangélicos pentecostais, 

se diferem de outros espaços religiosos, acolhendo gays e lésbicas que 

desejam adorar/orar. A CCNE e a Chamados de Ultima Hora pregam a 

chamada teologia inclusiva, onde todos são bem-vindos, independente da sua 

orientação sexual, cor, raça. É uma igreja que acolhe toda a diversidade 

humana.   Diante desses fatores ao mencionarmos os espaços religiosos e 

suas teologias de caráter inclusivo  faz necessário, ponderamos alguns marcos 

históricos pertinentes a origem dessas congregações que recepta a diversidade 

humana num contexto de igualdade e inclusão.  

A Igreja Acalanto – Ministério Outras Ovelhas, em São Paulo, foi uma 

das iniciativas pioneiras, criada pelo pastor Victor Orellana, em 2002.  Dois 

anos depois, alguns de seus membros se reuniram para fundar a Comunidade 

Cristã Nova Esperança.           
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   Em 2008, essa denominação já possuía duas novas células 

(Garulhos e Osasco) e um novo grupo foi criado na cidade de Natal (Rio 

Grande do Norte), no nordeste do país como em Recife que se situa na 

avenida caxangá, tendo suas atividades religiosas nas quintas feiras, sábados 

e domingos, além de atividades culturais que trabalhem o contexto religioso 

como shows de talentos, retiros espirituais, acampamentos religiosos e outros, 

diante desses aspectos da CCNE a chamados de última hora também realiza 

atividades de retiro espiritual e cultos de avivamento, objetivando agradecer 

bênçãos alcançadas e busca pela concretização de desejos como cura de 

enfermidades, melhora da vida financeira e outras.   

 

 O discurso do Pastor de ambas as igrejas reforça este princípio, pois, a 

orientação para os frequentadores – gays e lésbicas – era que “as pessoas 

devem se paquerar, se conhecer e namorar e futuramente casarem, já que 

Deus quer família, Deus quer o casamento”. É interessante ressaltar que esse 

discurso reforça a heteronormatividade compulsória, uma norma que visa 

regular e normatizar os modos de ser e de viver a sexualidade, numa 

perspectiva biologizante e naturalizada em que a sexualidade é identificada 

somente como genitalidade e heterossexualidade (LOYOLA, 1999, p. 33).  

  

A assimilação, ou seja, a incorporação da heteronormatividade tem a 

função de “normatizar” a homossexualidade através de estratégias 

heterossexuais como o casamento, por exemplo. Dessa forma, o homossexual 

“normatizado” teria atenuado seus estigmas de anormal, depravado, um 

desviado, um pecador. Nessa direção, a teoria queer irá questionar a 

normalização como um pressuposto para se alcançar a igualdade política, que 

tende a ser confundida com a obtenção de direitos, como o casamento e a 

adoção de crianças.         Para a 

teoria queer, enquanto a heterossexualidade e suas estratégias de manutenção 

não forem problematizadas como uma imposição, como uma construção, 

enquanto a identidade heterossexual continuar no “confortável discurso de que 

ela sim é natural, normal, determinada pela biologia e até por Deus”, a falta de 

respeito à diversidade sexual e de gênero persistirá (COLLING, 2011, p. 15). 
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 A homossociabilidade neste espaço se apresenta através de trocas de 

olhares e de conversas. Nos discursos levantados, encontramos a ideia comum 

de que muitos gays frequentam este espaço, pois além de serem aceitos na 

sua condição, acreditam que encontrarão parceiros para o estabelecimento de 

uma relação estável e duradoura – tal qual evidenciada pela 

heteronormatividade – como dito anteriormente.      

  

Vimos que esta igreja possibilita a inclusão de gays e lésbicas, embora 

dentro dos preceitos da heteronormatividade. Porém, mesmo a partir desta 

referência, representa um espaço de homossociabilidade, ou seja, de trocas de 

experiências e vivências entre os homossexuais, que contribui para atenuar a 

culpa e o sentimento de anormalidade, cumprindo com isso o papel de gueto 

homossexual.   

Vale salientar, que esse espaço de homossociabilidade repercute 

também na construção de políticas de inclusão para seu segmento, como 

podemos citar a exemplo a preocupação política com a homofobia de algumas 

tradições religiosas em que motivou o início de um debate no qual se afirmava 

a necessidade do reconhecimento da igualdade de homossexuais e 

heterossexuais. As religiões de matriz africana, a exemplo, foram identificadas 

como as mais abertas à inclusão de homossexuais nos cultos, em 

contraposição às posturas históricas de resistência da Igreja Católica e de 

igrejas evangélicas. Nesse intento ao falarmos da religião e de seus marcos 

históricos nos campos da homossexualidade ressaltamos que em 1997, o 

Centro Acadêmico de Estudantes de História da USP (CAEHUSP) organizou 

um ciclo de debates sobre direitos humanos e homossexualidade, 

contemplando como um dos eixos a relação entre religião/igreja e preconceito. 

Fachini (2004) informa que nesse encontro algumas lideranças se articularam 

para a criação da primeira Comunidade Cristã Gay. O pequeno grupo que 

passou a se reunir no CAEHUSP foi responsável pela ordenação dos primeiros 

pastores gays no Brasil.  Em analise a fala de um obreiro da igreja, o modelo 

ideal, era o de uma igreja com pouca doutrina e teoria, mas muita 

espiritualidade; almejava-se com isso a construção de um ambiente no qual o 

fiel homossexual tivesse conforto e orientação. O pastor apontou que as igrejas 

que mais cresciam no Brasil não possuíam doutrina, como a Universal do 
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Reino de Deus. Assim, uma igreja inclusiva deveria ser uma “igreja comum”.   

Era preciso se livrar do estigma de ser uma “igreja homossexual” esse rotulo de 

homossexualidade irá isolar as outras identidades sexuais como se a igreja 

homossexual estivesse voltada apenas para esse publico o que ocasionaria 

uma guetização do espaço.    

Baseando-nos em estudos de Jesus (2008) ao mencionarmos em 

nossas conversas sobre o espaço ser um gueto religioso o pastor se refere à 

igreja apenas como um espaço de adoração e louvor para aqueles que 

almejam estar aos pés de Cristo.        

 Com isso nos questionamos como é possível interpretar tal 

problematização?  A que tipo de rejeições sociais e dilemas uma igreja com 

essa proposta estaria sujeita? De que modo se dá a articulação da proposta 

militante de uma igreja aberta aos gays com a doutrina cristã?   Com essas 

primeiras perguntas na cabeça, passamos a frequentar as igrejas, participando 

de algumas reuniões, cultos e atividades, entrevistando lideranças e nos 

aproximando de algumas atividades religiosas como o retiro de carnaval e a 

festa de ano novo.  Embora haja o desejo dessa dissociação desses rótulos é 

preciso ponderamos que as muitas ações e comportamentos dos fieis 

homossexuais fogem do padrão de ser cristão que se é pregado nos dias de 

hoje.   

A frequência nas citadas igrejas nova esperança e chamados de ultima 

hora  é majoritariamente de homens gays, e de alguns  

transexuais,(masculinos e femininos), informados de que as poucas mulheres 

que existem nos espaços assumem cargos no espaço religioso como em 

corais, diaconisa, obreira e outras atividades que competem a realização das 

atividades religiosas dentro da igreja.  De acordo com Machado (1998) esses 

espaços geram muitas produções da subjetividade, como anseios, desejos, 

pensamentos como em foco as formações de subgrupos, o que de acordo com 

nossas observações é dada por um comportamento cotidiano com traços de 

uma heterossexualidade compulsória no que se refere a relação de seus 

parceiros, ficantes,namorados e outros.    

Com isso ressaltamos que o cenário atual se apresenta plural e 

diversificado, com a criação de cultos evangélicos liderados por pastores, 

diáconos e ministros que assumem publicamente uma identidade 



597 

 

homossexual, egressos de denominações convencionais.     

      Natividade (2008a) ressalta que embora com 

todo esse caráter religioso de se evangelizar e levar conforto espiritual aqueles 

que necessitam, é preciso ponderar que esses espaços não se efetivam de 

praticas inclusivas para o publico LGBT de forma igualitária, em muitos de seus 

discursos embasados num contexto padrão da religiosidade é proibido se 

misturar com seres que vivem no mundo da promiscuidade, ações de luta pelos 

direitos homossexuais como (beijaços, parada da diversidade) fazem parte de 

uma ação comportamental que não é divino, pois ambas ações  perderam o 

sentidos de uma luta por direitos humanos dando lugar a um contexto 

promiscuo,aberrante e enojado.       

Em 1998, uma cisão originou a formação de Comunidades Cristãs com a 

inclusão de homossexuais em seus espaços de formação religiosa.    

Os jovens homossexuais assim expressaram em seus discursos as suas 

impressões, visões e opiniões sobre o gueto. Este espaço foi valorizado como 

possibilidade de aprendizagem acerca das vivências homossexuais. 

 

“Quando eu me descobri assim, eu não sabia de nada. Depois que 
comecei a sair com o grupo e a encontrar outras pessoas como eu, 
eu comecei a aprender tipo desde como pegar alguém, assim, a 
sedução...eu não tinha ideia de nada, eu sabia como as coisas 
aconteciam do outro lado, mas não deste” (suj.fem., 24 anos). 

 Como vimos anteriormente, o gueto é um espaço identitário que propicia 

identidades mais afirmativas. Além disso, o gueto propicia uma aprendizagem a 

partir dos roteiros sexuais196
 inscritos nos espaços, para desenvolver seus 

roteiros particulares a fim de organizar seu comportamento sexual (GAGNON; 

SIMON, 1990).           

 Outra característica do gueto também foi evidenciada neste discurso: 

 

“Para mim, foi a melhor coisa da minha vida. Quando eu vou para lá 
(gueto) eu posso ser quem eu sou. Porque assim, só algumas 
pessoas sabem disso... Aí eu sei que ninguém vai ficar olhando para 
você e te julgando... lá todo mundo é igual, todo mundo acredita nisso 

                                                           
196

 A perspectiva social do comportamento sexual foi apresentada por Gagnon e Simon (1990) 
a partir de um trabalho denominado de “A conduta sexual”. Os autores explicam suas ideias 
sobre o que entendem por roteiros sexuais. Para ele, os roteiros sexuais não se localizam 
como uma experiência concreta, mas sim como uma perspectiva de projetos ou mesmo de 
fantasias sexuais, e que os indivíduos usam sua habilidade interativa, bem como material da 
fantasia e mitos culturais, para desenvolver roteiros como uma forma de organizar seu 
comportamento sexual. 
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e a gente vai querendo é ser feliz. Eu queria que a gente pudesse 
viver assim sempre”(suj.masc., 26 anos). 
 

 
 Segundo Crocker e Cols. (1998), uma maior presença de indivíduos 

similarmente estigmatizados num meio ambiente determinado pode ocorrer por vários 

motivos, desde a segregação forçada devido à discriminação, a preferência pelo contato 

entre iguais e por consequência a produção da sensação de segurança, onde o sujeito 

pode então expressar a sua  sexualidade de maneira livre. Isto repercutiria na 

elevação da autoestima, pois os sujeitos também se avaliam pela participação 

que têm em grupo. 

 Por outro lado, pode-se destacar que embora originalmente a razão de 

existir do gueto esteja relacionada fortemente pela necessidade dos 

“diferentes”, dos estigmatizados se protegerem e se afirmarem positivamente – 

especialmente o gueto gay – como um espaço identitário em que as pressões 

da sociedade podem ser colocadas de lado, propiciando identidades mais 

afirmativas – a princípio – como um lugar onde pode-se viver a liberdade 

sexual, consideramos que esta representação merece uma análise mais 

cuidadosa.       Consideramos que para além desta 

função, o gueto funcionaria também como um dispositivo institucional de poder, 

já que ao acolher, situar e delimitar a vivência de um grupo num espaço 

determinado, este atuaria dentro da mesma lógica da negação da hipótese 

repressiva apresentada por Foucault (1987), em que a repressão não se daria 

mais através do interdito, da repressão, da censura, do silêncio e do interdito, e 

sim, através do estímulo, da disciplina, do controle e especialmente da 

vigilância. Daí, a outra função do gueto, possibilitar a vivência da sexualidade – 

aparentemente de forma livre, mas delimitada e porque não dizer circunscrito 

naquele espaço determinado. No entanto ao que foi exposto, os muitos 

espaços religiosos que receptam as identidades homossexuais visam firmar-se 

enquanto espaço de normatização de sujeitos homossexuais  tendo  

referenciais as  praticas heterossexuais  de família,casamento e 

comportamentos sociais.   

 

O PARQUE 13 DE MAIO – o privado no público. 
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 Nas observações e conversas realizadas no Parque 13 de Maio – próximo à 

Faculdade de Direito do Recife – destacamos que embora seja um espaço público, os 

funcionários afirmaram que principalmente nos finais de semana, os gays ocupam os 

espaços do banheiro e próximo à gaiola dos macacos para a prática de sexo oral e para o 

uso de drogas. Foi interessante notar que essa área dentro do parque e o banheiro 

masculino é dado como parte isolada a partir das 19h uma ação destinada apenas aos 

muitos gays que ficam por aquelas imediações se transformando num gueto, pois 

somente passam a ocupar aquele espaço os gays com a finalidade de manter relação 

sexual.       É preciso mencionar que essa 

atividade sexual é intensa nesses espaços em foco no banheiro masculino que tem 

sempre um gay a espera de um homem para masturbar, ou fazer sexo oral. O que se 

entende de acordo com nossos registros é que esse comportamento é típico de sujeitos 

que são permeados por um comportamento instintivo que clama por intensa atividade 

sexual ocasionando assim, a reafirmação das muitas práticas sexuais que são 

socializadas nos guetos em analise.          

Esta construção do gueto, delimitando um espaço privado dentro de um espaço 

público, já está tão incorporada ao cotidiano do parque que os moradores próximos, 

bem como os frequentadores, relataram conhecer estas práticas e o seu modo de 

funcionamento. Vale salientar ainda que vários grupos como o LGBT Surdos e outros 

grupos como vemos, grupos de travestis, garotos de programas se encontram neste 

parque com a finalidade de estabelecer interações afetivas e também programas de 

trabalho. 

O CINE BOA VISTA: analisando o “roteiro dos filmes”. 
 
 O cine boa vista é frequentado por heterossexuais, bissexuais e homossexuais, 

por deficientes auditivos, físicos e visuais. No térreo, está a sala de reprodução de filmes 

dirigidos para os heterossexuais e bissexuais. Na parte superior da casa, existe a outra 

sala de reprodução de filmes para os gays. Nesse espaço a pegação a sarração é muito 

forte, enquanto os filmes estão sendo reproduzidos. Na parte superior existiam cabines 

fechadas até o teto, onde os casais se encontram para manter relações sexuais 

possibilitando práticas eróticas caracterizadas pelo sexo ocasional e uso eventual de 

preservativos.  Após a relação sexual, eles se separam.       

Pudemos observar que o objetivo dos frequentadores do Cine Boa Vista, mais do 

que assistir aos filmes, eles buscam este espaço para produzir seus próprios roteiros 



600 

 

sexuais. Este gueto possibilita os encontros de forma casual, através da escolha de 

parceiros anônimos e “sem rosto”.       

Diante desses aspectos ao observamos os estudos de propostos por MacRae, 

(2005) nos ditos “guetos” possível estar e se expressar com naturalidade e ter contatos 

afetivos explícitos, sem que houvesse repressão. Essa maior aceitação estava mais 

ligada ao mundo do comércio, através da formação de um “mercado do sexo” ligado à 

identidade homossexual, já que boates e bares para homossexuais existiam há mais 

tempo, sem necessariamente indicarem a existência de um mercado especifico. 

Ao lado de uma aparente afirmação da homossexualidade ou até mesmo 

explicando-a, estava a emergência de um estilo de vida que encontrava nos espaços 

exclusivos criados pelo mercado o lócus próprio para a expressão pública da 

homoafetividade.  

 

URSOS DE PERNAMBUCO 
 
 É um clube exclusivo para gays masculinos (EGM) que tem como slogan “feita 

por ursos, para os ursos”. O Urso é uma gíria LGBT para aqueles que frequentam 

comunidades ursinas, uma subcultura das comunidades gay/bissexual masculina e um 

subgrupo emergente LGBT com eventos, códigos e identidade específica. Enquanto 

proposta identitária, os Ursos tendem a ter corpo cabeludo e barba; alguns são pesados; 

alguns projetam uma imagem masculina de aparência bruta (aqui em Pernambuco 

chamados de “cafuçu”), porém nada disso é requisito ou indicador únicos. Alguns ursos 

dão muita importância para a aparência hiper-masculina contrapondo-se a qualquer tipo 

de efeminação. A este respeito, pudemos observar que há uma forte rejeição pelos 

efeminados, inclusive impedindo que estas pessoas adentrem no ambiente, o que 

implica no estabelecimento de um preconceito de gênero.      

     Segundo Richardson (2009), a efeminofobia refere-

se aos traços antigênero feminino e misógeno presentes nesta forma de discriminação e 

violência.  Assim, ressalta que a fobia não é tanto com relação à homossexualidade e 

sim com relação ao efeminamento. Este medo busca preservar a “camaradagem 

masculina”, o sentimento de controle e subordinação compartilhado por homens, hetero 

ou gays, sobre as mulheres.  Destacamos inclusive que durante a nossa pesquisa de 

campo, a pesquisadora mesmo justificando a intenção da pesquisa foi impedida de 

entrar no espaço. Portanto, embora o gueto gay originalmente seja um espaço de 
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liberdade para este público, é também um espaço de discriminação e preconceito de 

gênero.  

 Diferentemente deste espaço, o MIX PUB – dissidência dos Ursos de 

Pernambuco - foi criada com a proposta de ser um espaço democrático que abriga todas 

as tribos, porém a maior frequência seja do público feminino. 

 O que chama atenção na observação deste espaço foi a socialização e as 

afetividades das mulheres que aconteciam de forma discreta – diferentemente do que foi 

observado nos grupos gays. Esta diferença no estabelecimento dessas interações entre as 

lésbicas pode ser pensada em função da dificuldade de reconfigurar o paradigma da 

feminilidade - em consonância com as conquistas sociais alavancadas pelo movimento 

feminista e pelo movimento lésbico.   Ou seja, parece que os estereótipos 

que impregnaram o feminismo na história das sociedades civilizadas, como a 

fragilidade, a delicadeza, a submissão, a discrição, parecem ainda servir de contorno 

também para as relações lésbicas (LEONEL, 2011).  

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A partir de alguns depoimentos podemos destacar que a razão de 

frequentar o gueto está relacionada à sensação de segurança e de liberdade 

para expressar “publicamente” sua identidade sexual, somada à necessidade 

de identificação entre iguais, ou seja, pessoas que têm a mesma preferência e 

orientação sexual. Como afirma Pinto (1992), o gueto não pode ser entendido 

simplesmente como marca de retraimento, medo ou exclusão, mas sim como 

um espaço propício para a livre expressão da sexualidade, pelo princípio do 

prazer e principalmente de pertinência, da consciência de estar entre iguais. 

 As primeiras leituras sobre os espaços observados apontam que os gays 

e lésbicas buscam o gueto movidos por experiências comuns da vergonha e 

dos sentimentos de culpa, anormalidade e insegurança em relação às suas 

orientações sexuais.           
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Há também em comum por parte destes grupos o questionamento à 

heteronormatividade, e por consequência o rechaço a toda a forma de 

discriminação e preconceitos principalmente àqueles dirigidos à orientação 

sexual.    Nesse sentido, os guetos funcionam como espaços 

importantes para a visibilidade dos sujeitos e seus modos de vida, já que os 

depoimentos apontaram para o gueto como um espaço de liberdade e 

possibilidade de construção da identidade coletiva. Por isso, vimos que o 

gueto, além de funcionar como um instrumento sócioorganizador, opera 

também como um dispositivo de produção de subjetividades, pois representa 

para os grupos LGBT um espaço onde solidão e liberdade se encontram, já 

que a “vivência” no gueto é movimentada a partir de um isolamento imposto 

pelo exterior o que leva a uma intensificação do intercâmbio social e cultural, 

neste caso a homossociabilidade.      Este 

processo de guetização – que fortalece o orgulho coletivo – alimenta práticas 

eróticas caracterizadas pelo: sexo ocasional e uso eventual de preservativos; 

pelos lugares específicos para a sua realização; pelas azarações e pegações 

dando muitas vezes lugar para as sarrações e suas variações; e ainda pela 

escolha de parceiros anônimos e “sem rosto” como o que foi observado no 

cinema por exemplo. 

 A referência identitária LGBT expressa as experiências no gueto, pois 

foram identificadas nas observações e na análise dos discursos “normas” de 

como ser gay, lésbica, bissexual, travesti e transexual.      

Vale destacar a esse respeito, que esta padronização por mais que 

possa expressar, a princípio, as afinidades, as similaridades, as características 

comuns de um determinado grupo, podem servir também como um mecanismo 

de opressão dentro do próprio grupo, pois aqueles gays e lésbicas que 

porventura se colocarem de outra forma, como vimos anteriormente – um gay 

com “traços femininos” -, pode sofrer preconceito e discriminação por não 

atender aos padrões determinados para este grupo.      

  

Daí uma dupla opressão: primeiro a partir da própria lógica 

heteronormativa; e depois pela assimilação, “adequação” e incorporação pelo 

próprio grupo homossexual (COLLING, 2011). Este modo de vida baseado na 

referência identitária traz dificuldades na consideração de outros arranjos 
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possíveis, por exemplo, um homem trans que é gay, ou ainda uma mulher trans 

que é bissexual.    Ou seja, que arranjos podem ser construídos 

a partir das sexualidades não normativas? Como nomeá-los e por quê? Esses 

espaços de homossociabilidade sugerem que marcadores de diferença 

referidos a classe, gênero e sexualidade operam para classificar os 

frequentadores em desejáveis ou não, contribuindo assim para a autoafirmação 

da identidade homossexual.  Pôde-se evidenciar, de um lado, a aceitação 

da homossociabilidade no espaço restrito aos guetos e, de outro, a segregação 

desses territórios por parte daqueles que não o frequentam. Os processos de 

vigilância e controle – de ambos os lados – também foram identificados, tal 

como no Panópticon descrito por Bentham - somente comoanalogia – 

demonstrando que os que estão dentro vigiam/controlam os de fora e vice e versa 

(FOUCAULT, 1987, pp. 166-167). Por isso, o gueto não é simplesmente um produto do 

poder, mas também é dotado de poder. 
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IDENTIDADE SEXUAL E GÊNERO: analisando os discursos de alunos do curso de 
licenciatura de educação física da upe. 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar os discursos dos alunos em relação à temática 
de diversidade sexual e gênero no curso de licenciatura em Educação Física, através da 
entrevista semi-estruturada. Os discursos dos alunos apontam para a ausência de discussões 
sobre o tema durante a sua formação, e quando o tema é tratado acontece de forma pejorativa.  

  

 
Palavras-chaves: diversidade sexual e gênero; formação profissional; gueto 
 

 
 
 

ISSUE OF SEXUAL AND GENDER DIVERSITY: analyzing the discourse  of students  in 
the degree course in physical education 

 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the discourse of students in relation to the issue of sexual and 
gender diversity in the degree course in Physical Education, through the technique of semi-
structured interview. The speeches of the students point to the absence of discussions on the 
topic during their training, and when the subject is treated in a derogatory fashion happens.  
 
Keywords: sexual diversity and gender; training; ghetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

Em função da dinâmica cultural que instala constantemente sentidos, valores, normas, 

interditos e permissões, a identidade sexual e de gênero neste artigo, serão concebidas para 

além da dimensão da normatização e normalização. Serão consideradas, a partir de suas 

complexidades, enquanto fenômenos mais globais que envolvem a nossa existência como um 

todo, produzindo diferentes subjetividades e identidades.  
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O senso comum, por vezes, apresenta as ideias de identidade sexual e de gênero com 

alguma carga de preconceitos, julgamentos, podendo produzir com isso, referências 

equivocadas sobre estas dimensões (SANTOS, 2010).  

Compreender os conceitos de identidade sexual e de gênero nos permite obter um 

olhar voltado para determinados processos que solidificam diferenças de valores entre o que é 

masculino e feminino e os comportamentos sexuais que poderão gerar desigualdades ou não. 

Somos homens e mulheres – homossexual, heterossexual ou bissexual , e 

pertencemos a diferentes sociedades, e em diversos contextos históricos culturais que 

corroboram para promover formas específicas de classificação e de convivência na sociedade. 

Por esta razão, os conceitos de identidade sexual e de gênero possibilitam pensarmos os 

processos que produzem as diferenças – como já dissemos. 

Sobre o conceito de gênero, a pesquisadora Dagmar E. Meyer ressalta que este 

representa todas as formas de construção social, culturais e linguísticas implicadas com os 

processos que diferenciam homens e mulheres, incluindo aqueles processos que produzem os 

corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, sexualidade e gênero 

(MEYER, 2003, p.16). 

Estas palavras nos levam a refletir se necessariamente um corpo por ser identificado como 

masculino não poderia expressar características tidas como femininas em determinada 

sociedade. Além disso, esta ideia nos permite pensar que esses corpos podem também ter 

contato sexual com outros corpos iguais (do mesmo gênero), nos mostrando uma sexualidade 

que contraria a expectativa do que é “normal” – a heterossexual, entre homens e mulheres.  

Quando se desrespeita a identidade sexual e de gênero, pode-se inferir que ainda há 

dúvidas e questionamentos sobre o que significa esta identidade.  

Consideramos que a identidade sexual é como você se coloca diante da sociedade de 

acordo com sua orientação sexual, já identidade de gênero é uma percepção subjetiva do ser, 

como ele se caracteriza enquanto masculino ou feminino. 

Os estudos na área de educação, embora tenham colocado em destaque questões de 

cidadania e inclusão social nas suas perspectivas mais recentes, apresentam grande 

resistência em abordar o tema de gênero em suas pesquisas. (SOUZA E DINIZ, 2010). 

Dentro desse contexto, apresentamos a presente pesquisa que pretende analisar o 

discurso de identidade sexual e de gênero presente nos discursos de alunos de Licenciatura de 

Educação Física. De maneira específica, pretendemos: a) Descrever as concepções de 

diversidade sexual e de gênero presentes na literatura da área de ciências humanas (educação 

e sociologia); b) Identificar as temáticas da diversidade sexual e de gênero no currículo do 

curso de licenciatura em Educação Física; c) Compreender o trato pedagógico da temática da 

diversidade sexual e de gênero ao longo da formação em Licenciatura de Educação Física; e, 

d) Discutir a relevância das concepções de diversidade sexual e de gênero para a formação 

dos alunos do curso de licenciatura em Educação Física. 
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A importância deste estudo está balizada pela necessidade dessas reflexões dirigirem-se 

para o favorecimento de uma formação que corresponda com as políticas educacionais e 

sociais de inclusão. 

O artigo está dividido em três partes. Na primeira trataremos dos conceitos de identidade 

sexual e de gênero nas ciências sociais. Na segunda iremos identificar como este assunto é 

tratado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) (LDBEN), nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e no currículo da Escola Superior de Educação 

Física da Universidade de Pernambuco (ESEF/UPE). Na terceira parte, iremos analisar os 

discursos dos alunos da graduação de educação física da ESEF/UPE. 

 

Identidade sexual e de gênero: visitando seus conceitos na produção em Ciências 
Sociais. 
 

O tema abordado neste estudo torna-se importante, pois, os conceitos presentes na 

literatura sobre identidade sexual e suas categorias (LGBT) e diversidade de gênero, tem se 

apresentado com sentidos diferentes. Portanto, levantar e analisar sumariamente estes 

conceitos permitirá compreender as diferenças e aproximações existentes entre eles.  

Além disso, conhecer os significados dos termos diversidade sexual e de gênero, 

contribuirá na compreensão dos sentidos atribuídos pelos alunos de Licenciatura em Educação 

Física e suas repercussões nesta formação. 

Para isto, desenvolvemos um estudo bibliográfico trazendo conceitos de Sexualidade, 

Sexo, Gênero, Orientação Sexual, Identidade Sexual, Identidade de Gênero, Diversidade 

Sexual, Heterossexual, Homossexual, Bissexual, Travesti e Transexual. 

Rohden (2009, p. 117), enfatiza as dimensões cultural e histórica da sexualidade 

afirmando que: 

Historiadores e cientistas sociais elaboraram a noção de sexualidade 
como uma construção de corpos, desejos, comportamentos e 
identidades que todas as pessoas desenvolvem durante suas vidas 
por meio da apropriação subjetiva das possibilidades oferecidas pela 
cultura, pela sociedade e pela história. 

 
Portanto a sexualidade não é dada a partir do sexo anatômico de cada ser, mas sim a 

partir da sua subjetividade, que é “construída” na relação com o mundo, com a sociedade, sua 

história e sua cultura. Nesta relação, este sujeito estabelece relações com o “outro” o que 

também possibilita estabelecer identificações e construções de e para si mesmo. 

Há de se ressaltar porém, que esta construção da sexualidade não passa somente pela 

subjetividade, como dissemos. Esta construção tem uma forte influência do paradigma 

biologicista e naturalista que limita a concepção dos corpos a partir de seu sexo.  

Considerando a complexidade da sexualidade é fundamental refletir que corpos, 

desejos, sentimentos e comportamentos podem não corresponder necessariamente às 

expectativas do que é tido como “natural”, “certo” e “normal” (dimensão biológica), já que a 

sexualidade, não é uma questão de “instintos” dominados pela natureza ou apenas de 

impulsos, genes ou hormônios. Tampouco se resume às possibilidades corporais de vivenciar 
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prazer e afeto. A sexualidade é, sobretudo, uma construção que envolve um processo 

contínuo, e não linear, de aprendizado e reflexão por meio do qual, entre outras coisas, 

elaboramos a percepção de quem somos. Esse é um processo que se desdobra em meio a 

condições históricas, sociais e culturais específicas (ARAÚJO E BARRETO, 2009). 

Portanto, assumimos neste estudo a concepção de que a sexualidade é influenciada 

pelos valores sociais e culturais, e nesta relação com o mundo, o sujeito vai pouco a pouco 

construindo sua identidade/subjetividade. 

Já o conceito de sexo relaciona-se às características físicas/biológicas de um ser 

humano. O órgão sexual, o genoma, o formato do corpo, dos seios, enfim, tudo aquilo que é 

característica relacionada diretamente à materialidade. Assim, temos as pessoas do sexo 

masculino, do sexo feminino ou (raramente) intersexuais (BORTOLINI , 2008, p. 7). 

Para além do sexo biológico, gênero vem para quebrar este aspecto estritamente 

biológico e adentra no aspecto mais humano, social e cultural da pessoa enquanto ser na 

sociedade. Enquanto o sexo difere as características biológicas do ser, o gênero, então, é 

entendido como uma construção social estabelecida por uma dada cultura para eleger a 

relação entre homem e mulher.  

 
A palavra gênero surgiu para diferenciar feminino de masculino, pois, 
o sexo é uma categoria biológica insuficiente para explicar os papéis 
sociais atribuídos ao homem e à mulher. Como construção social do 
sexo, gênero foi (e continua sendo) usado, então, por algumas 
estudiosas, como um conceito que se opunha a – ou complementava 
a – noção de sexo e pretendia referir-se aos comportamentos, 
atitudes ou traços de personalidade que a cultura inscrevia sobre o 
corpo sexuado (MEYER, 2003, p.15). 

 

A partir dos conceitos de sexualidade e gênero podemos visualizar outras categorias 

que compõem a identidade sexual e de gênero, e que correspondem a sua diversidade. Essa 

diversidade sexual, se expressa através de categorias, que serão exploradas após os 

conceitos de orientação e opção sexual, e identidade sexual e de gênero.  

Outras categorias que merecem discussão são as de orientação e opção sexual, já que 

muitos cientistas e ativistas não consideram correto referir-se à homossexualidade ou à 

bissexualidade como “opção”, dado que, em se tratando de escolhas, seria mais fácil “optar” 

pela heterossexualidade, que é aceita como “normal”, ao invés de “optar” pela 

homossexualidade, que é discriminada e perseguida (RODEHN, 2009). 

Ao mesmo tempo em que se desconsidera a possibilidade de escolha/opção 

perguntamos qual seria a participação do sujeito na construção de sua identidade sexual?  

Ao contrário de Rodehn (2009), Bortolini (2008, p.11) ressalta que: 

A escolha em questão tem a ver não com sentir ou não sentir atração, 
mas com vivenciar ou reprimir, assumir ou esconder, um determinado 
desejo afetivo ou sexual. Desejo que não é determinável pela 
vontade. 

 
Dessa forma não se trata só do sentir ou não sentir, mas sim se vamos responder aos 

sentimentos ou não. Afinal, a atração sexual que sentimos pelos outros surgem a partir de 
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desejos que são inconscientes e que, portanto, não temos domínio total sobre eles. Não 

sabemos de onde e como surgem, porém podemos assumi-los ou não.  

Desta forma, não seria importante refletir sobre o termo “opção sexual”, já que de 

alguma maneira participamos dessa construção, alimentando alguns desejos, sublimando e 

reprimindo outros? Afinal, o sujeito é um sujeito ativo de suas escolhas.  

Entretanto, para Rohden (2009), o termo “Orientação Sexual”, que é o termo instituído 

e utilizado hoje, contrapõe-se a uma determinada noção de “opção sexual”, pois esta é 

entendida como escolha deliberada e supostamente realizada de maneira autônoma pelo 

indivíduo, independente do contexto social em que se dá, para ele a “Orientação Sexual” 

refere-se ao sexo das pessoas que elegemos como objetos de desejo e afeto. Nossas 

maneiras de ser, agir, pensar e sentir refletem de modo sutil, complexo e profundo os contextos 

de nossa experiência social. Assim, a definição dos nossos objetos de desejo não pode resultar 

em uma simples opção efetuada de maneira mecânica, linear e voluntariosa.  

Portanto, após apresentarmos os conceitos de opção e orientação sexual, não 

poderíamos deixar de perpassar pelas identidades de gênero e sexual, que também 

apresentam diferenças entre si.  

A posição vigente hoje, do ponto de vista científico e ético, é a de que a vivência da 

sexualidade faz parte da identidade da pessoa e deve ser compreendida em sua totalidade 

(ARAÚJO E BARRETO, 2009, p. 43).  

A identidade de gênero diz respeito à percepção subjetiva de ser 
masculino ou feminino, conforme os atributos, os comportamentos e 
os papéis convencionalmente estabelecidos para homens e mulheres 
Araújo e Barreto. 

 
Já a Identidade Sexual, refere-se à: 

 
[...] como você se coloca/age diante da sociedade, diferente da 
orientação sexual e afetiva, que está diretamente relacionada ao meu 
desejo pelo outro, a identidade sexual tem a ver com como eu me 
coloco diante da sociedade, com quais grupos, representações e 
imagens eu me identifico e me reconheço (BORTOLINI, 2008, p. 09). 

 
Diante disso, a identidade de gênero é a forma com que homens e mulheres assumem-

se diante da sociedade aderindo às suas características suas formas de serem masculinos (as) 

ou femininos (as), independente do sexo anatômico. E a Identidade Sexual é como o ser se 

percebe enquanto a orientação sexual e se apresenta diante da sociedade (ou não). 

Outras categorias são consideradas neste estudo. Dentre elas: heterossexualidade, 

homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e transexualidade. 

A heterossexualidade é a atração, o desejo, a prática sexual e o relacionamento 

afetivo-social com pessoas do gênero (sexo) oposto. A heterossexualidade é considerada a 

orientação “normal” e “natural” – heteronormatividade
197

 - pela sociedade. Mas o que seria essa 

heteronormatividade?  

                                                           
197

 Heteronormatividade é a ideia de que, a princípio, todos são heterossexuais, de que a 
heterossexualidade seria a sexualidade nata, natural, padrão dos seres humanos – e todas as 
demais desvios dessa norma (BORTOLINI,2008,p.14) 
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A heteronormatividade seria a sexualidade que é imposta pela sociedade/cultura desde 

que nascemos, aquela que foge ao “padrão” seria o desvio dessa “normatividade”, seria a 

“aberração”, pois sairia do que é “natural”. Desta forma, vivemos em uma sociedade que a 

heterossexualidade prevalece, portanto todas que fogem desta são as “aberrações”.  

Se tratando da homossexualidade, os psiquiatras, em torno de 1870, começaram a 

usar a homossexualidade como objeto de análise médica (Foucault, 1992, p. 233). Com isto 

surgiu o termo “homossexualismo” que foi utilizado pela primeira vez nesta época, e que 

tratava a homossexualidade como doença, e a ser uma identidade sexual a ser vigiada e 

controlada. O termo homossexualismo vem com o sufixo ISMO que tem uma ideia de doença, 

já o sufixo DADE traz uma ideia de manifestação humana. Portanto, homossexualidade quebra 

essa ideia de doença que homossexualismo traz, pois ela retrata uma expressão da 

sexualidade ou da identidade humana. 

Na década de 70 a psicologia desclassifica a homossexualidade como doença, 

retirando, assim, o termo “homossexualismo” da lista de doenças mentais. No Brasil, o 

Conselho Federal de Psicologia instituiu como regra, em 1999, que os psicólogos não devem 

exercer qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas 

homoeróticas, nem devem colaborar com eventos e serviços que proponham “tratamento” e 

“cura” da homossexualidade (ARAÚJO E BARRETO, 2009, p. 103). 

A Homossexualidade é a atração, o desejo, a prática sexual e o relacionamento afetivo-

social por pessoas do mesmo gênero (sexo). 

Existe uma maneira errada de entendermos a bissexualidade. Acredita-se que os 

bissexuais são pessoas indecisas em relação a sua sexualidade, homossexuais não 

assumidos ou heterossexuais que não sabem o que querem. É difícil entender a 

bissexualidade, pois ainda trabalhamos, com uma ideia muito dicotômica da sexualidade. Não 

é possível classificar e inserir todo o desejo sexual e afetivo somente em duas categorias como 

o homo e o hetero.  

A bissexualidade é a atração, o desejo, a prática sexual e o relacionamento afetivo-

social tanto por pessoas do mesmo gênero (sexo), quanto do gênero (sexo) oposto. 

A categoria travesti, refere-se as: 

 

Pessoas com identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico. 
Realizam modificações corporais temporárias ou permanentes (mas 
não rejeitam o seu órgão sexual), vivem e apresentam-se socialmente 
como do gênero oposto ao que lhe seria convencionado, desejando 
serem identificadas cotidianamente pelo resultado desta expressão 
(BORTOLINI, 2008, p. 15).  

 
Diferente das Travestis, pessoas Transexuais não se sentem bem com seu órgão 

genital, pois segundo Bortolini (2008, p. 15): 

 

As Transexuais são pessoas de sexo genital determinado, mas que 
psicologicamente pertencem ao sexo oposto. A maioria dos casos 
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tem como características, a rejeição pelo órgão genital e a 
necessidade da cirurgia de transgenitalização. Lembrando, podemos 
ter tanto homens como mulheres transexuais. A transexualidade tem 
a ver com identidade, com como a pessoa se reconhece, 
independente dela ter feito ou não a cirurgia. Ela pode ter o desejo de 
fazer a cirurgia, mas ainda não ter realizado por várias razões. A 
questão é como ela se sente.  

 
Nesta parte do artigo, vimos os conceitos que compõe a diversidade sexual e a de 

gênero no campo das Ciências Sociais. A seguir, analisaremos como estes temas estão 

presentes no currículo do curso de licenciatura em educação física. 

 

 

As temáticas da diversidade sexual e de gênero no currículo do curso de licenciatura em 

educação física. 

 

Na parte anterior discorremos a respeito dos conceitos de sexualidade, gênero 

(identidade), orientação e opção sexual, heterossexualidade, homossexualidade, 

bissexualidade, travestilidade e transsexualidade. Vimos que estes conceitos apresentam-se 

de forma distinta na literatura em Ciências Humanas. 

Reconhecendo a importância destas categorias para a formação do professor de 

Educação Física iremos tratar do tema diversidade sexual e de gênero no currículo do curso de 

licenciatura em educação física. Para isso, faremos uma breve digressão à legislação 

educacional, em especial, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) 

(LDBEN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, traz o seguinte artigo: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
Portanto, todos nós temos direito a educação sejamos mulheres, homens, brancos, 

negros, índios, pobres, de classe média, baixa ou alta, heterossexuais, homossexuais e etc. É 

de obrigação da família e do Estado conceder a todos o direito à educação, para que assim 

possam exercer sua cidadania e ganhar qualificação para o trabalho. O Art. 2º da LDBEN traz 

ainda o artigo IV que diz respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

Com isto a LDBEN preconiza o respeito individual, onde o educando deve ser 

respeitado/compreendido por sua totalidade. É do direito do aluno ser respeitado por o que ele 

seja.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientação sexual, preconiza que a sexualidade 

vai se construindo ao longo dos anos com as nossas experiências e com a vivencia em 

sociedade, pois este coloca que assim como a inteligência, a sexualidade será construída a 

partir das possibilidades individuais e de sua interação com o meio e a cultura (BRASIL, vol. 

10, p.296). 
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A escola é um espaço onde nós temos uma grande interação com a sociedade e 

cultura, pois é lá onde passamos a maior parte do nosso tempo quando criança e adolescente 

é onde nos passam os valores da sociedade e da cultura, além da família. Lá é onde vivemos 

experiências e começamos a construir nossas identidades. 

O professor deve estar preparado para poder conseguir orientar os seus alunos da 

melhor maneira possível, com isto o professor de educação física deve apresentar uma melhor 

preparação, pois o PCN orientação sexual ressalta que é nas aulas de Educação Física, que 

os alunos têm um bom espaço para o uso do corpo e para uma construção de uma “cultura 

corporal”, também é um excelente espaço onde o conhecimento, o respeito e a relação 

prazerosa com o próprio corpo podem ser trabalhados (BRASIL, vol. 10, p.318). Se baseando 

nisto, acreditamos que o professor de educação física pode, e deve ajudar nesta busca da 

construção sexual dos seus alunos. 

No campo educacional, a primeira formulação do currículo nacional brasileiro 

apresentada através dos P.C.Ns Orientação Sexual (1996, p.321), define para o 3º e 4º ciclos 

do Ensino Fundamental, o seguinte conceito de gênero:  

 

O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações 
sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos 
sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no 
conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções de 
“masculino” e “feminino” como construção social. 

 
Porém, dentro da educação física ainda há muitos assuntos que geram preconceito de 

gênero. Por exemplo, no conteúdo esporte, onde há esportes considerados masculinos que 

mulheres não podem praticar por serem mais sensíveis e frágeis, ou esportes tidos como 

femininos que homens não podem praticar por serem mais rudes e brutos. A separação de 

gêneros dos alunos, acaba fazendo com estes vivenciem os modos “próprios” de cada gênero 

que é imposto por sua cultura.  

Será que o professor de educação física pode colaborar, ajudando aos alunos 

compreender que os homens e as mulheres podem praticar todos os esportes?  E que além de 

poder praticar todos os esportes, estes podem praticar o mesmo esporte com ambos os sexos 

juntos?  

O professor pode intervir para garantir as mesmas oportunidades de 
participação a ambos os sexos, ao mesmo tempo em que respeita os 
interesses existentes entre seus alunos e alunas. PCN’s orientação 
sexual (BRASIL, vol. 10, p.324). 

 
Não só no esporte, mas fazer com que os alunos entendam que homens e mulheres 

podem fugir do que é “natural” e/ou “normal” dentro da sociedade. 

 

As aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidade para 
que meninos e meninas convivam, observem-se, descubram-se e 
possam aprender a ser tolerantes, a não discriminar e a compreender 
as diferenças, de forma a não reproduzir, de forma estereotipada, 
relações sociais autoritárias. PCN’s de educação física (BRASIL, 
1998, p. 42). 



615 

 

 
Portanto as aulas de educação física tornam-se importantes sendo mistas, pois será 

assim que meninos e meninas ultrapassarão as barreiras de preconceito imposto pela cultura. 

E será nas aulas mistas, também, que os professores devem transmitir, por sua conduta, a 

valorização da equidade entre os gêneros e a dignidade de cada um individualmente. De 

acordo com os PCN’s Orientação Sexual (vol. 10, p. 303): 

O professor deve ser capaz também de orientar todas as discussões, 
já que eles próprios respeitam a opinião de cada aluno e, ao mesmo 
tempo, garantem o respeito e a participação de todos, explicitando os 
preconceitos e trabalhando pela não discriminação das pessoas.  

 
Adentrando no projeto curricular encontram-se os Princípios, as Competências, o Perfil 

do Licenciado em Educação Física, Campos de Atuação, Eixos Estruturantes, Período de 

Integralização, Regime Acadêmico, carga Horária e Integralização, Número de Vagas, 

Composição Curricular por dimensão de conhecimento, Práticas Curriculares, Disciplinas 

Optativas, Estudos Complementares e Programas de Ensino, nos quais são os componentes 

da organização curricular para a formação de Professores (ESEF/UPE, 2004). 

Percebemos então que o currículo traz a importância da formação do professor por 

meio de carga horária dentro da universidade. Onde o acadêmico deve cumprir esta carga 

horária por meio de cadeiras obrigatórias, eletivas, estudos complementares e programas de 

ensino. 

 

O perfil do licenciado (professor de Educação Física) formado pela 
Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco 
será de uma formação ampla na busca constante da relação teoria-
prática dos conhecimentos científicos e tecnológicos nas dimensões 
biológica, filosófica e pedagógica, com bases em princípios éticos, 
estéticos e sociais, contribuindo para a consolidação da sociedade 
brasileira democrática, com uma atuação, crítica, criativa e 
compromissada com o processo educativo dessa sociedade 
(ESEF/UPE, p.69). 

 
Além disto, o licenciado deverá ser apto de: 

Planejar, programar, organizar, executar, dirigir, coordenar, 
supervisionar, desenvolver e avaliar a prática pedagógica da 
Educação Física escolar como componente curricular, visando à 
qualidade e compreendendo o papel social da escola; Dominar 
conteúdos a serem socializados, seus significados em diferentes 
contextos e sua articulação interdisciplinar coerente com os diferentes 
níveis de escolarização e compreender procedimentos científicos de 
investigação, utilizando-se de métodos adequados que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica direcionada à construção de 
sínteses no plano teórico, metodológico e técnico (ESEF/UPE, p.69). 

 
Portanto, ao estudar o currículo do licenciado em educação física da ESEF/UPE, 

percebemos que a mesma não trata sobre o tema da diversidade sexual e de gênero. Tendo 

em vista que a LDBEN preconiza o respeito individual e que o professor deve ser apto a 

respeitar essa individualidade do aluno.  
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Os PCN’s trazem a importância da aula de educação física ser um excelente espaço 

onde o conhecimento, o respeito e a relação prazerosa com o próprio corpo podem ser 

trabalhados, enfatiza também que na aula de educação física os alunos aprendem a não 

discriminar e a compreender as diferenças, de forma a não reproduzir, de forma estereotipada, 

relações sociais autoritárias. Percebendo então a preocupação da LDBEN e dos PCN’s, por 

que o currículo da ESEF/UPE não trata sobre a diversidade sexual e de gênero, já que os 

futuros professores devem ser aptos a entenderem sobre tal tema?  

Vivemos em um mundo onde as categorias da diversidade sexual, que fogem da 

heteronormatividade, são discriminadas, e com esta discriminação surgem os preconceitos. 

Para isto os professores devem ter capacidade de saberem lhe dar com tal assunto, para 

poderem diminuir o preconceito em suas aulas, mas como graduandos da licenciatura em 

educação física podem buscar conhecimento para tal assunto? Como futuros professores 

saberão lhe dar com preconceito de diversidade sexual e de gênero em suas aulas se não são 

capacitados durante sua formação? 

Percebendo esta falta sobre o tema no currículo da ESEF, acessaremos os discursos 

dos alunos a fim de compreender se estes acham necessário que seja discutido sobre tal 

assunto em sua formação e se é importante este ser acrescentado no currículo do licenciado 

em educação física da ESEF/UPE. 

 

Analisando os discursos dos alunos do curso de licenciatura em educação física da 

Escola Superior de Educação Física. 

 

Vimos que o currículo de educação física não traz a temática da diversidade sexual e 

de gênero. A partir disto acessaremos os discursos dos graduandos a fim de compreender o 

que estes entendem sobre a diversidade sexual e de gênero, se acham importante discutir o 

tema durante sua graduação e também se estes acham necessário a implementação do tema 

no currículo do licenciado em educação física. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, empregamos o pressuposto metodológico da 

pesquisa qualitativa, pois se concentra na busca da compreensão da dinâmica das relações 

sociais em sua complexidade. Situam-se nessa perspectiva, por exemplo, a fenomenologia, 

que tem como principal referência e fonte de significados sociais, o mundo cotidiano, e a 

hermenêutica, entendida como arte da interpretação e da comunicação humana (FERREIRA, 

1988, p. 52; DEMO, 1995, p. 248). 

Para a apreensão dos discursos dos alunos do curso de Licenciatura em Educação 

Física sobre a diversidade sexual e de gênero foi realizada uma entrevista semi-estruturada. A 

entrevista é uma das técnicas de coleta de dados que permite a obtenção de aspectos 

relevantes e detalhadas sobre as referências e preocupações do entrevistado, pois supõe uma 

interlocução entre informante e pesquisador.  

Optamos especificamente pela entrevista semi-estruturada porque esta, “ao mesmo 

tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis 
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para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a 

investigação” (TRIVINÕS, 1987, p. 146).  

Antes de iniciarmos a entrevista propriamente dita, elaboramos um 

primeiro roteiro que foi testado em três alunos do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Escola Superior de Educação Física. A partir dessas 

primeiras entrevistas não introduzimos mudanças no roteiro, pois os alunos 

tiveram uma boa compreensão das perguntas. 

O roteiro198 foi estruturado em quatro módulos: 1. Dados pessoais (o 

período que está cursando); 2. Percepções acerca da diversidade sexual e de 

gênero; 3. Tratamento do tema diversidade sexual e de gênero ao longo da 

formação profissional; 4. Atuação profissional no trato da temática da 

diversidade sexual e de gênero nas aulas de Educação Física; 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e tiveram a duração 

de cinco minutos aproximadamente cada uma. Foram realizadas 

individualmente, no período de maio a julho de 2013. Todas as entrevistas 

foram áudio-gravadas com a permissão dos participantes e transcritas 

diretamente para o computador respeitando a fala dos entrevistados. 

Os procedimentos adotados para a realização das entrevistas seguiram 

as seguintes orientações de Richardson et al. (1988): a) inicialmente, foram 

explicados o objetivo e a natureza do trabalho, como também, justificaram-se 

os critérios para a sua escolha; b) garantiu-se o anonimato do entrevistado; c) 

orientou-se o entrevistado sobre o fato de que ele poderia interromper e pedir 

esclarecimentos sobre as perguntas apresentadas. 

Na questão sobre a compreensão do termo diversidade sexual, vimos 

que os alunos expressaram não saber conceituar ou explicar este termo. 

 

                                                           
198

 Roteiro de questões: 1) Em qual período do curso você se encontra? 2) Você conhece/ 

entende sobre diversidade sexual e gênero? 3) É importante discutir sobre diversidade sexual e 

de gênero durante a sua formação? 4) É necessário implementar discursos de diversidade 

sexual e de gênero no currículo de licenciatura em Educação Física da ESEF? 5) Você se 

sente preparado para lidar com preconceito sexual e de gênero na sua futura atuação 

profissional em Educação Física? 6) Para você as aulas de Educação Física devem ser 

separadas por gênero ou devem ser mistas? 7) Você acha que um professor homossexual 

repercutiria na escolha sexual de seus alunos?  
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“Entendo, um pouco, um pouco. Que essa questão de 

diversidade sexual é o ato de escolha da pessoa definir 

o... a sexualidade dela. É ato dela ter o direito a escolher, 

diversidade sexual. Essa questão de realmente 

homem/mulher, o ato de escolher com quem se relacionar 

com homem ou mulher é isso que eu entendo sobre 

isso.”(sujeito feminino, 1° período). 

 

 

“Mais ou menos. A diversidade seria, tipo, os mesmos 

sexos se relacionando, seria isso.” (sujeito feminino, 4° 

período). 

 

“Não muito né? Sei que trata sobre a diversidade sexual 

nas... Nas... Base das sociedades. Homem, mulher no... 

Não sei diferenciar muito bem. Não em termos técnicos.” 

(sujeito masculino, 1° período). 

 

Esta dificuldade dos alunos conceituarem diversidade sexual pode estar 

relacionada aos diferentes conceitos presentes na literatura e as diferentes 

expressões apresentadas na mídia sobre este tema que por vezes, utiliza de 

jargões e de termos imprecisos.  

Quando perguntado se seria importante discutir sobre diversidade sexual 

e de gênero durante a formação a resposta dos sujeitos foi unanime, pois todos 

responderam que sim, que seria importante discutir sobre o assunto durante a 

formação.  

“É mais a questão de, por exemplo, se aparecer alguma... 

uma criança, uma pessoa que a gente ta orientando que 

necessite de uma explicação necessite ser compreendido 

em certos aspectos a gente tem que ter compreensão de 

como lhe dar com aquela criança ou com aquela pessoa 

ta entendendo? E também pra gente, pra a gente ter o 

conhecimento e poder quebrar certos paradigmas que 

existe.”(sujeito feminino, 4° período). 
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“Sim, porque nós como profissionais de educação física e 

professores no futuro, iremos lhe dar com estas pessoas 

né? Então acho importante sim.” (sujeito feminino, 1° 

período). 

 

 

“Eu acho que sim, né? Porque, é, agente tem q ter... Que 

muita gente não tem esse entendimento, acho que tem 

que ser aberto esse leque.” (sujeito masculino, 1°período). 

 

 

Como podemos perceber os alunos ressaltam a importância da 

discussão sobre sexualidade, identidade sexual e de gênero, justificando que 

em algum momento da atuação profissional, acontecerá uma demanda de 

intervenção dentro desta temática, além disso, ressaltam que independente da 

atuação profissional, é importante conhecer cientificamente estes conceitos.  

Porém quando questionado se estes acham importante a implementação 

do tema no currículo da ESEF/UPE a maioria dos sujeitos pensam que não é 

necessário.  

“Olhe, na minha opinião eu não vejo essa necessidade de 

ta no currículo, né? No curso, assim, para ser discutido, 

mas em questão de pra colocar lá no currículo na sua 

formação que você passou por isso não precisa 

não.”(sujeito masculino, 1° período). 

 

“Uma coisa específica só pra isso não. Que haja um 

momento de intervenção, mas que seja só tratado de 

diversidade acho que é necessário não. No currículo não, 

mas assim, tem que ser notificado, mas pra colocar no 

currículo em si.” (sujeito feminino, 4° período). 
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“Não, implementar não, porque isso tem que partir de 

cada pessoa, não é necessário alguém que diga o que ela 

tem que fazer ou não.” (sujeito feminino, 1° peíodo). 

 

Vimos que a LDBEN e os PCN’s trazem a importância do professor ter o 

conhecimento e saber se posicionar diante do assunto, diversidade sexual e de 

gênero, para que assim possa ajudar os alunos em suas buscas. Mesmo com o 

posicionamento da LDBEN, dos PCN’s e da própria fala dos alunos que 

acreditam que é importante ter a discussão sobre diversidade sexual e de 

gênero durante a formação, os mesmos não acham necessário a 

implementação do tema “diversidade sexual e de gênero” no currículo da 

ESEF/UPE. 

Ao perguntar se os graduandos se sentem preparados para lhe dar com 

o preconceito, alguns afirmaram que sim, já outros acreditam que ainda não se 

sentem preparados para lhe dar com tal situação. 

 

“Me sinto. Por experiência própria, porque eu já tenho 

uma compreensão a respeito... Uma vivencia a respeito 

disso, eu sinto que tenho preparação para lhe dar com 

certas situações.”(sujeito feminino). 

 

 

“Ah isso não, eu não sei, se tiver alguma pessoa com a 

diversidade sexual eu não sei como vai ser.”(sujeito 

feminino). 

 

 

Percebemos, então, que os alunos não se sentem preparados para tais 

situações futuras, e aqueles que se sentem preparados, se sentem por 

experiência própria e ou por já terem ouvido falar, seja em sala de aula 

informalmente, seja na mídia ou até mesmo uma experiência vivida por ele na 

escola/faculdade. 



621 

 

Enquanto as aulas mistas, todos os nove entrevistados responderam 

que as aulas devem ser mistas, alguns não sabiam explicar o porquê e outros 

enfatizaram a não separação de gênero. 

“Mistas, porque seria uma forma preconceituosa se nós 

fossemos distinguir né? Fossemos separar. Então 

devemos todo mundo junto... E ai também é... Isso já é... 

Facilitaria para no futuro lhe darmos com essas 

pessoas.”(sujeito feminino). 

 

 

“Mistas. Não sei dizer.”(sujeito masculino). 

 

 

“Mista, com certeza. Porque não temos diferença entre 

gênero somos iguais e temos que aprender a nos 

relacionar, porque a escola é a vida, então por que vai 

separar?”(sujeito feminino). 

 

 

Em relação se um professor repercutiria sua orientação sexual para seus 

alunos tivemos os seguintes argumentos  

“O professor realmente ele é um espelho na vida de 

vários alunos, mas independente da opção sexual dele 

ele não deve deixar isso transpassar na aula de educação 

física, ele tem que se preservar, ele ali é um professor, 

ninguém ali que saber se ele é ou não é.”(sujeito 

feminino). 

 

 

“Não, eu acho que não, eu acho que... Porque é aquela 

questão... É... Isso é a vida pessoal dele, não tem nada a 

ver com a questão de profissionalismo. É uma coisa 

separada da outra.”(sujeito masculino). 
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Percebemos, então, que a maioria dos entrevistados considera que se o 

professor souber “separar” sua vida pessoal do trabalho ou souber se “portar” 

não influenciaria ou faria com que um aluno se tornasse homossexual. Então 

será que se um professor homossexual se assumisse diante da turma como 

gay, este influenciaria só em se assumir gay? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na primeira parte deste artigo investigamos os principais conceitos da diversidade 

sexual e de gênero nas ciências sociais, para que assim pudéssemos conhecer e entender tais 

conceitos, pois tais conceitos iriam contribuir na compreensão dos sentidos atribuídos pelos 

alunos de Licenciatura em Educação Física e suas repercussões nesta formação. Vimos que 

os conceitos de sexualidade, gênero (identidade), orientação e opção sexual, 

heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e transsexualidade 

apresentam-se de forma distinta na literatura em Ciências Humanas.  

Na segunda, percebendo a importância destas categorias para a 

formação do professor de Educação Física, analisamos como estes temas 

estão presentes no currículo do curso de licenciatura em educação física. 

Identificamos que mesmo com as principais legislações educacional, 

como a LDEBEN e os PCN’s, ressaltando a importância do professor ter uma 

preparação para lhe dar com tal diversidade a ESEF/UPE não trata sobre a 

diversidade sexual de gênero no seu currículo. Percebendo então que o futuro 

professor de educação física da ESEF/UPE não sairá preparado para lhe dar 

com preconceito sexual e de gênero em suas futuras aulas de educação física. 

E, na terceira parte, acessamos os discursos dos graduandos a fim de 

compreender o que estes entendem sobre a diversidade sexual e de gênero, 

se acham importante discutir o tema durante sua graduação e também se estes 

acham necessário a implementação do tema no currículo do licenciado em 

educação física. 

Percebemos que mesmo os alunos apresentando dificuldades para 

discutir o tema, e achando necessária a discussão sobre diversidade sexual e 

de gênero nas suas aulas durante a graduação, estes não consideram 

importante implementar no currículo, pois acreditam que este assunto é 

importante para discutir apenas informalmente e que não se ver necessidade 

em colocar no currículo. 



623 

 

Vimos neste estudo, que as categorias da diversidade sexual e de 

gênero são importantes para a formação, em particular, do professor de 

educação física, pois é nas aulas de educação física onde os alunos tem uma 

maior liberdade da relação entre os corpos, onde estes conhecem melhor seus 

corpos e desejos.  

Para isto o professor de educação física deve ter uma formação onde 

englobe as temáticas da diversidade sexual e de gênero, para que este possa 

ter uma compreensão melhor da relação dos alunos e possa respeita a 

individualidade de cada aluno. O professor tem o papel de estabelecer práticas 

pedagógicas que minimizam e discutam o preconceito e a discriminação entre 

os alunos, ensinando-os a viver numa sociedade em que a diversidade e o 

respeito predominem. 
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Resumo: 
 
Este trabalho pretende discorrer sobre as categorizações do sujeito LGBTTI no 
estado de Pernambuco, onde, através do entrecruzamento entre as esferas e 
pautas do movimento social e de algumas instâncias do Estado, bem como na 
reverberação dessas conceituações nos discursos proferidos pelos sujeitos 
designados em seus espaços e momentos de sociabilidade. 
 
Palavras-chave: Gênero, binarismo, performance, sujeito, discurso. 
 
 
Abstracty: 
 
This paper intends to discuss the categorizations of the subject LGBTTI in the 
state of Pernambuco, where, through the intersection between the spheres and 
agendas of social movements and some instances of state as well as the 
reverberation of these concepts in speeches made by the subjects in their 
designated spaces and moments of sociability. 
 
 
Keywords: Gender, binary, performance, subject speech. 
 
 
 

Introdução 
 
 Este trabalho surge a partir do projeto interinstitucional (UFBA, UFPE e 

UFMG) “A Visibilidade dos Corpos Gendrados e seus Desdobramentos 

Políticos e Cotidianos”. Porém o que aqui apresentamos se configura como um 

recorte do diálogo com o campo em Pernambuco. Desse modo, entendemos 

que o campo das sexualidades vem sendo perpassado por discursos variados. 

Discursos estes que se inscrevem por/sobre sujeitos, delimitando seus 

contornos, suas possibilidades. Pensar, portanto os atores sociais inseridos 

nesse campo na contemporaneidade se torna exercício complexo, quando este 

se vê permeado sempre por questões outras, como etnia/raça, classe, geração 

etc.  

 Pensamos, pois, que no contexto de distribuição do cenário social 

urbano, alguns corpos ganham, por sua configuração, mais visibilidade e 

espaço do que outros, gerando assim um tipo de hierarquização das 

performances e práticas cotidianas. A manutenção de tal hierarquização dar-

se-ia através de violentos mecanismos regulatórios, cuja função primordial é 

sustentar o Estado e a forma hegemônica dos corpos e das relações 

possibilitadas a/por estes. Nesse cenário, elegemos como interlocutores, atores 
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sociais tidos e auto-entendidos como LGBTTTI, pois, entendemos que estes, 

por suas práticas eróticas, são alocados à margem de um modelo de 

distribuição binária do sistema social, cuja maior referência posta é uma 

inteligibilidade heteronormativa (BUTLER, 1987, 1998, 2003).  

 Nossa pesquisa visou, portanto debruçar-se por sobre tais atores a fim 

de perceber as nuances e performances destes, inseridos numa lógica urbana 

de deslegitimação de suas vidas. Torna-se objeto de nosso estudo perceber 

como esses deslocamentos das categorias dicotômicas (macho/fêmea; 

homem/mulher; heterossexual/homossexual) terminam se dando em três 

esferas: no Estado, enquanto provedor de direitos através da criação de 

políticas públicas; da sociedade civil organizada, enquanto esfera de 

interlocução cujo intuito seria pressionar o tecido social na garantia de 

determinadas pautas de reivindicação; e finalmente nos espaços de lazer, a fim 

de verificar como os próprios atores envolvidos nessa trama, significam suas 

práticas erótico-sociais. Para tanto, recorremos ao método das análises 

discursivas como propostas por Foucault, onde, buscando uma arqueologia 

discursiva, nos torna possível destrinchar os enredamentos que sustentam e 

significam determinados enunciados em detrimento de outros.   

 

Justificativa 
 
 Situados em um sistema coletivo de inteligibilidade heteronormativa 

formado por diversos grupos, nos vemos em um meio onde possibilidades de 

identificação, bem como variadas formas de intervenção e colocação do próprio 

corpo, se fazem cada vez mais possíveis. Nesse contexto, diversidade vai 

passando a ser palavra comumente utilizada sob diversas finalidades, seja na 

luta e legitimação de vivências, seja na explanação abstrata do tecido social. 

Não raro, diante de diversas formas de lidar com os contextos e com o próprio 

corpo, vemos hierarquizações emergirem frente ao diferente. O campo do 

“exótico” passa então a ser reivindicado como único espaço possível para 

alguns corpos/sujeitos e desejos dissonantes. Dividi-se e hierarquiza-se assim 

a vida coletiva. 

 A relevância desse estudo relaciona-se com a proposição de um olhar 

para esses processos de naturalização de exclusões, visando entender como 
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essas relações se configuram atualmente no cotidiano pernambucano. 

Entendendo também que, o debruçar-se sobre discursos de atores que 

assumem certos papeis nos contextos político-sociais e sobre seus 

posicionamentos diante das vivências LGBTTTI nos possibilita tecer um quadro 

que certamente, numa segunda etapa, poderá servir de apoio na efetivação de 

projetos, de políticas e de pautas destinadas a este público. 

 Ainda em relação à justificativa, pode-se alegar também que tal estudo 

colabora para aproximar a academia da vivência e militância política desses 

segmentos, promovendo por/entre os meios acadêmicos a visibilidade não só 

dos corpos ditos abjetos, mas também de suas problemáticas.        

  

Objetivo 
Analisar deslocamentos das categorias dicotômicas (macho/fêmea; 

homem/mulher; heterossexual/homossexual) nas esferas: do Estado, da 

sociedade civil organizada e nos espaços de lazer.   

 
Metodologia 

Enquanto recursos metodológicos a combinação de duas propostas 

teóricas nos permitiu o contato com o campo ao passo em que nos dotou de 

arcabouços teóricos cuja perspectiva e pressupostos nortearam a construção 

dos nossos dados de pesquisa. Primeiro, a etnografia enquanto perspectiva de 

interação com as/os interlocutoras/os199 nos acompanha nas idas ao campo, 

determinando que o conhecimento produzido seria possibilitado a partir da 

interação entre pesquisadores e pessoas entrevistadas.(ROCHA, ECKERT; 

2008). Desse modo, enquanto proposta etnográfica entendemos em conjunto 

com Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert que:  

A interação é a condição da pesquisa. Não se trata de um encontro 
fortuito, mas de uma relação que se prolonga no fluxo do tempo e na 
pluralidade dos espaços sociais vividos cotidianamente por pessoas 
no contexto urbano, no mundo rural, nas terras indígenas, nos 
territórios quilombolas, enfim, nas casas, nas ruas, na roça, etc, que 

                                                           
199

 Tentaremos no decorrer desse texto nos valer de uma linguagem neutra nas demarcações 
de gênero, assim somamos às nossas reflexões uma série de pressupostos que definem a 
linguagem como elemento não só figurativo, mas capaz de dotar materialidade a expressões 
bem como significar possibilidade e/ou silenciamentos a formas de organização e expressão 
coletiva. Ver Manual do uso não sexista da linguagem, material organizado por Paki Venegas 
Franco e Julia Pérez Cervera, distribuído no Brasil livremente pela REPEM (Rede de Educação 
Popular entre Mulheres da América Latina). Disponível em < 
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-
publicacoes/manual-para-o-uso-nao-sexista-da-linguagem> 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-publicacoes/manual-para-o-uso-nao-sexista-da-linguagem
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-publicacoes/manual-para-o-uso-nao-sexista-da-linguagem
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abrangem o mundo público e o mundo privado da sociedade em 
geral. (ROCHA e ECKERT. 2008).  

 

 Desse modo, entendemos que o material que nos possibilita a análise 

dos demarcadores escolhidos é oriundo de formas de interação específicas, 

entrecortadas por fatores contingenciais e localizadores sociais de diferenças e 

proximidades. Assim, o estar dentro-fora do campo nos foi também substância 

de trabalho, onde as aproximações seguidas dos necessários afastamentos 

nos possibilitou olhar para a experiência de construção dos dados de pesquisa 

em consonância com o que Roberto da Matta propõe com a alegoria do 

antropological blues200, onde a complexa relação da aproximação e posterior 

afastamento que garantiria uma melhor análise do observado, sempre tendo 

em vistas refutar os argumentos de neutralidade científica na produção de 

conhecimento.   

 Em seguida, analisar as formações discursivas que sustentam e dão 

materialidade a posicionamentos, nos foi tarefa desejável. De modo que 

valemo-nos para isso dos pressupostos da arqueologia Foucaultiana. 

Arqueologia que “não é parente da geologia (como análise do subsolo) nem da 

genealogia (como descrição dos começos e das sucessões), ela é a análise do 

discurso na modalidade de arquivo.” (FOUCAULT apud CASTRO, 2009). 

Arquivo é entendido nessa perspectiva como conjuntos de ideias que se ligam 

e se entrelaçam na composição e legitimação de variados discursos que 

circulam em nossa sociedade.  

Para ter acesso ao processo de composição dos arquivos, podemos 

lançar mão de dois conceitos que apesar de manter diferenças entre si, 

mesclam-se e interagem constantemente: formações discursivas e formações 

ideológicas. As formações discursivas podem ser entendidas como a superfície 

a partir da qual se fará possível a composição da análise, configurando-se 

desse modo como o conjunto textual e a composição ‘material’ e mais direta 

dos enunciados. Porém essas formações seriam entrecortadas e possibilitadas 

por um conjunto de ideias que significam e sustentam suas composições. Tal 

conjunto de ideias seria entendido como formações ideológicas. O arquivo 

                                                           
200

 Referência ao texto: O ofício do etnólogo ou como ter “Antropological Blues”. Na qual o 
referido autor se refere ao conjunto de afetos configurados na relação com o campo e as 
imbricadas redes de interações passíveis de serem estabelecidas.   
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poderia assim ser passível de ser perscrutado, onde a partir da superfície dos 

enunciados postos, poderemos destrinchar os campos ideológicos que os 

sustentam e lhes imprime legitimidade. Por fim, sendo duas redes distintas, 

elas não são fixas, mas estão sempre em constante processo de negociação e 

permutabilidade, deslizando sempre uma sobre a outra afim de melhor 

adequar-se a quem enuncia.  

 
 

Resultados e Discussões 
 

a) Delimitando o Campo 
 

  Para nos debruçarmos sobre os dados das/os informantes, elencamos 

alguns cortes transversais nos discursos e a partir deles, esperamos conseguir 

visualizar os sentidos subjacentes fixados. Como já vem sendo dito, três 

campos foram observados nessa pesquisa: Estado, Movimento Social e 

Campos de Lazer. Eles se mostraram como espaços que nos possibilitaram 

acesso a diferentes interlocutores e distintas visões de mundo em relação às 

categorias de sexo, gênero e sexualidade bem como a seu processo de 

inteligibilidade social. Desse modo, entendemos que essas três esferas, ao 

passo que trazem demarcações diferenciadoras, elas na prática também se 

imbricaram em decorrência do processo de inteligibilidade heteronormativa e 

possibilidades de desconstruções desses sentidos hegemônicos, resultando 

em diretrizes das categorizações da heteronormatividade e também de 

políticas públicas na promoção da equidade de gênero e sexualidade.    

 

ANÁLISE 

 

Definições do campo noturno – jogos de corpos, normas e desejos 

 

O campo de lazer se configurou como um espaço onde diversas 

opiniões apresentadas a partir de diferentes discursos puderam circular. 

Elegemos enquanto análise pensar como estavam se configurando os 

demarcadores relacionados a gênero, sexo, práticas eróticas, e de como a 

relação destes pares dicotômicos era vivida de modos que reiterassem ou 

transgredissem a heteronormatividade vigente. Para tanto, dividimos os 
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comentários em blocos e olharemos teoricamente orientados para as questões 

apresentadas.  

 
1º CORTE – DEFINIÇÕES DO SUJEITO  
 
 Delimitar o que e quem é o sujeito gay é tarefa difícil e controversa. Pudemos observar 

uma dissonância entre as perspectivas adotadas pelas/os interlocutoras/es ao pensar sobre o 

que categoriza e quais marcadores colam-se a essa vivência. Na tipificação do mesmo, a 

variabilidade de formas de ver trouxe em si também uma variabilidade de formas de lidar com 

as próprias vivências. Fato que já nos chama atenção. Assim, utilizamos a categoria de 

identificações/inteligibilidades homossexuais.   

 
 N - bom, acho que existem vários tipos de homossexualidades. 
Particularmente, antes de conhecer minha namorada, e já fazem três 
anos que estamos juntas, eu só fiquei com homens. Mas eu conheço 
meninas que ficam com homens e mulheres, meninos que ficam com 
homens e mulheres. Até a pessoa se descobrir realmente, não 
necessariamente precisa ficar só com um gênero. A pessoa pode 
descobrir o amor de formas diferentes. Você ama a pessoa, não o 
que ela deseja. Você ama o ser (Mulher Cis Lésbica, 20 anos).  
 
B - Tem homem que sai com gay que não se considera gay, que eu 
já acho um ponto de interrogação. Mas não existe só uma questão de 
homossexualidade, não existe a historia de ah, homossexualidade é 
gay, enfim. Homossexualidade que o pessoal considera é só gay e 
lésbica, mas tem tantas outras coisas, há travestis, transexuais, que 
eu nem sei quais os termos que tá se usando hoje. E há 
homossexualidades que o próprio mundo gay desconhece. Voltando 
pra Maceió, o povo acha que gay é só o homem que faz com outro 
homem e a mulher que faz com outra mulher. Aí 

201
eles esquecem 

que tem o travesti, o transexual, o bissexual, e acabam restringindo o 
termo. Esquecem que tem muito mais coisas. Então eu acho que 
existem homossexualidades e várias coisas dentro de um mundo, 
entre aspas que foi criado (mulher Cis Bissexual, 26 anos). 
 
P - rapaz, eu nem sabia que existia muitos tipos de gays. (homem cis 
Gay, 30 anos). 

 

 Percebemos, assim, uma variação nos termos em relação ao “que é” e “quem é” o 

sujeito homossexual, sendo este percebido como relacionado às práticas eróticas e/ou as 

interações sociais e modos de se colocar no mundo. Tal conceito surgiu também vinculado a 

outros que pareceram servir de amarração das experiências, pois se na primeira citação vemos 

muito forte um ideal de amor romântico (da busca da cara metade, da alma gêmea)
202

 que 

cola-se na possibilitação da experiência homoerótica, na terceira sequer é levada em conta 

diferenciações entre os grupos ditos gays. A segunda, ao colocar que “há homossexualidades 

que o próprio mundo gay desconhece”, a interlocutora abre com esse enunciado a perspectiva 

de que os meios LGBT’s suportam uma diversidade maior do que a que já está posta, algo da 

                                                           

   
202

 Em relação ao tema do amor romântico ver Jurandir Freire Costa: Sem Fraude nem favor: estudos 

sobre o amor romântico (1998). 
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ordem de novos vocabulários ou, em certa medida, expressões não hegemônicas 

‘desconhecidas’ da maior parte das ‘pessoas gays’.  Essa diferenciação entre diferentes 

expressividades parece mostrar-se mais visível em contextos de violência, visto que o 

questionamento se haveria atores, corpos e vivências que sofreriam mais discriminação fez 

suscitar alguns pontos de discussão. Quem é então mais objeto da violência normativa?  

 

F - Os homens gays que não aceitam ser como são, esses que 
querem mudar, porque assim. É como deus disse, você será você. O 
homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. O homem 
querer virar mulher é um pecado imenso. Dois homens e duas 
mulheres também seriam. Mas eu acho que tem uns que sofrem 
mais porque acabam tendo essa transformação de querer ser algo 
que talvez não tenha sido fisicamente. Mas ele é, tipo assim no 
pessoal dele. Então esse é o tipo de preconceito mais abominado 
pela sociedade. De não aceitação do próprio gay. 
 (mulher Cis Lésbica, 18 anos) 
 

 Vemos na configuração dessa vivência conceitos fundamentalistas ainda arraigados na 

concepção da vivência LGBT. Vimos como exemplo o primeiro depoimento em que se 

mesclam falas de uma hegemônica matriz regulatória heterossexual, mas que mostra sua 

ambiguidade quando tal discurso é pronunciado por uma pessoa auto identificada como 

lésbica. Um conceito que volta e meia ressurge e que vêm muito claro nessa fala é a ideia de 

pecado. “O homem querer virar mulher é um pecado imenso. Dois homens e duas mulheres 

também seriam”. Tal fala trouxe implícita a presença de uma cultura da heterossexualidade 

compulsória e heteronormativa, na qual o produto gerado por essa ideologia termina por ser 

uma hierarquização das vivências marginais. Segundo essa lógica, se é pecado dois homens e 

duas mulheres, cabem-nos perguntar o que então não seria pecado? A resposta é simples. A 

mais normatizada vivência heterossexual, aquela que seria mantenedora de certa linearidade 

entre desejo (heterossexualmente direcionado), sexo, gênero e práticas eróticas (BUTLER, 

2003b 2008). Assim, tudo o que escapa a essa norma linear e quebra esse ciclo passa a 

integrar o campo do absurdo e do abjeto.  

 Tal fala nos é alegórica por comportar em si um complexo jogo de ambiguidades, onde 

a norma parece se reiterar de dentro de vivências que lhe desestabiliza. Dito de outro modo, a 

expressão pública do desejo e afeto “lésbico” pode ser entendido como ponto que coloca em 

cheque a naturalização do padrão heterossexual, posto que desmistifica lhe  a 

compulsoriedade e abre outros campos do possível. Porem, ao enunciar tais pressupostos, 

essa pessoa que assume vivências não normativas, reafirma violentamente normas rígidas, e 

para isso vale-se de conceitos como pecado, anti natureza, abominação. Percebemos assim a 

complexidade que se evoca na constituição e delimitação de grupos coletivos minoritários, com 

seus sujeitos incomuns e seus corpos abjetos.   

 

2º CORTE – CORPOS PERFORMÁTICOS E SUAS NORMAS 
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O outro ponto que nos chama atenção na configuração das falas são os 

modos como cada um compreende suas práticas e “performa” em seu corpo 

suas possibilidades, em interface com os ditames normativos. Hierarquizações 

visíveis surgem através das alocações do prazer no corpo. Atividade versus 

passividade parece ainda ser ponto forte na divisão estabelecida entre os 

homens cis gays entrevistados. Norma que parece delimitar os lugares que 

esse homem vai ocupar nos circuitos de sociabilidade LGBT.  

 

Entrevistador - e o que é vulgaridade? eu tô perguntando assim e 
parecendo chato, mas é porque tenho que perguntar, e o que é vulgar 
pra você pode não ser pra mim.  
 
P - rapaz, vulgar eu acho aquele gay que usa a calça lá em baixo e 
tem tipo, um bagulho de bronze aqui (piercing), exposição de corpo 
sem ter pra quê. Que chama atenção sem necessidade e, assim, eu 
não gosto disso. Independente dele ser gay. Mas sendo gay, acho 
mais feio (Homem Cis gay, 30 anos).   
 
Entrevistador - tu acha que a marca do biquíni tá associado com ele 
ser mais pintoso? 
 
P - sim. Eu nunca vi ninguém ativo, que se diz ativo, o foda, o 
comedor, se comportando desse jeito (Homem gay, 30 anos). 

 

Nessa fala, associar vulgaridade com traços geralmente associados a 

“dar pinta”, a ser afeminado, parece se mostrar como uma reiteração da 

delimitação que divide os campos do masculino e do feminino, do que é 

valorizado e tomado como modelo e do que é ridículo. Nessa divisão, o lado 

extremo da figuração é ocupado pelas travestis que não conseguiram 

transformar o corpo, e mantém a aparência ambígua. 

  

J - travesti desde que se ponha no lugar dela, seria um grupo mais 
seleto. Ela não leva surra no meio da rua. Se ela for mulherzinha, 
bonitinha, arrumadinha, não leva não.  
 
Entrevistador - mas porque tu acha que ela não leva surra? 
J - por conta disso, porque ela é feminina, e a sociedade aceita mais 
a travesti por conta disso. 
 
Entrevistador - e os gays aceitam as travestis ou tem preconceito 
com elas? 
J - não, não tenho preconceito não 
Entrevistador - não, os gays, não você.  
J - às vezes sim. Às vezes tem mais preconceito do pessoal do meio 
do que de quem é de fora. (Homem gay, 39 anos) 
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 É quase unanimidade nas entrevistas desse campo a concepção de que 

as travestis sofrem mais discriminação do que as outras categorias.  Tal fato 

pode nos apontar o quanto o corpo que ousa modificar-se é posto como abjeto, 

como repugnante, vulgar e inapropriado. Nessa primeira fala, foi considerado 

feio um gay que expõe o corpo, que usa biquíni, isto é, quanto mais esse 

homossexual for “pintoso” mais sanções sociais ele sofre. Entendendo o “dar 

pinta” como elemento ligado a uma performance comumente associada ao 

campo do feminino, como gestos mais delicados, timbres de voz mais agudos 

etc. Desse modo, infere-se que quando o corpo masculino traz gestualidades 

que não lhe são comumente associados, ele passa a ser mais ridicularizado.  

Uma segunda inferência diz respeito à percepção de certa noção de um 

“quadro evolutivo” em que quando um homem gay passa a ser mais 

afeminado, ele entra num terreno onde a travestilidade pode ser um destino. 

Assim, tais afirmações nos levar a pensar que alguns interlocutores trazem em 

seus discursos a concepção de que haveria um contínuo cujo resultado final, 

encarado negativamente, fosse a transição do corpo masculino para outro 

corpo cada vez mais feminino. Ou seja, haveria uma linha muito tênue 

separando gays afeminados e travestis, “O homem querer virar mulher é um 

pecado imenso. Dois homens e duas mulheres também seriam. Mas eu acho 

que tem uns que sofrem mais porque acabam tendo essa transformação de 

querer ser algo que talvez não tenha sido fisicamente.” (Mulher cis Lésbica, 18 

anos).  

 Elege-se assim o que seria mais aceitável mesmo dentro das práticas 

desviantes. A regulação mostra seu poder quando elege que parecer com uma 

travesti, ou ser uma “bicha pintosa” vai te alocar em outros círculos e dar a 

esse ser outras possibilidades, diferente dos corpos que ao contrário, 

afirmassem os caracteres correspondentes ao que lhe foi designado pelas 

tecnologias de sexo-gênero (PRECIADO, 2008).  

 

A constituição de sexualidades normais e periféricas denota uma 
falsa unidade que fragmenta o corpo, uma desunião que reduz sua 
erogenia. Por isso quando aparecem outros corpos ou práticas 
sexuais/eróticas que desafiam a lógica dessa gramática, são 
produzidos, como vimos, dois efeitos políticos: o primeiro é a 
consideração de uma não-humanidade e o segundo, a abjeção e a 
repugnância. (FIGARI E DÍAZ-BENEDITEZ, 2009 p. 24-25)   
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 A partir dessa lógica, percebemos na prática o quanto, mesmo nos 

espaços de socialização LGBTTTI o corpo ambíguo da travesti ainda 

incomoda. Sendo reportada pelos outros como vítima e culpada pelo próprio 

processo de abjeção.  

 

Entrevistador- e aí desses vários tipos, tu acha que algum tipo 
sofre mais preconceito do que outros? 
M - travesti.  
Entrevistador - porque M, tu acha que sofre mais? 
M - sei lá, porque é uma mudança radical que nós fazemos, aí é 
diferente. Já há um preconceito do gay e do travesti por conta do 

travesti. 
(travesti, 46 anos) 

    

O campo do abjeto atualiza-se assim mesmo entre os homossexuais, 

pois compartilham de perto essas vivências. Porém, o que vemos é que a 

norma implícita que permeia as configurações do gênero se atualiza e mistura 

novos e velhos discursos, compondo aqueles corpos que serão menos 

humanos do que os demais (BUTLER, 2003b, 2008, 2009). Dado o seu 

aspecto contaminador, o corpo abjeto deve ser evitado ao máximo. Deve-se 

ficar longe, manter distâncias seguras que garantam o caráter “natural” de 

masculinidade daqueles que já pertencem a uma prática não hegemônica, 

homossexual. Desse modo, para algumas performances, o preconceito é algo 

que circula na interação desses atores sociais.   

P - rapaz, preconceito assim, é meio complicado. Eu acredito que 
sofro mais preconceito por ser rasta do que por ser gay. Tipo eu sofro 
mais preconceito quando tô com b, por exemplo, meu amigo, que é 
um dálmata. 
[risos] 
Amiga de P - pintoso não, cheio de manchinhas. 
P - aí eu sofro preconceito, mas no geral não, por ser gay, de maneira 
nenhuma.  
(homem cis gay, 30 anos) 

 

Nesse modo, uma figura interessante a se observar é a drag queen, 

figura caricata que parodia um feminino exageradamente. Entrevistamos duas 

delas, que trabalham nas noites do Recife. As nossas entrevistadas não se 

entendem como travestis, tampouco reivindicam para si a categoria de mulher. 

Entendem-se como uma paródia desse feminino.  

 

Entrevistador - nesse contexto gay tu acha que existe 
homossexualidade ou homossexualidades no plural? 
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D - no plural com certeza porque tem de todo tipo. tem travesti, tem 
as mais machudinha, as mais gayzinha, e tem as bunitinhas né? as 
fantasiadas que nem eu.   
(Drag queen, 40 anos) 

 

Estar “fantasiada” é suficiente para alocar alguém no terreno do abjeto? 

Se num primeiro momento D se coloca como outra categoria identitária, logo 

em seguida ela faz questão de se diferenciar da vivência travesti: 

 

Entrevistador - e aí desse monte de diversidade tu acha que alguns 
sofrem mais preconceito do que outros? 
D - sofrem, as travestis né? mas também quem manda elas 
roubarem. Roubam que só a porra. 
Posso falar palavrão né? 
Entrevistador - pode, pode falar o que quiser. 
D - aí acontece isso, umas levam culpa e outras não têm.  
(Drag queen, 40 anos)  

 
 
 No entanto, ao demarcar os elementos que fazem as travestis sofrerem mais 

preconceito, as duas drags que entrevistamos destoam. Enquanto D se refere ao roubo quase 

como atividade inerente ao ser travesti, R traz que: 

Entrevistador - e aí tu acha que tem preconceito entre os próprios 
gays? 
R - existe preconceito sim, muitos não demonstram mas existe sim.  
Entrevistador - e qual é a letrinha de gay que sofre mais 
preconceito? 
R - ai, eu não saberia te questionar agora.  
Entrevistador - travesti não sofre mais não? 
R - depende, acho que tem travestis que sabem se portar bem sendo 
travestis e tem travestis que já são tão drag queens, tão vulgar que 
acho que a sociedade taxa que todos os travestis são daquele jeito. 
(Drag Queen, 38 anos) 

 
 

 Se travesti sofre discriminação e é diferente de drag porque rouba, ou se 

por outro lado, é por parecer com drag que travesti sofre mais preconceito, são 

duas perspectivas diferentes, que já demarcam possibilidades diferentes 

pensadas por sobre as travestis. Reitera-se, entretanto o discurso da 

vulgaridade, associada ao roubo, ou a modos de “performar-se” que tornam 

mais evidentes as ambiguidades do corpo cuja naturalidade do gênero fora 

reinventada.  

 Desse modo, podemos pensar que mesmo dentro do universo LGBTTTI, 

as hierarquias constituídas pelas tensões entre a norma binária e seus escapes 

atuam ora de modos rígidos, ora de modos fluidos. Se num momento o fato de 

ter um amigo mais afeminado é o suficiente para alguém sofrer mais 

preconceito, em outros entende-se que é possível sobreviver parodiando 
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artisticamente justo o que seria mais condenável. Desse modo, sobre as 

normas que regulam o gênero, podemos pensar que: 

 

Un sentido importante de la regulación, entonces, es que las 
personas son reguladas por el género, y que este tipo de regulación 
opera como una condición de inteligibilidad cultural para cualquier 
persona. Desviarse de la norma de género es producir el ejemplo 
aberrante que los poderes regulatórios (médico, psiquiátrico y legal, 
por mencionar unos cuantos) pueden explotar rápidamente para 
apuntalar la justificación de su proprio celo regulador continuado 
(BUTLER, 2006. p.29). 

 

 A tênue frontera entre o campo do aceitável e da aberração encontra 

assim distintas localizações, e a norma, longe de ser um elemento estático 

materializado em percepção únivoca, circula junto com as vivências de cada 

um, demarcando nos círculos a que este vai pertencer, as relações entre o 

desejável e o repugnante.     

 

O ESTADO, SUAS PERCEPÇÕES E A MATERIALIDADE DOS CORPOS 

GOVERNADOS.  

 

Entendemos que uma ação governamental (tanto estadual quanto 

municipal) envolve uma série de relações e de jogos de influência, interesse e 

oportunidade nos variados âmbitos. Levando em consideração tais aspectos, 

dentro de uma estrutura de inteligibilidade heteronormativa, analisaremos as 

falas desses representantes do poder estatal sobre sexo, gênero e 

sexualidade. 

Dividimos o campo do Estado em duas esferas: a primeira com dois 

representantes do estado de Pernambuco, nas instâncias da assessoria 

especial para assuntos LGBT’s do governo do Estado e representantes do 

Centro Estadual de Combate a Homofobia, vinculado à secretaria de Direitos 

Humanos; A segunda, no âmbito dos municípios, buscou-se representantes da 

prefeitura de Recife, principalmente a partir da Gerência de Livre Orientação 

Sexual; e no município de Olinda, buscou-se a secretaria de Direitos Humanos.  

 

POLÍTICAS DO ESTADO, POLÍTICAS DO MUNICÍPIO – CRUZAMENTOS 
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Assessor – (...) fiz agora uma especialização em gênero e identidade 
na UERJ, e foi legal, trabalhar com questões de gênero e identidade 
e dá condições de pensar para um mestrado também. E eu entrei pro 
movimento do Leões do Norte em 2003 ou 2004. E fui inserido na 
prefeitura do Recife, na gerência lá, onde passei três anos, depois 
voltei pro movimento. E desde 2008 no governo estadual houve uma 
reivindicação do movimento para que o governo pensasse ações 
também. Porque não adiantava juntar a sociedade civil, a gestão, 
mas e aí, quem vai tocar isso aí? E aí já tinha essa reivindicação 
antiga e o governador criou essa assessoria pra trabalhar questões 
relativas à comunidade LGBT. E o papel da gente é muito provocar, 
dentro das secretarias articular apoios para a população LGBT. 
Sendo na Saúde, na educação, no turismo. E a assessoria vai fazer 
dois anos agora. (Assessor para Assuntos LGBT’s ) 

 

Na configuração das demandas do estado, é constante a relação das 

solicitações do movimento social. Solicitações estas que, quando atendidas, 

passam a fazer parte das agendas de governo. Desse modo, percebemos que 

na esfera do estado de Pernambuco, parece começar a haver certa articulação 

em que, a criação destes dois espaços, apesar de ser um passo inicial, já 

começa a mobilizar as demais secretarias visando o atendimento a demandas 

específicas e a garantia de direitos.  Quando passamos aos municípios, o 

quadro parece variar um pouco. 

 

Entrevistador - tu podia falar um pouquinho da GLOS, de 

como ela foi criada e de qual a função dela na prefeitura do 

Recife? 

GLOS - bom, boa tarde, ou bom dia, bom, sou da gerência de 

livre orientação sexual (GLOS) que está lotada dentro da 

Secretaria de Direitos Humanos. Foi criada em 2005 com a 

missão de trabalhar especificamente o público da cidadania 

LGBT. Políticas públicas para esse seguimento na cidade do 

Recife, então questões de fortalecimento, de encaminhamento 

jurídico, social e psíquico nós fazemos também, então a 

gerencia tem a missão de fazer a conversa transversal com 

todos os órgãos, sejam secretarias ou autarquias da prefeitura. 

Isso é um pouco da GLOS. (Gerente de Livre Orientação 

Sexual) 

 

DH - Olinda - É um trabalho de formiguinha e a gente tá aí com 

um grande empenho, todo dia luta, tenta conversar, ter essa 

comunicação dentro das secretarias, junto com as pessoas, na 

prefeitura e aí a gente tá buscando essa visibilidade nesse 

momento enquanto grupo de trabalho, e mais pra frente com 

certeza a coordenadoria para assuntos específicos disso, para 
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assuntos LGBT, que foi a proposta, e nossa maior vontade é 

que a gente tenha também uma parada aqui em Olinda e que a 

gente construa um trabalho sócio educativo e incluir o LGBT 

dentro disso tudo aqui no nosso trabalho. (Representante da 

Secretaria de Direitos Humanos de Olinda) 

  

Enquanto no Recife há (desde 2005, como nos foi pontuado) uma 

gerência específica, na prefeitura de Olinda, as pessoas comprometidas ainda 

encontram resistência na implantação de um espaço especializado nas 

demandas LGBTTTI. Podemos inferir que o que leva a em Recife ter um 

espaço mais organizado de políticas públicas para esse segmento pode ser 

decorrente desse município ser a capital do estado. Porém a resposta para tal 

problemática requereria que analisássemos também a relação do movimento 

social nas pautas e nos processos de instalação dessas políticas públicas não 

só do estado de Pernambuco, mas também dos próprios municípios.   

Quanto às maiores dificuldades encontradas, os discursos caminharam 

em locais similares, e o preconceito parece encontrar formas de se apresentar 

institucionalmente.   

 

GLOS – (...) e dentro dos governos acontece muito a ideia de 

que, eu não tenho compromisso por que eu não sou 

homossexual, é como se a homossexualidade fosse alguma 

coisa que pegasse. Então, não peguei esse negocio, então 

pouco me interessa. (Gerência de Livre Orientação Sexual) 

  

 

 Nessa fala fica evidente o quanto é reproduzida uma lógica 

heteronormativa que se materializa através de posturas de gestores que 

simplesmente passam a ignorar o tema com medo de serem contaminados por 

ele. Essa inteligibilidade heteronormativa reitera-se assim como elemento de 

exclusão de quem não pertence aos padrões hegemônicos de sexo, gênero e 

sexualidade. Se no nível das vivências privadas tal medo de contaminar-se 

com o “exótico” já se mostra como problemático e capaz de atrapalhar a vida 

dos que não corresponderam a heterossexualidade compulsória, quando tal 

postura é defendida por alguém que ocupa cargos de gestão pública, torna-se 
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um empecilho muito maior ao estabelecimento de políticas públicas que levem 

em consideração essas vidas tidas como “anormais”.  

 Ponto importante a observarmos é quais são as concepções de gênero, 

sexo e sexualidade concebidas pelos gestores públicos em relação aos seus 

cargos.   

 

Entrevistador - o Estado assume a ideia de orientação ou 

opção sexual? 

GLOS - orientação, porque, porque a gente não pode optar 

neh? era muito fácil eu dizer pra você que eu opto por você, 

como se a gente não opta e não manda no coração nem no 

sentimento. Sentimento a gente não manda, ele nasce. É 

orientação do desejo. Do desejo de estar e orientação para. 

Então a gente não opta porque se a gente optasse, eu não ia 

querer ser discriminada nunca. E se a gente optasse, minha 

filha quando nascesse ou meu filho não ia ser homossexual. 

Então não se pode ser uma opção. (Gerência de livre 

Orientação Sexual) 

 

 Numa frase como, “se optasse meu filho não seria homossexual”, se 

cruzam vários indicadores que podem tanto falar sobre a vivência da pessoa e 

de seus processos de não aceitação, quanto podem falar de como tal pessoa 

percebe os processos a que um filho homossexual estaria submetido em nosso 

sistema social. Do mesmo modo, uma fala que traz muito claro um 

posicionamento sobre concepções de corpos foi de um interlocutor que diz: “Se 

ela se sente mulher ela têm que usar o banheiro feminino.” (Assessoria 

Especial para Assuntos LGBT’s).  

 Nas falas, encontramos concepções de gênero que visam desmistificar a 

naturalidade do ser homem e do ser mulher, nesse ponto encontramos falas 

como: 

 

CECH – a gente tá falando em papéis, como a gente se veste, 

como a gente se coloca. Então a gente vai se referir a ela como 

mulher porque é esse papel que ela tem construído. 

Independente se usa o órgão genital ou não, mas ela se 

identifica enquanto gênero feminino. Por muito tempo se 

chamou a travesti de transgênero não é? Que transitava por 

entre os gêneros, mas o gênero masculino é uma coisa que ela 

não se identifica, que não faz parte dela. Agora se ela utiliza ou 
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não o pênis vai se enquadrar em outra discussão politica que é 

aquela de que se ela é travesti ou se ela é transexual. Então a 

travesti não faz a trangenitalização e se utiliza de seu pênis, 

sente prazer com isso. Mas é feminina, porque ela se coloca 

assim. (Centro Estadual de Combate a Homofobia) 

  

Entrevistador – então o referencial é o discurso do sujeito? 

CECH – exatamente. Gênero é uma construção. (Centro 

Estadual de Combate a Homofobia) 

 

O fato de pessoas que representam o Estado levarem em consideração 

o referencial do discurso sobre si da própria pessoa que enuncia é um 

posicionamento que tem um efeito prático nos modos como esses mesmos 

representantes vão atuar. Desse modo, perceber se eles adotam perspectivas 

de sexo e gênero e sexualidade com concepções previamente demarcadas ou 

se, por outro lado, vão dar voz e legitimidade ao discurso da própria pessoa 

sobre si, são duas formas diferentes de conceber o trabalho de gestão com 

pautas do segmento LGBTTTI, e cujos resultados práticos de seguir uma ou 

outra linha também difere.   

 

CONCEPÇÕES DO MOVIMENTO, DEFINIÇÕES DO SEGMENTO 

 

 O campo do movimento social atua como importante interlocutor entre 

as necessidades individuais e as grandes pautas do Estado e ou governo. 

Desse modo, as concepções trazidas por representantes desse setor também 

acabam permeando os posicionamentos defendidos pelos mesmos.  

 

COMLÉS – é... gênero, eu compreendo que gênero é uma 

identidade de cada um, de cada ser humano. Nós temos uma 

identidade de gênero. Bom, não sei falar cientificamente, mas 

sei falar socialmente. Então, nós mulheres temos um papel na 

sociedade. Então, biologicamente se nasce mulher, mas não é 

por ter nascido mulher que eu tenho que aceitar essa 

desigualdade e achar boa, achar tranquila. Também não tenho 

que culpar os homens e sair com uma bandeira na cabeça 

matando os homens. Não. Precisamos sim é conquistar nosso 

espaço, garantir nosso direito. Então, quando você me 

pergunta sobre ser mulher e ser homem na sociedade, eu 

entendo que é assumir nossos papeis, nosso papel enquanto 
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pessoa.  Meu gênero tem haver com a minha identidade. Então 

meu gênero e meu sexo biológico são coisas diferentes. 

(Coletivo de Mulheres Lésbicas de Pernambuco) 

 

ABHT - eu entendo que não existe ser homem e ser mulher 

porque gênero não é uma coisa binária. Eu entendo que há um 

conceito cultural do que é ser homem e ser mulher, mas que 

não correspondem a realidade. Pra mim existem 

masculinidades e feminilidades, além de sexos biológicos. Pra 

mim a composição da sexualidade humana é mais complexa 

do que uma simples divisão entre homem e mulher e 

masculinidade e feminilidade é um conceito que eu tenho 

certeza que algum dia alguém vai poder conceituar de alguma 

forma bastante eficaz, mas hoje em dia ninguém consegue 

dizer o que é masculinidade e feminilidade sem colocar rótulos 

culturais, que são, considerando que cultura é uma coisa que 

varia no tempo e no espaço, não é algo que você vai dar 

credibilidade, então eu não acho que existe, eu não tenho 

nenhum conceito, nenhuma definição de masculino e feminino, 

e acho que ninguém mais tem no mundo, na 

verdade.(Associação Brasileira de Homens Trans) 

 

Entrevistador - Como é que o Leões do Norte entende gênero, 

masculinidade e feminilidade? 

 

Leões do Norte - olhe, dizer aqui que o conjunto entende de 

forma geral e que todo mundo tem aquela coisa, não dá. E tem 

hora que me dá um negócio na cabeça e que fico meio doido, 

como o caso daquela mulher americana, que vive como 

homem, mas não abriu mão de ter um filho. E ela barbuda e tal. 

Mas olhe, eu não queria de jeito nenhum ser essa criança. 

Porque a minha mãe eu queria ela feminina. Aí, mas tem 

outras pessoas que entendem aquilo ali com a maior 

naturalidade. Eu não consigo. (Grupo Leões do Norte) 

 

 

Entre os nossos interlocutores percebemos concepções variadas e mesmo 

divergentes do que seria gênero. Enquanto a representante da COMLÉS demarca 

muito claramente que para ela seu gênero é algo diferente do seu sexo biológico, e o 

representante do segmento dos homens trans defende o caráter extremamente 

cultural dessas noções, o terceiro interlocutor parece ter concepções mais 
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demarcadas ao falar de sua própria incapacidade em entender as nuances das 

quebras do binarismo. Desse modo, tanto ao desconsiderar a identidade masculina do 

homem trans que ele cita, quanto ao dizer que não queria ser filho de tal pessoa, ele 

demarca o limite de até onde sua compreensão alcança tais questões. Porém, tal fato 

se mais complexo quando o posicionamento e as percepções mesclam-se às pautas 

de reinvindicação desse movimento social.  

 
Leões do Norte - Eu sei que conversa vai, conversa vem, sei que 
depois ele falou que era bissexual. eu falei que bom né, você é 
bissexual. Só falta agora eu conhecer papai noel e os duendes, que 
eu não conheço ainda, porque bissexual já conheço um aqui. 
(...) 
Fui pra primeira conferencia municipal de diversidade sexual, aí no 
texto tava lá, bissexual. Aí eu me levantei, eu tenho um destaque. 
Qual? O destaque tá no paragrafo tal, que era exatamente o que 
falava de bissexual. Aí a secretária de direitos humanos olhou para 
mim, tu quer fazer o quê, tu quer defender quantos? aí você não vai 
ter nenhum voto. Aí eu fui lá e falei, que era muito fácil você tar 
colocando a questão do bissexual sem ele estar presente, sem ele 
carregar uma faixa, sem ele carregar um papel ofício dizendo que era 
bissexual. agora as bichinhas pintosas que levam curra no meio da 
rua, que são chamadas de frango, de bicha safada, essa daí se 
expõe e ninguém fala nada, ninguém defende. Agora bissexual é bom 
porque aí é cômodo. (Movimento Leões do Norte) 
 

 

A fala acima termina por reproduzir uma lógica heteronormativa em que 

a bissexualidade não é compreendida como possibilidade de materialização do 

desejo. Tal aspecto reforça um processo de inteligibilidade de categorias 

dicotômicas entre heterossexual e homossexual.  

Desse modo, percebemos que os posicionamentos adotados pelos 

representantes dos movimentos sociais LGBTTTI reverberaram em processos 

de legitimação dos sentidos hegemônicos sobre sexo, gênero e sexualidade ao 

mesmo tempo em que em alguns desses movimentos se percebeu 

desestabilizações dessas categorias.     

 
Considerações finais  
 
 O contexto do lazer se configurou como rico espaço de variadas 

opiniões e modos de se colocar ante vivências pessoais e coletivas nos meios 

LGBT configuradas em espaços outros. A discriminação dos atores surge, 

ainda que mascarada por normas de um politicamente correto, em que os 

discursos velados tomam a cena e fazem com que se haja pudores em 

expressar opiniões de repúdio, muito embora seja visível que nas entrelinhas, 
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elas estejam muitas vezes presentes. Desse modo, o bizarro e o convencional 

são campos fluidos de encaixe e desencaixe constante de atores, a mercê de 

atos e olhares regulatórios que embora portem um quê de margem, pautam-se 

em heteronormatizações.   

 No contexto do Estado, verificamos que embora tragam os sentidos fixos 

de sexo gênero e sexualidades, alguns agentes já começam a trazer a tona 

desestabilizações desses pares dicotômicos.   

 Por último, no movimento social se verifica mais uma vez uma tensão 

entre a reprodução da inteligibilidade heteronormativa e da heterossexualidade 

compulsória e possíveis desconstruções desses sentidos condensados.  

 Vale a pena ainda ressaltar que, essa tensão foi encontrada como 

exposta acima, em todos os campos investigados.  
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O GUETO LGBT NA CIDADE DO RECIFE: sentidos, demandas e ações da 
Gerência de Livre Orientação Sexual. 

 

RESUMO  

 

Este estudo busca analisar quais as razões que levam os sujeitos pertencentes 
ao grupo LGBT a se organizarem em guetos? Se apropriando das categorias 
de espaço urbano, homossexualidade e guetos. Através da pesquisa 
etnográfica e de entrevistas semi-estruturadas, vimos que este espaço surge 
em função da violência sofrida pelos homossexuais. 

 

Palavras-chave: espaço urbano, homossexualidade, gueto. 

 

LGBT IN THE GHETTOS RECIFE CITY: senses, demands and actions of the Management of 

Free Sexual Orientation. 

 

ABSTRACT 

 
This study seeks to analyze the reasons that lead the subjects belonging to the 
LGBT group to organize themselves in ghettos? Appropriating the categories of 
urban space, homosexuality and ghettos. Through ethnographic research and 
semi-structured interviews, we found that this space arises due to the violence 
suffered by homosexuals. 
 

 

Key-words: urban space, homosexuality, ghetto. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo da história da humanidade podemos encontrar relatos que se 

aproximam da homossexualidade.  

Na Grécia antiga onde era comum homens mais velhos manter 

relações sexuais com rapazes; na Roma antiga onde esperava-se que 

membros menos poderosos (passivos) deviam se submeter a homens de 

status superior (ativos); e na era cristã em que aqueles que mantinham 

relações sexuais apenas com indivíduos do mesmo gênero não eram 

significativamente distinguidos daqueles que cometessem o pecado da 

sodomia ou adultério com parceiros de gênero oposto. Por sua transgressão, 

não receberiam qualquer rótulo/identidade além da de ‘pecadores’ – porém, 

vale ressaltar que os construcionistas sociais rejeitam nomear tais relações de 

homossexuais. Argumentam os autores que tal conceito não se aplicaria 

àquela época.  

Historicamente, a homossexualidade sempre foi um tema inquietante, 

gerando muitas inquietações. Na tentativa de respondê-las duas perspectivas 

teóricas foram desenvolvidas: a primeira calcada numa determinação natural 

do desejo, o essencialismo histórico, e a segunda, em sua determinação 

cultural, o construcionismo social (NOVENA, 2004). 

O essencialismo histórico ostenta a convicção de que há algo inerente 

à natureza humana, inscrito nos corpos e em sua fisiologia, na forma de um 

instinto ou energia sexual, que define a identidade homossexual.  

Já a perspectiva do construcionismo social problematiza a constituição 

pré-fixada da identidade sexual, argumentando que essa é produzida numa teia 

de diferentes significados culturais, simbólicos e eróticos. Os autores que 
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representam esta concepção têm questionado amplamente os estudos 

essencialistas, afirmando que uma tal identidade homossexual não existia 

antes dos fins do século XIX. 

Os estudiosos observam que, antes da expansão do Cristianismo, as 

atividades sexuais entre pessoas do mesmo gênero não eram registradas de 

forma particular e que, até fins de 1800, quando se criou essa nomenclatura, 

não podia ter sido desenvolvida uma identidade homossexual (RUST, 1995; 

LIPKIN, 1999; WEEKS, 1999), ou melhor, um discurso sobre a 

homossexualidade tal como o conhecemos na contemporaneidade. 

Vale ressaltar, que os estudos e discussões em ambas as perspectivas 

não apontam para alguma conclusão a respeito da etiologia da 

homossexualidade. Mantém-se com isso, o estado da dúvida e da incerteza, 

proporcionando, de um lado, o estímulo para a continuação dos estudos, o que 

em certa medida aprofunda a discussão e reflexão sobre esse tema e, de 

outro, o impedimento da normatização da homossexualidade. Mesmo assim, 

ela se mantém como uma representação que indica a multiplicidade, a 

plasticidade e complexidade da sexualidade humana (NOVENA, 2004). 

A subcultura homossexual moderna teve início somente na segunda 

metade do século XIX, de modo que as pessoas que se interessavam 

sexualmente por indivíduos do mesmo gênero podiam descobrir-se uns aos 

outros na cultura das cidades em crescimento (WEEKS, 1999, p. 65).  

Contudo, ressaltamos que esse processo de descobrimento do “igual” 

e do “diferente”, somado à transformação na vida familiar, a partir do século 

XVII, concepções construídas a partir do cristianismo, com as definições dos 

papéis sociais e sexuais masculinos e femininos, levou a um processo de 

estigmatização e exclusão dos homens que não correspondessem aos papéis 

sociais e sexuais deles esperados (WEEKS, 1999, p. 67). 

Assim, observamos que alguns fenômenos histórico-culturais 

endossaram o fortalecimento da heterossexualidade enquanto instituição, tais 

como a mudança nos padrões de fertilidade e a utilização de técnicas de 

controle de natalidade e aborto; do mesmo modo, a ênfase, no século XX, do 
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sexo como prazer trouxe a reflexão da busca da satisfação nas relações 

sexuais de casais (WEEKS, 1999, p. 64).  

Esses acontecimentos colaboraram significativamente para construção 

das novas configurações da sexualidade, até mesmo sobre a 

homossexualidade, que teve repercussão sobre os padrões de normalidade 

baseados na heterossexualidade. 

A partir do final do século XX, após a despatologização da 

homossexualidade que então, passa a ser vista como uma opção ou uma 

orientação, dando novos rumos à revolução sexual empreendida a partir dos 

anos 60. A sociedade normatizada, ou seja, onde o corpo tinha a função 

específica de procriar, passa a ser questionada, aflorando com isso a busca do 

prazer, independente do sexo e da função. Essa revolução com base na ideia 

da igualdade entre os sexos permitiu a organização de grupos e de 

movimentos, como os feministas e dos homossexuais, que reivindicam um 

lugar social de maior reconhecimento e liberdade na expressão corporal, 

sexual e verbal. 

A emergência das identidades estimulou o surgimento de movimentos 

sociais, que buscam problematizar as relações de poder em prol do respeito 

aos direitos fundamentais e à liberdade dos indivíduos. Nesta busca dos 

grupos identitários – os chamados grupos minoritários, – ocorre a luta simbólica 

e política pelo espaço público que repercute necessariamente na organização 

espacial urbana, em suas normas de “ocupação” definindo com isso quem tem 

autorização para ocupar este lugar e de que forma.  

A partir das ações desenvolvidas pela Gerência de Livre Orientação 

Sexual da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da 

Prefeitura Municipal do Recife, levantamos as seguintes questões para o 

estudo: quais são as razões que levam os sujeitos pertencentes aos grupos 

LGBT a se organizarem em guetos? Quais são as dificuldades e demandas 

destes sujeitos quanto à expressão pública de sua identidade sexual? E, como 

as vivências e interações afetivo-sexuais acontecem nesses espaços?  

O objetivo deste estudo é compreender os sentidos atribuídos às 

relações que se estabelecem nos espaços reconhecidos socialmente como 
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gueto e elaborar ações com vistas a ampliar os espaços de expressão das 

identidades LGBT, na cidade do Recife. O estudo se apropria das categorias 

de espaço urbano, homossexualidade e gueto para desenvolver suas análises. 

As primeiras observações foram construídas a partir da pesquisa 

etnográfica, que envolveu observações – durante o período de seis meses – 

em espaços de homossociabilidade como cinemas, bares, restaurantes e 

boates no bairro da Boa Vista, centro comercial do Recife, região que se 

concentra grande número destes estabelecimentos, além do bairro ter uma 

característica boemia e haver algumas áreas residenciais habitadas quase que 

exclusivamente por homossexuais.  

Além disso, realizamos quinze entrevistas semi-estruturadas a partir de 

um roteiro de questões formulado a partir do objetivo geral da pesquisa: 

compreender os sentidos atribuídos às relações que se estabelecem nos 

espaços reconhecidos socialmente como gueto e elaborar ações com vistas a 

ampliar os espaços de expressão das identidades LGBT, na cidade do Recife. 

Os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram dois: que se 

identificassem como homossexuais e que frequentassem espaços de 

homossociabilidade com certa frequência e há algum tempo. Entrevistamos 

cinco homens gays, cinco mulheres lésbicas e cinco trangêneros – travestis e 

transexuais.  

Definimos a análise de conteúdo para tratar as informações e discursos 

produzidos a partir das referências de Bardin (1988).   

O interesse pela categoria de espaço urbano quando situada, em 

especial, na teoria pós-moderna se dá em função da possibilidade de 

compreendermos os processos de vigilância, controle e poder, tal como 

descritos por Foucault. Esses processos nos permitem a dinâmica de 

estabelecimento dos espaços de interação homossexual num determinado 

período histórico, sua “delimitação” no gueto, suas representações e sentidos.   

 Para compreendermos o sentido de espaço, faz-se necessário pontuar a 

mudança produzida a partir da globalização. A noção de espaço delimitado, 

estável e fixo, tal como apresentada na modernidade – da mesma forma que a 
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noção de identidade203 –, vem passando por um processo de descentramento 

(GIDDENS, 1991, p. 8).  

Conforme Giddens (1991) na modernidade há uma separação cada 

vez maior entre o espaço e o lugar – como específico, concreto, conhecido, 

familiar e delimitado – o que repercute nas identidades, que passam a ser 

construídas também a partir de relações entre outros que estão "ausentes", 

distantes (em termos de local), de qualquer interação face a face. Ou seja, este 

local e esta identidade passam a ser construídos também a partir de 

referências ocultas e de relações distanciadas que determinam sua natureza 

(GIDDENS, 1991, p. 20). 

Outro aspecto a ser considerado em relação ao espaço e às 

identidades é que a “ampliação dos sistemas de significação e representação 

cultural se ampliaram, somos confrontados por uma multiplicidade cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

– ao menos temporariamente (HALL, 1999, p. 13) repercutindo no surgimento 

de novos arranjos identitários que certamente buscarão seu fortalecimento – 

tanto individual como coletivamente – a partir da organização de novos 

movimentos, com novas demandas em termos de reconhecimento e conquista 

de espaço.  

Já dissemos que estes movimentos que problematizam as relações de 

poder em torno das produções sociais das identidades e das diferenças 

buscam, basicamente, o respeito aos direitos fundamentais e à liberdade dos 

indivíduos em suas identidades.  

Entretanto, deve-se perceber que estas relações 

identidades/diferenças são fortemente marcadas por relações de poder e, 

neste sentido, a afirmação das identidades e a marcação das diferenças 

implicam sempre em operações de incluir e de excluir, de classificar e 

hierarquizar. E nos parece que é nesse sentido, que a categoria espaço poderá 

expressar esta relação quando ocorre a sua delimitação, como no caso do 

gueto.  

                                                           
203

 No livro de Stuart Hall (2006) – A identidade cultural na pós-modernidade -, o autor descreve 
o processo de nascimento e morte do sujeito moderno, bem como o seu processo de 
descentramento. 
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Assim, a escolha da categoria gueto para este estudo foi condicionada 

por duas possibilidades de análise: a primeira relacionada ao sentido descritivo 

inicial do termo designando a ocupação, deliberada ou não, e a organização 

espacial urbana por grupos minoritários – gueto como uma área “natural”, 

produto da “história da migração”, por exemplo; e a segunda, a partir do 

alargamento deste conceito apresentada por Wacquant (2004), em que o gueto 

revela-se como um dispositivo sócio-organizador, como um espaço incubador 

simbólico da produção de uma identidade maculada, designando, portanto, 

uma forma especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano. 

Em especial, o gueto homossexual – constituído por espaços urbanos 

públicos ou comerciais, como bares, boates, cinemas – representa um ponto 

de encontro e de compartilhamento das vivências homossexuais (FRANÇA, 

2007). 

MacRae (2005), no artigo Em defesa do gueto, afirma que o 

homossexual tomado por sentimentos de anormalidade, culpa e pecado, 

somados à ameaça do ostracismo social, tende a se “ocultar” no gueto. 

Segundo este autor, este espaço apresentaria as condições para que o 

homossexual experimentasse a vivência nesta identidade, possibilitando a 

construção de sua identidade social e, com isso, seria criada a condição de 

assumi-la em espaços menos restritos, chegando até a apresentar-se nesta 

condição em todos os espaços que frequenta. Daí, a defesa do gueto.  

Assim, embora as identidades sexuais pouco a pouco comecem a ser 

incorporadas aos discursos e espaços, o preconceito, a discriminação e a 

estigmatização ainda se fazem presentes na sociedade, pois a 

heterossexualidade permanece como a referência sobre a qual todas as 

relações devem se assentar. Por consequência, as “outras identidades” são 

vistas ainda como anormais e desviantes. Daí o questionamento constante 

sobre a causa da homossexualidade.  

 

 

Os espaços de homossociabilidade na cidade do Recife 
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Como foi dito, o espaço de observação da pesquisa foi o bairro da Boa 

Vista, localizado na área central do Recife, o bairro da Boa vista é, 

praticamente, o portão de entrada para o centro da cidade, a Avenida Conde 

da Boa vista, é a principal artéria do bairro, e representa o coração do centro.  

O bairro, bicentenário, é um dos mais antigos e tradicionais da cidade. 

Central e bem arborizado, com extensão territorial de 180 hectares, em suas 

ruas, à sombra das árvores, abrigam-se tanto residências quanto os mais 

variados estabelecimentos comerciais, além de grande concentração de 

escolas, universidades, clinicas, hospitais, sindicatos e espaços de lazer (com 

bares, teatros, shoppings, cinemas, lanchonetes, etc.) o que o torna diferente 

dos demais bairros.  

No período da noite, principalmente nos fins de semana, em alguns 

pontos específicos, as ruas deste bairro se transformam em de alegria, 

diversão, paquera e pegação, sendo frequentada quase que exclusivamente, 

por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que se reúnem para 

tomar cerveja, conversar, flertar, dançar em alguma das várias boates ou 

simplesmente buscar possíveis parceiros sexuais. 

O surgimento desses espaços, como se pode observar, surge do 

processo de exclusão social, historicamente vivenciado por esses sujeitos, que 

encontram no gueto, a possibilidade de expressar livremente sua identidade de 

gênero ou sua orientação sexual, uma vez que a rua é frequentemente 

considerada um lugar heterossexual. Assim, homossexuais são estimulados a 

buscar espaços “próprios”, por onde circulam os seus iguais, a salvo dos 

olhares recriminadores de grande parte da sociedade, e onde possam se sentir 

seguros para fazer demonstrações públicas de afeto e de sua identidade 

sexual.  

Como pudemos observar nos discursos durante a aplicação da 

pesquisa, no qual todos os entrevistados, afirmaram se sentirem nestes 

espaços aceitos na sua plenitude, e felizes por poder compartilhar com os seus 

alegrias e angustias do seu cotidiano.   
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“Conviver nesses espaços gays para mim foi muito 

importante quando comecei a viver minha sexualidade, e 

é ainda hoje, pois posso me expressar sem medo dos 

olhares preconceituosos das pessoas, posso ser do jeito 

que sou brincar com meus amigos e conversar coisas do 

meu dia-a-dia (suj.masc., 28 anos).” 

 

“Adoro ficar com meus amigos nos bares gays, nos 

points GLS podemos fechar, dar pintas, rir, ficar fazendo 

matação com as outras bichas é sempre muito bom ficar 

com meus amigos nesses lugares (suj.masc.,21 anos).” 

 

 

 Logo, o gueto se apresenta como um espaço identitário e de 

compartilhamento de experiências.  Como dizemos anteriormente a 

manutenção dos guetes surge também do medo da violência sofrida por esses 

sujeitos, como pudemos observar nas falas dos entrevistados. 

 

“Gosto de estar aqui, pois não tenho medo de ser 

agredida por paquerar alguém e de não me interessar por 

rapazes, tenho medo da violência física de alguns 

homens que dizem que as mulheres lésbicas precisam 

ser agredidas fisicamente para aprender gostar de 

homens (suj.fem.,24 anos) 

 

“Não tenho medo de vim para cá, posso me vestir do 

jeito que gosto e me sinto bem, me sinto aliviada, quando 

chego, pois no caminho fico recebendo xingamentos 

(gen.fem.,19 anos).”   
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Esses espaços também foram valorizados como lugares onde se 

compartilham experiências, aonde se podem buscar também possíveis 

parceiros ou parceiras para o estabelecimento de uma relação estável ou 

efêmera. 

 

“Foi frequentado aqui que pude aprender com meus 

amigos, coisas que não aprendi que tinha dúvidas e medo 

de perguntar as outras pessoas. Foi frequentando os 

lugares gays que encontrei todos os meus casos e 

namorados (suj.masc. 30 anos)”. 

 

Nesse contexto, Crocker e Cols. (1998), contribuem afirmando que 

uma maior presença de indivíduos similarmente estigmatizados num meio 

ambiente determinado pode ocorrer por vários motivos, desde a segregação 

forçada devido à discriminação, a preferência pelo contato entre iguais e por 

consequência a produção da sensação de segurança, onde o sujeito pode 

então expressar a sua sexualidade de maneira livre. Isto repercutiria na 

elevação da autoestima, pois os sujeitos também se avaliam pela participação 

que têm em grupo.  

Contudo, destacamos que embora originalmente a razão de existir do 

gueto esteja relacionada fortemente pela necessidade dos “diferentes”, dos 

estigmatizados e invisibilizados de se protegerem e se afirmarem positivamente 

– especialmente o gueto gay – como um espaço identitário em que as pressões 

da sociedade podem ser colocadas de lado, propiciando identidades mais 

afirmativas – a princípio – como um lugar onde pode-se viver a liberdade 

sexual, consideramos que esta representação merece uma análise mais 

cuidadosa.  

Consideramos que para além desta função, o gueto funcionaria 

também como um dispositivo institucional de poder, já que ao acolher, situar e 

delimitar a vivência de um grupo num espaço determinado, este atuaria dentro 

da mesma lógica da negação da hipótese repressiva apresentada por Foucault 
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(1987), em que a repressão não se daria mais através do interdito, da 

repressão, da censura, do silêncio e do interdito, e sim, através do estímulo, da 

disciplina, do controle e especialmente da vigilância. Daí, a outra função do 

gueto, possibilitar a vivência da sexualidade – aparentemente de forma livre, 

mas delimitada e porque não dizer circunscrita naquele espaço determinado.  

 

 

Desafios de uma gestão pública municipal LGBT 

 

 

 A partir dessas considerações, inúmeros desafios se apresentam à 

gestão pública, principalmente no gerenciamento de uma política afirmativa, 

que objetiva a garantia da cidadania, a universalização de uma educação de 

qualidade, o acesso à saúde com atenção integral e equidade; a eliminação de 

todas as formas de violência contra a população LGBT; o acesso ao trabalho e 

ao emprego; uma política de segurança pública voltada para garantia do direito 

a vida e a integridade física, moral e psicológica. 

 Para tanto, se fazer necessário compreendermos que tais políticas estão 

amparadas nos Direitos Humanos, que são principalmente políticas referenciais 

éticos, porque visam (re)direcionar os objetivos das políticas públicas para que 

de fato deveria se dar na prática, isto é o bem-estar da sociedade tendo o ser 

humano como a questão central; jurídicos, porque dizem respeito à garantia de 

direitos fundamentais para os quais o Estado deve se organizar para prestá-

los, que se concretiza de por meio de políticas públicas; e políticos, porque visa 

à construção de ma nova ordem social onde todos tenham ver e voz nos 

processos de decisão que dizem respeito à vida em comum. 

 Dessa forma, os gestores tem o desafio de buscar conjugar ações 

diversas e complementares, com outros atores da gestão, na perspectiva de 

identificar as necessidades de implementação de políticas voltadas para 

compensar as defasagens de inserção no processo de desenvolvimento 

produzidas pelo modelo econômico, ou originárias de desvantagens grupais 

historicamente herdadas, como a negação da cidadania por um longo período. 

Buscando promover a transversalidade das políticas setoriais os referenciais de 

direitos humanos. 
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 Essa visão estratégica, sob a ótica dos direitos humanos, deve ser 

capaz de traduzir políticas com três enfoques distintos, políticas de promoção, 

com o objetivo de efetivar os direitos ou de criar as condições para tal, ou seja, 

garantir a realização plena através das políticas públicas setoriais; políticas de 

proteção, com o intuito de defender direitos, e para tanto devem existir políticas 

que levem em conta as diferenças entre os distintos grupos sociais, no sentido 

de evitar violações e garantir proteção aos grupos expostos a situações de 

exclusão e violência; e políticas de reparação, que visam de alguma maneira 

repor a suspensão ou o impedimento da garantia dos direitos de grupos ou 

pessoas em relação a outros grupos ou pessoas. 

 E nessa perspectiva surge à necessidade da desconstrução de uma 

política universalista, pois quando as concepções universalistas são 

ponderadas, na construção de uma política pública, não é raro deparar-se com 

gestores/as que se recusam a fazer os recortes de gênero, raça e orientação 

sexual nas políticas públicas, acreditando que assim podem assegurar “direitos 

iguais para todas/os”. O que ocorre, na realidade, é que este tipo de postura 

despreza os indicadores de desigualdade e as reivindicações dos movimentos 

sociais que lutam por reconhecimento. 

 Quando a diversidade do público-alvo não é explicitada, este público é 

invisibilizado, aumenta-se a chance das políticas públicas reproduzirem as 

desigualdades presentes na sociedade. Igualmente, quando esse agente, 

gestores/as públicos/as, não considera, ou pouco pondera essa diversidade do 

público, caímos na execução puramente técnica da política, ou seja, planeja-se 

como administrar os serviços oferecidos e abandona-se o papel político de 

gestor/a público/a de favorecer a superação das desigualdades, de promover a 

inclusão e a justiça social, para que as políticas públicas sejam de fato 

universais. 

 Isto pressupõe considerar a diversidade e as desigualdades presentes 

no território, ou seja, para que a política seja para todos/as é necessário 

atender à população de forma diferenciada. 

 Ainda hoje, existe nas sociedades uma separação entre o que é “normal” 

e “anormal”, entre o “comum” e “incomum”, entre “iguais” e “diferentes”. Esta 

divisão acaba por colocar coisas e pessoas normais de um lado e de outro tudo 
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que diverge das perspectivas da sociedade ou foge a esta regra: o normal, o 

patológico e o que é diferente. 

 Ponderando, que a noção de normal é muito relativa, uma vez que uma 

pessoa que não responde ao que a sociedade exige dela no plano das atitudes 

e condutas e também no plano de critérios físicos, sensoriais, mentais ou 

estéticos poderá não possuir as mesmas ideias ou regras impostas por esta 

mesma sociedade. Ela pode possuir o sentimento de que ela é a pessoa 

completa e normal, e que os outros são os “desviantes”.    

 Assim, o reconhecimento das diferenças, pelos outros atores da gestão, 

no processo de transversalização da política, representa hoje um dos grandes 

desafios para todos os gestores de políticas públicas para população LGBT, 

pois a exclusão social ainda permeia o cotidiano de gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais, oriundas também da universalização da política.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de observações realizadas durante o desenvolvimento da 

pesquisa, observaram-se que os espaços de homossociabilidade, conhecidos 

como guetos, são lugares segregados da sociedade, onde os homossexuais 

expressam sua subjetividade compartilham experiências, alimentam sua 

autoestima e se fortalecem em quanto sujeito.   

Pudemos observar também, nas entrevistas, que a existência e 

manutenção dos guetos são oriundas da sensação de segurança e liberdade 

de expressar “publicamente” sua identidade de gênero ou sua orientação 

sexual, somada a necessidade de identificação entre iguais, ou seja, pessoas 

que têm a mesma preferência e orientação sexual.   Como afirma Pinto (1992), 

o gueto não pode ser entendido simplesmente como marca de retraimento, 

medo ou exclusão, mas sim como um espaço propício para a livre expressão 

da sexualidade, pelo princípio do prazer e principalmente de pertinência, da 

consciência de estar entre iguais. 
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Destacando, nessa perspectiva, o papel importante que tem o gueto 

para a visibilidade do sujeito e seus modos de vida. Contudo, a existência do 

gueto também denuncia a violência social da rejeição e da repressão da 

subjetividade dos sujeitos pertencentes ao grupo de LGBT. 

Tais evidências apontam numerosos desafios para o poder público. O 

desafio de definir qual a maneira mais adequada para incorporar conteúdos e 

demandas relativas aos direitos humanos, especificamente as emergidas da 

população LGBT.  

Um desafio de criar estratégias/políticas públicas que possam garantir 

à população LGBT, a transversalidade das políticas públicas, que possam 

garantir o exercício pleno de sua cidadania, de modo que os espaços de 

homossociabilidade seja apenas um meio, de sociabilidade e efetividade, mas 

não o único espaço, no qual se possa expressar, livremente, sua orientação ou 

identidade sexual,  garantindo para esse sujeito o direito de estar fora do gueto 

também. 
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GUETO HOMOSSEXUAL COMO ESPAÇO DE “HOMOSNORMATIZAÇÃO” 

DA CULTURA GAY 

 

RESUMO 

Esta pesquisa busca analisar o gueto homossexual como um espaço marcado 
pela homosnormatização, considerando as suas condições de experimentação 
de vivências relacionadas a esta identidade. Através de entrevistas com 
homossexuais, vimos que o gueto pode revelar-se como um dispositivo sócio-
organizador da cultura gay, definindo “normas” de como ser gay. 
 

Palavras-chave: Homosnormatização. Assimilação. Gueto homossexual. 
Heteronormatividade. Cultura gay. 
 

GAY GHETTOS AS SPACES FOR THE “HOMONORMATIZATION” OF GAY 

CULTURE 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to analyze homosexual ghettos as spaces marked by 
homonormatization, taking into consideration their conditions as places for 
engaging in identity-related experiences. Through interviews with homosexuals, 
we came to realize that ghettos can serve to socially organize gay culture, 
setting “norms” for how to be a gay.  
 
Key-words: Homonormatization. Assimilation. Homosexual ghetto. 
Heteronormativity. Gay culture 
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INTRODUÇÃO 

 

A configuração dos relacionamentos interpessoais vem se modificando 

de forma mais intensa a partir da segunda metade do século XX e início do 

século XXI modificando a dinâmica de constituição da família, dos 

relacionamentos conjugais, sexuais e amorosos produzindo novos arranjos e, 

portanto, novas práticas e formas de estabelecimento de vínculos afetivos e 

sociais, como as relações entre as pessoas do mesmo sexo – a 

homossexualidade. 

A emergência das identidades estimulou o surgimento de movimentos 

sociais – os chamados novos movimentos sociais, como o homossexual, por 

exemplo – com o objetivo de problematizar as relações de poder e buscar o 

respeito aos direitos fundamentais e a liberdade dos indivíduos. Nesta busca 

dos grupos identitários – os chamados grupos minoritários –, ocorre a luta 

simbólica e política pelo espaço público que repercute necessariamente na 

organização espacial urbana, em suas normas de “ocupação” definindo, com 

isso, quem tem autorização para ocupar este lugar e de que forma, como no 

caso do gueto. 

Em especial, o gueto homossexual, empregando o argumento de 

Wacquant (2004), representaria um espaço construído em consequência de 

uma forma especial de violência coletiva concretizada nos centros urbanos, o 

que possibilitaria compreendê-lo como matriz e incubador simbólico da 

produção de uma identidade maculada. 

Por esta razão, consideramos que o gueto homossexual enquanto 

possibilidade de espaço em que as pressões da sociedade podem ser 

colocadas de lado, a princípio, poderia propiciar identidades mais afirmativas, 

pois representaria um lugar de “liberdade”. Ao mesmo tempo, considerando a 

ideia de negação da hipótese repressiva de Foucault (1987), buscamos 

compreender se o gueto não seria um dispositivo institucional que seria 

utilizado para camuflar a repressão que, ao invés de mostrar-se por meio da 

censura, do silêncio e do interdito, passaria a se mostrar através do “estímulo” 

e da produção de uma liberdade relativa. É relativa, já que está limitada ao 

gueto e ao seu modo de funcionamento. 
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Esta dinâmica de funcionamento – tal como no Panópticon descrito por 

Bentham – faria do gueto não só um produto do poder, mas também um lugar 

definidor e produtor deste [poder], ou seja, os que estão dentro têm o poder de 

vigiar e controlar os que estão fora e vice-versa (FOUCAULT, 1987, pp. 166-

167). 

Neste sentido, vale ressaltar que a repressão não age somente através 

de procedimentos externos que aparecem como ato de domínio e de 

dominação, submetendo o sujeito homossexual à vontade e à força alheia; a 

repressão atua também como um fenômeno sutil de interiorização das 

proibições, interdições e permissões externas, que se convertem em 

proibições, interdições e permissões internas, que são vividas sob a forma de 

agrado ou desagrado, da conveniência ou inconveniência, de prazer e 

desprazer. Diz-se que a repressão perfeita é aquela que não é mais sentida 

como tal, isto é, aquela que se realiza através da instalação da sujeição204, 

como autorrepressão, através de diferentes modos de subjetivação voltados a 

esse objetivo. 

A partir desse contexto, a seguinte questão foi levantada para este 

estudo: a visibilidade de uma “cultura gay”, a ideia de “normalidade” fortemente 

marcada pela emergência de novas formas de organização – inclusive a 

guetual – não representariam mais uma das estratégias de poder que ao invés 

de excluir e discriminar estaria agindo disfarçada e perversamente no sentido 

de “homosnormatizar205” a cultura gay – especificamente no modo de 

funcionamento do gueto, através do processo de assimilação? 

                                                           
204 O termo sujeição refere-se à “formação de sujeitos, nos dois sentidos do termo (submetido a 

outros através do controle e à dependência e atado à sua própria identidade, pela 
consciência ou o conhecimento de si mesmo)” (FOUCAULT apud EIZIRIK, 2002, p. 88). 

205
 A partir do marco teórico de Foucault e Goffmann e da ideia de assimilação, elaboramos o 
conceito de homosnormatização que indica a institucionalização da normalização e 
normatização de um modo gay de ser, de uma cultura gay construída/reconstruída a partir 
das referências da heteronormatividade que atua especificamente no modo de 
funcionamento do gueto homossexual. De tal forma que, o homossexual buscando se 
defender do estigma que lhe é atribuído, assume um modo de ser gay próximo a um padrão 
masculino definido pela heteronormatividade. O homossexual, ao assimilar/incorporar os 
preceitos heteronormativos, passa a reproduzir os preconceitos e as discriminações em 
relação àqueles/àquelas que se mostrarem “diferentes” dele ou mesmo se apresentarem fora 
ou desviantes desse padrão, chegando ao ponto de rejeitar e se afastar de homens 
afeminados, mulheres abrutalhadas e travestis. Este processo institui um modo ambíguo de 
funcionamento do gueto no que concerne à heteronormatividade, pois, de um lado, se mostra 
como um espaço acolhedor de vivências sexuais “alternativas” à ela, e de outro, passa a 
atuar a partir desta referência [heteronormatividade] homosnormatizando as suas práticas, 
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Assim, este estudo busca analisar o gueto homossexual como um 

espaço marcado pela homosnormatização, considerando as suas condições de 

experimentação de vivências relacionadas a esta identidade. 

Propomos o tratamento do nosso objeto de estudo a partir do 

pressuposto metodológico da pesquisa qualitativa, pois se concentra na busca 

da compreensão da dinâmica das relações sociais em sua complexidade 

(FERREIRA, 1998, p. 52; DEMO, 1995, p. 248). 

As primeiras reflexões apresentadas foram construídas a partir da 

realização de cinco entrevistas semiestruturadas com um roteiro de questões 

formulado a partir do objetivo geral da pesquisa: analisar o gueto homossexual 

como um espaço marcado pela homosnormatização, considerando as suas 

condições de experimentação de vivências relacionadas a esta identidade.  

Antes de iniciarmos a entrevista propriamente dita, elaboramos um 

primeiro roteiro que foi testado em dois sujeitos que se identificaram como 

homossexuais. A partir dessas primeiras entrevistas introduzimos mudanças no 

roteiro a fim de permitir uma melhor compreensão das perguntas por parte dos 

entrevistados. Após esse processo, elaboramos então o roteiro definitivo da 

entrevista. 

O roteiro206 testado foi estruturado em dois módulos: 1. Dados pessoais 

(idade, sexo, gênero e orientação sexual); 2. Percepções acerca do gueto 

homossexual (significados e vivências).  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora e tiveram a duração 

de 30 minutos aproximadamente cada uma. Foram realizadas individualmente, 

no mês de junho de 2013. Todas as entrevistas foram áudio-gravadas com a 

permissão dos participantes e transcritas diretamente para o computador 

respeitando a fala dos entrevistados. 

Os procedimentos adotados para a realização das entrevistas seguiram 

as seguintes orientações de Richardson et al. (1988): a) inicialmente, foram 

                                                                                                                                                                          

definindo uma cultura e um modo de ser gay, um gay “normal”, que não é des-viado, que não 
está à margem, e nem tampouco é um pecador.  

 
206

 As questões utilizadas na entrevista foram: 1) Gostaria que você falasse sobre estes dados 
pessoais: idade, sexo, gênero e orientação sexual; 2) O que leva você a frequentar os 
espaços LGBTs?; 3) Que relações sociais e afetivas são estabelecidas neste espaço? E, 
como? 
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explicados o objetivo e a natureza do trabalho, como também, justificaram-se 

os critérios para a sua escolha; b) garantiu-se o anonimato do entrevistado; c) 

orientou-se o entrevistado sobre o fato de que ele poderia interromper e pedir 

esclarecimentos sobre as perguntas apresentadas. 

Os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram dois: que se 

identificassem como homossexuais e que frequentassem espaços LGBTs 

(lésbicas, gays, bissexuais e travestis) com certa frequência e há algum tempo.  

A busca dos informantes para a pesquisa foi realizada da seguinte 

maneira: a) inicialmente, a pesquisadora entrou em contato com pessoas 

conhecidas que se identificavam como homossexuais, solicitando a 

disponibilidade para participarem da pesquisa; b) Ao final de cada entrevista, a 

pesquisadora solicitou ao entrevistado que levasse o convite a outros sujeitos – 

considerando os critérios para a escolha dos sujeitos definidos na pesquisa, – a 

fim de levantar a disponibilidade destes participarem da pesquisa. A 

pesquisadora e forneceu o seu contato telefônico para o agendamento da 

entrevista.    

Foram constituídos dois grupos: a) o grupo dos gays, com três homens 

de gênero masculino, na faixa etária compreendida entre 20 e 27 anos; e b) o 

grupo das lésbicas, com duas mulheres de gênero feminino, na faixa etária 

compreendida entre 20 e 25 anos. Vale salientar que todos os sujeitos 

entrevistados consideravam que naquele momento, viviam relações estáveis 

com seus parceiros.  

As entrevistas aconteceram em lugares acordados entre a pesquisadora 

e os pesquisados como: Parque da Jaqueira e duas das residências dos 

entrevistados. 

Definimos a análise de discurso para tratar as informações a partir das 

referências de Foucault (1999). 

O interesse pela categoria de espaço urbano quando situada, em 

especial, na teoria pós-moderna se dá em função da possibilidade de 

compreendermos os processos de vigilância, controle e poder, tal como 

descritos por Foucault. Esses processos nos permitem compreender a 

ampliação dos movimentos homossexuais ao longo da história, por exemplo, 

num duplo sentido – tanto na inclusão de outras identidades, como na 

conquista de reconhecimento social sobre sua pertinência; a dinâmica de 
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estabelecimento dos espaços de interação homossexual num determinado 

período histórico, sua “delimitação” no gueto, suas representações e formas de 

funcionamento.  

Para compreendermos o sentido de espaço, faz-se necessário pontuar a 

mudança produzida a partir da globalização. A noção de espaço delimitado, 

estável e fixo, tal como apresentada na modernidade – da mesma forma que a 

noção de identidade207 –, vem passando por um processo de 

descentramento/desalojamento do sistema social, repercutindo 

necessariamente na produção de subjetividades (GIDDENS, 1991, p. 08). 

Assim, mesmo considerando que tanto o lugar como o espaço 

apresentam demarcações e delimitações que já não são fixas e que são 

atravessadas por outras culturas, suas “fronteiras” não se apagam totalmente, 

apenas são borradas, o que põe em evidência o problema das identidades que 

nelas se encontram. Tomando as referências das identidades sexuais, vale 

refletir se as identidades LGBT dariam conta de nomear todas as 

possibilidades de vivência e manifestação da sexualidade, por exemplo. 

Outra questão a ser considerada em relação ao espaço e às identidades 

é que a “ampliação dos sistemas de significação e representação cultural se 

ampliaram, somos confrontados por uma multiplicidade cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – 

ao menos temporariamente (HALL, 1999, p. 13) repercutindo no surgimento de 

novos arranjos identitários que certamente buscarão seu fortalecimento – tanto 

individual como coletivamente – a partir da organização de novos movimentos, 

com novas demandas em termos de reconhecimento e conquista de espaço. 

Já dissemos que estes movimentos que problematizam as relações de 

poder em torno das produções sociais das identidades e das diferenças 

buscam, basicamente, o respeito aos direitos fundamentais e à liberdade dos 

indivíduos em suas identidades. Todavia, deve-se perceber que estas relações 

identidades/diferenças são fortemente marcadas por relações de poder e, 

neste sentido, a afirmação das identidades e a marcação das diferenças 

implicam sempre em operações de incluir e de excluir, de classificar e 

                                                           
207

 No livro de Stuart Hall (1999) – A identidade cultural na pós-modernidade -, o autor descreve 
o processo de nascimento e morte do sujeito moderno, bem como o seu processo de 
descentramento. 
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hierarquizar, em geral, a partir de uma construção arbitrária do “normal” e do 

patológico. E nos parece que é nesse sentido que a categoria espaço poderá 

expressar esta relação quando ocorre a sua delimitação, como no caso do 

gueto. 

Assim, a escolha da categoria gueto para este estudo foi condicionada 

por três possibilidades de análise: a primeira relacionada ao sentido descritivo 

inicial do termo designando a ocupação, deliberada ou não, e a organização 

espacial urbana por grupos minoritários – gueto como uma área “natural”, 

produto da “história da migração” por exemplo; a segunda, a partir do 

alargamento deste conceito apresentado por Wacquant (2004), em que o gueto 

revela-se como um dispositivo sócio-organizador, como um espaço incubador 

simbólico da produção de uma identidade maculada, designando, portanto, 

uma forma especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano; e, a 

terceira, que o gueto, além de funcionar como um instrumento sócio-

organizador, opera também como um dispositivo de produção de 

subjetividades, pois representa para os grupos que nele frequentam um espaço 

onde solidão e liberdade se encontram, já que a “vivência” no gueto é 

movimentada a partir de um isolamento imposto pelo exterior o que leva a uma 

intensificação do intercâmbio social e cultural. 

Em especial, o gueto homossexual – constituído por espaços urbanos 

públicos ou comerciais, como bares, boates, cinemas – representa um ponto 

de encontro e de compartilhamento das vivências homossexuais (FRANÇA, 

2007).  

MacRae (2005), no artigo Em defesa do gueto, afirma que o 

homossexual tomado por sentimentos de anormalidade, culpa e pecado, 

somados à ameaça do ostracismo social, tende a se “ocultar” no gueto. 

Segundo este autor, este espaço apresentaria as condições para que o 

homossexual experimentasse a vivência nesta identidade, possibilitando a 

construção de sua identidade social e, com isso, seria criada a condição de 

assumi-la em espaços menos restritos, chegando até a apresentar-se nesta 

condição em todos os espaços que frequenta. Daí, a defesa do gueto. 

Assim, embora as identidades sexuais pouco a pouco comecem a ser 

incorporadas nos discursos e espaços é necessário reconhecer que a base 

sobre a qual as relações são compreendidas passa ainda pela 
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heteronormatividade, em especial, em sua fixação na produção de uma cultura 

da normalidade em que as “outras identidades” são vistas ainda como 

anormais e desviantes. 

Vale ressaltar que esta cultura de normalidade ao longo do século 

passado apresentou-se a partir de “facetas” diferentes, pois até a sua primeira 

metade predominava a ideia da etiologia da homossexualidade e a discussão 

sobre o emprego de técnicas terapêuticas, drogas e tratamentos que 

pudessem reverter, ou melhor, inverter os chamados “invertidos” em 

heterossexuais – não que esta ideia tenha sido banida do imaginário social. 

Este questionamento fundante da homossexualidade fez surgir duas 

perspectivas teóricas para sua explicação e sobre as quais faremos alguma 

referência: a primeira calcada numa determinação natural do desejo, o 

essencialismo histórico, e a segunda, em sua determinação cultural, o 

construcionismo social. 

A perspectiva do essencialismo histórico ostenta a convicção de que há 

algo inerente à natureza humana, inscrito nos corpos e em sua fisiologia, na 

forma de um instinto ou energia sexual, que define a identidade homossexual. 

Um dos autores que se destaca no estudo da identidade sexual a partir desta 

perspectiva é John Boswell, sustentando a ideia de que a essência da 

identidade de um mesmo gênero sempre existiu ao longo de boa parte da 

história, ao menos até a época sobre a qual se tem conhecimento (BOSWELL, 

1980; 1992; 1994; 1998). 

No sentido oposto, a perspectiva do construcionismo social problematiza 

a constituição pré-fixada da identidade sexual, argumentando que essa é 

produzida numa teia de diferentes significados culturais, simbólicos e eróticos. 

Os autores que representam esta concepção têm questionado amplamente os 

estudos essencialistas, afirmando que uma tal identidade homossexual não 

existia antes dos fins do século XIX (RUST, 1995, p. 27; LIPKIN, 1999, p. 16; 

WEEKS, 1999, p. 43). 

Os construcionistas sociais acreditam que todas as identidades são 

inventadas e modeladas por forças sociais, ou seja, para eles a sociedade 

forneceria instruções e modelos para que fossem desempenhados os papéis 

ligados à identidade. Além disso, ratificam a ideia de que não há essência 

biológica da sexualidade que seja imune à influência social e que até mesmo 
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as fantasias sexuais se constituiriam num roteiro aprendido no plano social 

(RUST, 1995, p. 27; LIPKIN, 1999, p. 16; WEEKS, 1999, p. 43). Nessa linha de 

reflexão, o construcionismo social privilegia a ideia de que a homossexualidade 

seria definida por uma escolha ou opção sexual do próprio indivíduo. 

 Embora os estudos e as discussões em ambas as perspectivas não 

apontem para alguma conclusão a respeito da etiologia da homossexualidade é 

importante ressaltar que a partir do processo de despatologização promovido 

em 1974, com a retirada do diagnóstico de homossexualidade do DSM (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), a discussão da etiologia da 

homossexualidade – afeita à área biomédica – pouco a pouco é substituída 

pela discussão da cultura gay – própria da área sociocultural. 

Este deslocamento da discussão do campo biomédico (etiologia da 

homossexualidade) para o campo sociocultural (cultura gay) deve-se a uma 

estratégia de poder que buscou/busca através das referências da 

heteronormatividade controlar, moldar e até apagar a cultura gay – 

normalizando e normatizando os modos de vida gays e lésbicas, com o objetivo 

de que estes vivam como eles – os heterossexuais. Neste aspecto podemos 

considerar, por exemplo, o casamento gay. 

Vale ressaltar, porém, que mesmo apresentando “facetas” diferentes, a 

construção de uma cultura de normalidade é o pano de fundo dessas 

discussões e proposições, como podemos assinalar a respeito da origem do 

termo “homossexual”208. 

                                                           
208

 A emergência do conceito de homossexualidade surgiu simultaneamente a partir da 
necessidade de definição do conceito de heterossexualidade (LIPKIN, 1999, p. 21; WEEKS, 
1999, p. 61). Segundo Weeks (1999, p. 63), os termos foram usados pela primeira vez em 
1869 por Karl Kerbeny, um escritor austro-húngaro, com a intenção de colocar na pauta 
política da Alemanha (que em breve seria unificada) a questão da reforma sexual, 
especialmente a revogação das leis antissodomistas. Nesse sentido, esses termos faziam 
parte de um projeto inicial assumido pela disciplina de sexologia, que definia a 
homossexualidade somente como uma forma distinta de sexualidade, como uma variante 
benigna, incluída como uma categoria geral de sodomia. Ironicamente, o termo 
“heterossexual” foi inicialmente aplicado a homens que desfrutavam do prazer “anormal” do 
sexo sem fins reprodutivos. Até então, a dificuldade apresentada estava na definição de uma 
noção de sexualidade normal. Já no final do século XIX e começo do século XX, com a 
necessidade de se definir mais claramente os tipos e as formas do comportamento e da 
identidade sexuais, a Psicologia começou a fazer um uso subversivo desse novo sistema 
instituindo uma noção de sexualidade categórica, tornando-se esta uma característica aceita 
em relação à psique, um relevante traço de caráter de que uma pessoa viria a ser. Assim a 
homossexualidade, até então considerada uma variante benigna da normalidade, passou a 
ser vista como uma força que preocupava, consumia, pervertia e incriminava o invertido; 
passou a ser classificada como perversidade sexual, construindo a ideia de uma natureza 
distintiva e exclusivamente homossexual. Era, definitivamente, uma doença. 
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Especificamente em relação aos movimentos homossexuais no Brasil, 

segundo Trevisan (2000, p. 336), eles fizeram parte de um processo mais 

amplo de abertura e de diálogo com o mundo. Esse movimento de abertura 

que permitiu, pouco a pouco, o retorno ao Brasil dos exilados políticos 

introduziu novas inquietações nos âmbitos da ecologia, dos movimentos 

feministas, antirracistas e homossexuais. Iniciava-se, então, uma época de 

novos desafios aos valores sociais com a discussão e o questionamento sobre 

o uso das drogas, dos códigos sexuais como a virgindade feminina antes do 

casamento e da heterossexualidade normativa para homens e mulheres 

(TREVISAN, 2000, pp. 340-343). 

Os movimentos feminista e homossexual buscavam romper com a 

“norma” presente na sociedade, a heteronormatividade que impõe uma 

sexualidade biologizante e naturalizada, sinônimo de procriação e de 

heterossexualidade, para buscar instituir a ideia das sexualidades alternativas. 

Se, anteriormente, a atenção e as demandas sociais na área de 

sexualidade eram fortemente situadas e/ou atravessadas pelo campo 

epidemiológico, hoje as “novas” demandas vêm estimulando um exercício de 

reflexão acerca das identidades sexuais, no próprio movimento – 

principalmente no que diz respeito aos seus limites – como se todas as 

sexualidades estivessem contempladas pela sigla LGBT e, nesse sentido, a 

necessidade não só de afirmar as identidades sexuais – como tradicionalmente 

o movimento vem fazendo -, mas também e principalmente, constantemente 

problematizá-las (FOUCAULT, 2005). 

Acerca desta discussão, Foucault (2005) afirma que o ponto 

fundamental para se refletir sobre os movimentos homossexuais organizados 

esteja a questão da identidade homossexual. Uma inquietação colocada por 

Foucault em uma de suas entrevistas relaciona-se com o problema central da 

homossexualidade, que segundo ele não deveria ser: “Quem sou eu? Qual o 

segredo do meu desejo?”, mas sim: “Quais relações podem ser estabelecidas, 

inventadas, multiplicadas, moduladas através da homossexualidade?” 

(FOUCAULT, 2005, p. 1). 

Corroborando com esta reflexão, MacRae (2005) questiona a validade 

das lutas dos movimentos homossexuais, uma vez que estas privilegiariam a 

imposição de uma identidade homossexual, chegando-se a ponto da criação de 
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guetos que rejeitam a participação de “outros”. Assim, esses movimentos ao 

mesmo tempo em que lutam pelo fim do preconceito parecem exigir um 

“padrão” homossexual de vida. 

Segundo MacRae (2005), isso levaria a uma regulamentação das 

práticas, um controle sobre os indivíduos e uma padronização que tornaria 

mais aceito aquele homossexual que se encaixa em um modo de ser 

específico. Isso fecha um círculo no qual ficam de fora aqueles que mais 

“incomodam” e que não se encaixam a este padrão.  

A fim de aprofundarmos esta ideia de padronização e de normalização 

apresentada por McRae quando relacionada ao gueto, faz-se necessária uma 

digressão ao conceito de assimilação a fim de estabelecer as bases para a 

nossa proposição do termo “homosnormatização”. 

O processo de assimilação traz como ideal de luta contra a homofobia a 

pretensão de tornar as diferenças invisíveis, ou até secundárias, através da 

estratégia de normalizar aquilo que é comum, no caso dos homossexuais, 

considerá-los como pertencentes a um grupo comum, os seres humanos. E, 

este atributo comum – apesar de sermos “seres humanos” – além de colocar 

as diferenças em características secundárias, como o gênero de nossas 

escolhas sexuais, serve de base comum para que todos possam ter os 

mesmos direitos, e sobre a qual todos devem tolerar e respeitar o outro 

(SULLIVAN, 2003). Ou seja, passa-se a tolerar a partir do princípio da 

“igualdade” e não da diferença.  

Além deste argumento – de considerar os homossexuais como sendo 

“iguais a todos” e que, portanto, não constituiriam uma ameaça para a 

sociedade, os assimilacionistas apresentam outros dois argumentos para 

sustentar o seu ideal de luta contra a homofobia: o primeiro argumento dirige-

se na mesma direção das teorias de Ulrichs e Boswell em que a 

homossexualidade seria determinada biologicamente e por esta razão não 

poderia ser punida pela lei. Por isso, os assimilacionistas tendem a aceitar o 

modelo médico de compreensão da homossexualidade, colocando por vezes o 

sujeito homossexual como vítima de um acidente congênito e, portanto, isento 

de qualquer perseguição e culpa (SULLIVAN, 2003); e, o segundo, que 

sustenta uma distinção entre a esfera pública e privada, argumentando que a 
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sexualidade é uma prática privada e que portanto está fora do alcance do 

domínio da lei. 

Vale ressaltar que este último argumento sempre foi combatido pelas 

feministas afirmando que esta lógica de despolitização do privado alimentou 

durante décadas a impunidade da violência doméstica já que era concebida 

como um evento particular e, portanto, dissociado das estruturas institucionais 

hegemônicas de poder. 

Assim, a normalidade, quando situada nesta perspectiva 

assimilacionista, está representando o que Foucault nomeou de poder 

normativo, ou seja, a norma não teria por função excluir e rejeitar, ao contrário, 

ela representaria um poder que é inventivo e que detém em si os princípios de 

intervenção, de transformação e de inovação. Daí, a tentativa de expressão de 

um discurso de normalização, ao invés de um discurso de repressão e de não 

aceitação da homossexualidade (FOUCAULT, 2001, pp. 62 e 65). 

Como repercussão deste movimento assimilacionista, tem-se a 

construção de um discurso politicamente correto – com base na 

heteronormatividade – que desconsidera a concepção binária acerca da 

produção das identidades sexuais e de gênero como, também, sobre a 

formação de novos modelos de família no mundo contemporâneo, deslocando 

o sujeito “desviante” - o gay - para um lugar de “normalidade” aparente através 

das mais variadas estratégias: o casamento gay, a adoção de crianças por 

homossexuais, a sua aparência física relacionada/identificada ao sexo a que 

pertence. Desta forma, o gay passa a ser reconhecido – já dissemos – a partir 

de suas características de igualdade/proximidade à heteronormatividade – um 

sujeito casado, pai de família e não através de suas diferenças, o gênero de 

seu objeto sexual, por exemplo.  

Como já dissemos, o que estamos propondo com a criação do termo 

“homosnormatização” é compreender o modo de funcionamento do gueto 

homossexual. 

Consideramos que, a partir desta referência, o gueto passaria a atuar 

como um dispositivo institucional ambíguo, já que de um lado proporcionaria a 

liberdade da vivência da sexualidade, mas, de outro, atuaria no sentido de 

regular, censurar, normalizar e padronizar um modo de ser gay, uma cultura 

gay em que somente aqueles/aquelas que atendem a este padrão teriam 
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acesso ao gueto podendo compartilhar das relações que neste espaço são 

estabelecidas. Da mesma forma, aqueles que não se enquadram neste padrão, 

aqueles que mais “incomodam”, seriam impedidos de compartilhar e vivenciar 

este espaço, ficando, a princípio, duplamente à margem – inicialmente pela 

sociedade (pois são homossexuais) e num segundo momento, pelo próprio 

gueto (pois não atendem a um padrão gay de ser). 

É interessante salientar que esta forma de funcionamento do gueto 

negaria a hipótese repressiva de Foucault (1987), já que, neste caso, a 

repressão não apareceria camuflada, mas sim, na sua forma original – censura 

e exclusão. 

Assim, propomos o conceito de homosnormatização que indica a 

institucionalização da normalização e normatização de um modo gay de ser, de 

uma cultura gay construída/reconstruída a partir das referências da 

heteronormatividade que atua especificamente no modo de funcionamento do 

gueto, de tal forma que o homossexual que tem suas vivências no gueto, ao 

internalizar este estigma, assumindo, portanto o lugar de estigmatizado, passa 

a rejeitar, a se afastar e a excluir – num processo de autodefesa – 

aqueles/aquelas “diferentes” dele como homens afeminados, mulheres 

abrutalhadas e travestis. Este processo institui um modo ambíguo de 

funcionamento do gueto no que concerne à heteronormatividade pois, de um 

lado, se mostra como um espaço acolhedor de vivências sexuais “alternativas” 

à ela, e de outro, passa a atuar a partir desta referência [heteronormatividade] 

homosnormatizando as suas práticas, definindo uma cultura e um modo de ser 

gay, um gay “normal”, que não é des-viado, que não está à margem, e nem 

tampouco é um pecador.  

Considerando as categorias de espaço urbano e gueto, bem como o 

conceito de homosnormatização, passamos a analisar os discursos levantados 

a respeito da dinâmica de funcionamento do gueto enquanto espaço de 

homosnormatização, considerando as suas condições de experimentação de 

vivências relacionadas a esta identidade.  

 

O gueto homossexual: emergência e institucionalização da 

homosnormatização 
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Os jovens homossexuais expressaram em seus discursos as 

impressões, visões e opiniões sobre o gueto. Este espaço foi valorizado como 

possibilidade de estabelecimento de novas relações afetivas e sociais com 

pessoas da mesma orientação sexual.  

“Eu gosto de ir para alguns bares e lugares gays...a gente 

sempre conhece alguém novo e assim, as pessoas que a 

gente conhece são muito parecidas com a gente. Assim, é 

difícil a gente não se dar bem” (suj. masc., 23 anos). 

 

O gueto além de representar um lugar de proteção e consequente 

liberdade para a vivência da homossexualidade, em função da possibilidade de 

encontro com o “outro” que é “igual”, cumpre um papel importante para a 

homossociabilidade já que está identificação parece proporcionar caminhos 

facilitadores para este encontro. 

Este espaço também foi considerado pelos entrevistados como 

fundamental para a aprendizagem acerca das vivências homossexuais. 

 

“Quando eu me descobri assim, eu não sabia de nada. 

Depois que comecei a sair com o grupo e a encontrar 

outras pessoas como eu, eu comecei a aprender tipo 

desde como pegar alguém, assim, a sedução...eu não 

tinha ideia de nada, eu sabia como as coisas aconteciam 

do outro lado, mas não deste” (suj. fem., 24 anos). 

 

Como vimos anteriormente, o gueto é um espaço identitário que propicia 

identidades mais afirmativas. Além disso, o gueto propicia uma aprendizagem a 

partir dos roteiros sexuais209 inscritos nos espaços, para desenvolver seus 

roteiros particulares a fim de organizar seu comportamento sexual (SIMON, 

2006).  

                                                           
209

 A perspectiva social do comportamento sexual foi apresentada por Gagnon e Simon (1990) 
a partir de um trabalho denominado “A conduta sexual”. Os autores explicam suas ideias 
sobre o que entendem por roteiros sexuais. Para ele, os roteiros sexuais não se localizam 
como uma experiência concreta, mas sim como uma perspectiva de projetos ou mesmo de 
fantasias sexuais, e que os indivíduos usam sua habilidade interativa, bem como material da 
fantasia e mitos culturais, para desenvolver roteiros como uma forma de organizar seu 
comportamento sexual. 
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O gueto foi considerado pelos jovens como um espaço fundamental para 

o reconhecimento da identidade homossexual como, também, para a 

aprendizagem e experimentação do “assumir-se gay”. 

 
“Eu sempre me achei diferente...sentia coisas estranhas 
pelos meninos, mas não sabia direito o que era...fui 
crescendo e chegando mais perto de outros meninos 
iguais a mim. Mas foi só quando comecei a ir pro 
Shopping Boa Vista e a conviver e observar como tudo 
rolava que aprendi que tinha que ser quem eu era, 
independente dos lugares. Foi daí que resolvi sair do 
armário” (suj. masc. 22 anos). 

 

Nesta mesma direção, Pollak (1985, p. 58) criou o conceito de carreira 

homossexual. Para este sociólogo, a homossexualidade é construída 

socialmente, pois, não se nasce homossexual, aprende a sê-lo, pois,  

 [...] a carreira homossexual começa pelo reconhecimento 
de desejos sexuais específicos e pelo aprendizado dos 
lugares e dos modos de encontrar parceiros. Esse coming 
out [manifestar-se; expressar-se; sair do armário] se situa 
mais frequentemente entre dezesseis e trinta anos 
quando a maior parte dos homossexuais já está 
convencida de sua preferência sexual muito antes de 
passar ao ato. O processo que vai do primeiro sentimento 
homossexual ao primeiro contato e ao momento em que o 
homossexual assume plenamente sua orientação sexual 
quase sempre se estende por vários anos, e em muitos 
casos dura até a idade de trinta anos. 

 

O gueto como espaço de acolhimento e respeito às diferenças também 

foi apresentado pelos jovens em seus discursos:  

 
“Para mim, foi a melhor coisa da minha vida. Quando eu 
vou para lá (gueto) eu posso ser quem eu sou. Porque 
assim, só algumas pessoas sabem disso... Aí eu sei que 
ninguém vai ficar olhando para você e te julgando... lá 
todo mundo é igual, todo mundo acredita nisso e a gente 
vai querendo é ser feliz. Eu queria que a gente pudesse 
viver assim sempre” (suj. masc., 26 anos) 
 
 

Segundo Crocker e Cols. (1998), uma maior presença de indivíduos 

similarmente estigmatizados num meio ambiente determinado pode ocorrer por 

vários motivos, desde a segregação forçada devido à discriminação, a 
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preferência pelo contato entre iguais e por consequência a produção da 

sensação de segurança, onde o sujeito pode então expressar a sua 

sexualidade de maneira livre. Isto repercutiria na elevação da autoestima, pois 

os sujeitos também se avaliam pela participação que têm em grupo. 

Por outro lado, pode-se destacar que embora originalmente a razão de 

existir do gueto esteja relacionada fortemente pela necessidade dos 

“diferentes”, dos estigmatizados se protegerem e se afirmarem positivamente – 

especialmente o gueto homossexual – como um espaço identitário em que as 

pressões da sociedade podem ser colocadas de lado, propiciando identidades 

mais afirmativas – a princípio – como um lugar onde se pode viver a liberdade 

sexual, consideramos que esta representação merece uma análise mais 

cuidadosa. 

Consideramos que para além desta função, o gueto funcionaria também 

como um dispositivo institucional de poder, já que ao acolher, situar e delimitar 

a vivência de um grupo num espaço determinado, este atuaria dentro da 

mesma lógica da negação da hipótese repressiva apresentada por Foucault 

(1987), em que a repressão não se daria mais através do interdito, da 

repressão, da censura, do silêncio e do interdito, e sim, através do estímulo, da 

disciplina, do controle e especialmente da vigilância. Daí, a outra função do 

gueto: possibilitar a vivência da sexualidade, aparentemente de forma livre, 

mas delimitada e porque não dizer circunscrita naquele espaço determinado. 

Os sentidos e significados do gueto apresentados até então nestes 

discursos expressam as características já conhecidas na literatura a respeito 

do modo de funcionamento do gueto como espaço de aprendizagem, 

acolhimento das diferenças e liberdade de vivenciar os desejos sexuais 

(GAGNON; SIMON, 1990; POLLAK, 1985). 

Porém, diferentemente das noções apresentadas anteriormente, alguns 

discursos nos desafiaram – a partir da noção de normalidade – a aprofundar a 

nossa leitura sobre a dinâmica de funcionamento do gueto, o que repercutiu na 

construção do conceito de homosnormatização. 

 
“Tipo tem lugares que eu nem piso...quando eu vejo 
esses gays mais parecendo umas barangas, gritando, 
rindo alto, ou eu saio ou a gente bota pra fora. Não dá pra 
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ficar no mesmo ambiente. Eu não gosto de me misturar 
com esse tipo de gente” (suj. masc., 23 anos). 
 
“Eu gosto de ir para bares onde eu sei que a “mulherada” 
é maneira... que é lésbica mesmo, tipo não tem aquelas 
camioneiras dando em cima da gente, nem tentando ser 
macho...eu não gosto disso” (suj. fem., 20 anos). 

 

Como dissemos anteriormente, o sentido do gueto nestes discursos no 

que concerne à noção de normalidade passaria a atuar como um dispositivo 

institucional ambíguo, já que de um lado proporcionaria a liberdade da vivência 

da sexualidade, mas de outro, atuaria no sentido de regular, censurar, 

normalizar e padronizar um modo de ser gay, uma cultura gay. Aqueles que 

não se enquadram neste padrão são impedidos de compartilhar e vivenciar 

este espaço, ficando, a princípio, duplamente à margem – inicialmente pela 

sociedade (pois são homossexuais) e num segundo momento, pelo próprio 

gueto (pois não atendem a um padrão gay de ser). 

Porém, alguns discursos expressaram de maneira intensa o modo de 

funcionamento do gueto com base no conceito da homosnormatização: 

 

“Eu geralmente me dou bem com todo mundo...assim, 
tem uns gays que eu não gosto muito porque eles 
parecem umas bichas loucas, mas o que não dá para 
aceitar mesmo são estas travestis que ficam dando em 
cima da gente, são gente que não presta...depois 
apanham e não sabem porque” (suj. masc., 26 anos). 
 
“Devia ter lugar para cada coisa...essas coisas de travesti, 
transexi e esses nomes todos, tinham que poder ficar em 
outro lugar, não junto com a gente (gays)...porque assim, 
a gente tem mais educação do que esse povo todo” (suj. 
masc., 23 anos). 

 

A partir destes discursos vimos que travestis e transexuais são 

estigmatizados também nos guetos gays. Suas posições e nem sempre opções 

provocam a produção de vários atributos de ordem moral e de caráter. Esses 

atributos acabam constituindo subjetividades marginais que colocam o sujeito 

travestis e transexuais) num lugar diferente de outros, num lugar subjugado, 

reduzindo-os a pessoas inferiores, desacreditadas, danificadas ou deformadas 

e doentes. Os atributos sociais quando colocados dessa maneira caracterizam 
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um estigma, “pois são incongruentes com o estereótipo criado para um 

determinado tipo de indivíduo” (GOFFMAN, 1988, p. 12). 

O estigma refere-se a um atributo profundamente depreciativo que visa à 

identificação do normal (a sexualidade patriarcal) e do patológico (a diversidade 

sexual). 

Goffman propõe a modificação do conceito de estigma baseado somente 

na relação entre atributo e estereótipo, incluindo a perspectiva do estigma 

como desacreditado já que “por definição, acreditamos que alguém com um 

estigma não seja completamente humano” (GOFFFMAN, 1988, p. 13). 

Com base nisso, compreendem-se as atitudes de violência, de 

discriminação diante dos travestis e transexuais – às vezes inclusive por parte 

dos próprios homossexuais, – já que eles representam um perigo, 

considerando que no imaginário social eles se apresentam como seres que não 

são completamente humanos, como já dito anteriormente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou compreender que mesmo havendo um 

deslocamento do campo de discussão da homossexualidade do campo médico 

(etiologia da homossexualidade) para o campo sociocultural (cultura gay), 

continua presente como pano de fundo a referência da heteronormatividade e a 

construção de uma cultura de normalidade. 

Vimos que o gueto, a princípio, assume um significado de espaço 

acolhedor das diferenças e produtor de identidades positivas. No entanto, 

penetrando nessa dinâmica de funcionamento, evidenciamos a partir dos 

discursos que o gueto, no que concerne à noção de normalidade, passaria a 

atuar como um dispositivo institucional ambíguo, proporcionando a liberdade da 

vivência da sexualidade de um lado, mas de outro, atuaria no sentido de 

regular, normalizar e padronizar uma cultura gay, excluindo e impedindo 

duplamente aqueles que não se enquadram neste padrão de compartilhar este 

espaço. 

Na busca de compreender este processo de exclusão, elaboramos o 

conceito de homosnormatização que indica a institucionalização da 

normalização e normatização de um modo gay de ser, de uma cultura gay 
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construída/reconstruída a partir das referências da heteronormatividade que 

atua especificamente no modo de funcionamento do gueto homossexual. 

Este conceito possibilitou compreender que o homossexual, porque se 

sente estigmatizado, busca incorporar os preceitos heteronormativos passando 

a reproduzir os preconceitos e as discriminações contra os seus “iguais”, 

chegando inclusive a promover a sua exclusão do gueto.  

   Vale ressaltar ainda, que a ideia da cultura gay que surgiu e se 

constituiu como uma cultura de oposição à heteronormatividade, – 

considerando o conceito de homosnormatização – pouco a pouco vai (se) 

tornando cultura oficial, e deste modo, perderia seu caráter de rebelião, de 

oposição, de denúncia da opressão e mesmo da “falsidade” do padrão 

heterossexual. Parece que tal caráter seria então assumido por outros grupos 

(travestis e transexuais).  

A homosnormatização – enquanto possibilidade de funcionamento do 

gueto – se apresentou de maneira intensa nos discursos acerca dos travestis e 

transexuais. 
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RESUMO: Este trabalho busca analisar a dinâmica da violência exercida contra o 

grupo LGBT e a função do gueto neste processo, bem como compreender as ações 

desenvolvidas pela Assessoria Especial do Governador para Diversidade Sexual no 

Estado de Pernambuco, objetivando a construção e efetivação da cidadania plena para 

populações historicamente discriminadas.  

 

Palavras-chave: homofobia, gueto e política pública estadual de combate à homofobia. 

 

 

HOMOPHOBIA PERNAMBUCO: the actions taken by the Secretary of the Governor's 

Special Advisor for Sexual Diversity 

  

 

ABSTRACT: This paper seeks to analyze the dynamics of violence against 
LGBT and function of the ghetto in this process, as well as understand the 
actions taken by the Special Adviser to the Governor Sexual Diversity in 
Pernambuco State, aiming at the construction and realization of full citizenship 
for populations historically broken. 
  
Key-words: homophobia, ghetto and state public policy to combat homophobia. 
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I Conferência Estadual LGBT (2008). As ações da referida Assessoria perpassam, 

dentre as várias ações, pelas parcerias com as diversas secretarias governamentais em 

busca do enfrentamento às dificuldades de discriminação sofridas pelas populações 

LGBT em Pernambuco, objetivando a construção e efetivação da cidadania plena para 

populações historicamente discriminadas, como é o caso de LGBT. Vale salientar que o 

Estado tem se destacado quanto ao número de casos de violência dirigida a este grupo. 

Neste sentido o presente trabalho busca analisar a dinâmica da violência exercida contra 

o grupo LGBT e a função do gueto neste processo, bem como compreender as ações 

desenvolvidas pela Assessoria Especial do Governador para Diversidade Sexual no 

Estado de Pernambuco. 

Tendo como referência teórica as políticas públicas federais e estaduais para essa 

temática e com base nos dados levantados a partir do disque-denúncia, temos as 

seguintes considerações parciais: no ano de 2011 foram registradas 270 violações 

denunciadas ao poder público e alguns municípios apresentaram os seguintes números 

de ocorrências: 10 em Aliança; 03 em Araripina; 08 em Belo Jardim; 35 em Caruaru; 21 

em Ipojuca e 71 em Recife.  Em 2012, segundo o Relatório da Violência Homofóbia, 

elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foram 

registradas 115 denúncias referentes a 228 violações. Houve um aumento de 121% em 

relação a 2011. A partir dessas referências destaca-se a seguinte ação da Assessoria: 

atender às vítimas da violação de direitos humanos LGBT, pelo Centro Estadual de 

Combate a Homofobia, bem como o acompanhamento, investigação e elucidação dos 

homicídios de LGBT realizados pela Secretaria de Defesa Social. 

 É significativo evidenciar que em 2011 foi realizada a II Conferência 

Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT (2012, s/p) “Por um Estado 

livre da pobreza e da discriminação: Promovendo a Cidadania de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais.” Foram objetivos da enunciada Conferência, de 

caráter deliberativo:  

I. Avaliar e propor as diretrizes para implantação de políticas públicas de 

enfrentamento à discriminação e promoção dos direitos humanos e cidadania da 

população LGBT em Pernambuco. 

II. Eleger os/as delegados/as de Pernambuco para II Conferência Nacional de 

Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT. 
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III. Criar e implementar um conselho estadual, de caráter permanente, paritário, 

colegiado e deliberativo de promoção dos direitos humanos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 

Muitas das ações desenvolvidas, então, pela Assessoria baseiam-se nas 

resoluções desta citada conferência, visto o caráter deliberativo concedido à mesma. É 

valoroso destacar que as deliberações 

            [...]     são fruto do trabalho do Governo de Pernambuco e da 

Sociedade Civil Organizada visando a construção de uma 

sociedade que respeite as diferenças, uma sociedade mais 

justa e igualitária onde a orientação sexual e identidade de 

gênero ao invés de marcador social que coloca LGBT em 

situação de vulnerabilidade social seja apenas mais uma 

característica enriquecedora da diversidade humana (VERAS, 

2012, p. 09). 

 

Também é importante destacar a construção do Centro Estadual de Combate à 

Homofobia de Pernambuco- CECH- PE, através da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos- SEDSDH, que iniciou seu processo de construção em 

2009/2010, no âmbito da Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos- 

SEJUDH. O mencionado Centro pretende combater a discriminação e a violência contra 

LGBT e promover a cidadania desta população em todo Pernambuco. Sendo assim para 

fomentar o respeito à diversidade sexual e combater as várias formas de violação dos 

Direitos Humanos, o Centro também atua na facilitação de momentos formativos, 

mobilizando e sensibilizando a rede de proteção do Estado para atendimento LGBT, 

(CECH/PE, 2012). 

 No ano de 2012 iniciou-se o processo para criação de Centros Regionais de 

Direitos Humanos no Estado Pernambuco, tendo sido inaugurado o primeiro centro na 

cidade de Caruaru, que segundo documento citado, tem o objetivo de “possibilitar o 

atendimento presencial e continuado em todas as regiões, especialmente aquelas com 

altos índices de violência, tendo como foco a manutenção de equipes de referência em 

Direitos Humanos.” Serão criados ainda os Centros nos municípios de: Petrolina, 

Salgueiro, Garanhuns, Goiana e Cabo de Santo Agostinho. 

O Centro Estadual de Combate à Homofobia se apresenta, atualmente, como 

principal referencial de atendimento aos/ás cidadãos/ãs que buscam no Estado, suporte 

para o enfrentamento da Homofobia. Elencamos a seguir as atividades desenvolvidas 

pelo Centro: 

 Apoio jurídico, social e psicológico a vítimas da homofobia e familiares. 
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 Realização de capacitações, sensibilizações, seminários, minicursos, 

rodas de diálogo e orientações, em caráter educativo/formativo, para 

população LGBT em geral. 

 Alimentação de bancos de dados com estudos que analisam os efeitos da 

homofobia em Pernambuco, apontando sugestões para o atendimento das 

demandas LGBT e contribuindo para o mapeamento da violência no 

Estado. 

 Estabelecimento de rede de diálogo e apoio com parceiros que 

acompanham os casos de homofobia e demandas LGBT no Estado, 

articulando-se, em especial, com aqueles que compõem o Sistema de 

Justiça e Segurança. 

Diante do trabalho desenvolvido ao longo desses anos podemos perceber que a 

população LGBT ainda sofre muitas discriminações e exclusões sociais e que se fazem 

necessárias decisões políticas que venham a fortalecer a igualdade entre as pessoas, 

independente das orientações sexuais e/ou identidades de gêneros. Para se alcançar essa 

igualdade é fundamental a desconstrução de normas e (pré) conceitos arraigados em 

nossa sociedade, que tem “herança” eurocêntrica. Segundo Laqueur (1990, apud 

LOURO, 2009, p. 87), até início do século XIX o ocidente elegeu um único modelo 

sexual hierarquizado, baseando-se no masculino. Estabeleceu-se que os corpos de 

mulheres e de homens diferiam em “graus” de perfeição, pois ambos tinham os mesmos 

órgãos, mas as mulheres os tinham internamente e que por “falta de calor vital”-de 

perfeição- foi retido, porém nos homens eram visíveis. Este modelo só foi revisto no 

século seguinte: o modelo de sexos opostos. Que se mantém até os tempos atuais, com 

atenção direcionada aos corpos. “Como diz Linda Nicholson (2000), o corpo tornou 

causa e justificativa das diferenças. O corpo passou a ser aquilo que dá origem às 

diferenças” (LOURO, 2009, P. 87). 

Complementando este raciocínio temos que a sociedade disciplinar é um 

empreendimento voltado para formação de uma relação que, no mesmo mecanismo, 

torna o corpo tanto mais obediente quanto é mais útil e inversamente (FOUCAULT, 

1987, apud NOVENA, 2011, p. 70). Ainda o mesmo autor destaca que a disciplina se 

concretiza através da observação constante, revelando-se enquanto vigilância. Estas 

ações disciplinadoras e controladoras, aparentemente, se contrapõem ao anteriormente 

explicitado (o favorecimento a igualdade social). 
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Ao longo da história é notório que a temática acerca da sexualidade vem 

enfrentando várias barreiras no campo social/educacional e quanto à 

diversidade sexual esta barreira é mais acirrada, visto a gama de preconceitos 

que envolvem os/as sujeitos/as LGBT. Demonstrações destas dificuldades são 

evidentes a partir de estudos e pesquisas realizadas na área. Mesmo sabendo-

se que a homossexualidade sempre existiu ao término do século XIX, 

pesquisadores europeus vêm em defesa de uma hierarquização, baseando-se 

na sexologia. Segundo Guacira Louro (2009, p. 88) “inventavam-se tipos 

sexuais, decidia-se o que era normal ou patológico e esses tipos passavam a 

ser hierarquizados.” A sociedade eurocêntrica promulgou valores que colocou o 

ser heterossexual em posição hierárquica acima do ser homossexual. Porém, 

ainda de acordo com a autora citada, é valoroso ressaltar que “a 

heterossexualidade só ganha sentido na medida em que se inventa a 

homossexualidade. Então, ela depende da homossexualidade para existir”. 

Não podemos, também, deixar de reconhecer que há uma relação 

imbricada entre heterossexualidade e gênero, em nossa sociedade: 

Basta lembrar o quanto é comum atribuir a um homem 

homossexual a qualificação de “mulherzinha” ou supor que 

uma mulher lésbica seja uma mulher-macho. A transgressão 

da norma heterossexual não afeta apenas a identidade sexual 

do sujeito, mas é muitas vezes representada como uma “perda” 

do seu gênero “original”. (LOURO, 2009, p. 91). 

 

 É importante destacar a lógica da negação da hipótese repressiva 

apresentada por Foucault (1987). De acordo com este autor, a repressão não 

se daria mais através do interdito, da repressão, da censura, do silêncio e sim, 

através do estímulo, da disciplina, do controle e especialmente da vigilância. A 

forma como se tem abordado a temática da homossexualidade vem 

contribuindo para a manutenção do preconceito, quando coloca a 

“heteronormatividade como uma norma que visa regular e normatizar os modos 

de ser e de viver a sexualidade, numa perspectiva biologizante e naturalizada 

em que a sexualidade é identificada somente como genitalidade e 

heterossexualidade” (LOYOLA, 1999, p. 33). 
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Para a teoria queer, enquanto a heterossexualidade e suas estratégias 

de manutenção não forem problematizadas como uma imposição, como uma 

construção, enquanto a identidade heterossexual continuar no “confortável 

discurso de que ela sim é natural, normal, determinada pela biologia e até por 

Deus”, a falta de respeito à diversidade sexual e de gênero persistirá. 

(COLLING, 2011, p. 15). A teoria queer para Louro (2004, apud Furlani, 2009, 

p. 314) “sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder e a 

educação”. Nesta direção entendemos que uma análise das práticas 

educativas, acerca dessas questões, irá contribuir para a construção de novas 

relações, tendo como referência a equidade de direitos entre as pessoas.  

Assim, discutiríamos relações de poder e 
processos de hierarquização e o que as normas, as 
rotinas e as culturas de cada instituição têm a ver com 
isso. Poderíamos, ao mesmo tempo, falar em respeito, 
questionar a produção da diferença, procurar 
desestabilizar processos de opressão e marginalização e 
promover processos de reconhecimento de diferenças e 
asseguradores de igualdade e se dedicar à invenção de 
liberdade e à democratização das sociedades (PRADO e 
JUNQUEIRA, 2011, p. 69). 

 Analisando o comportamento dos grupos LGBT em Pernambuco, é fácil 

perceber como passam a se reunir, formando guetos com identidades próprias, 

de modo a buscar fortalecimento para enfrentar as exclusões sociais e também 

como espaço de confortos identitários. Ver-se nos pares a possibilidade de se 

assumir e de ser reconhecidos socialmente. Até mesmo para se enfrentar a 

violência de modo mais aguerrido. Visto o Estado de Pernambuco ter um alto 

índice de violência contra LGBT. Vejamos alguns dados advindos do Relatório 

sobre Violência Homofóbica no Brasil (SECRETARIA NACIONAL DE 

PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS. 2011, p.3), que constata 

que em 2011, somente 14,0% (383) dos órgãos gestores de políticas de 

direitos humanos declararam ter programas para lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBT), 99 reconhecem os direitos dessas pessoas e            

54 têm lei para o reconhecimento do nome social adotado por travestis e 

transexuais. Do total de municípios, independentemente da existência de órgão 

de direitos humanos, 486 (8,7%) possuíam programas ou ações para o 

enfrentamento da violência contra LGBT, 79 (1,4%) possuíam legislação sobre 

discriminação LGBT, 99 (1,8%) sobre reconhecimento dos direitos LGBT e 54 
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(1,0%) sobre reconhecimento do nome social adotado por travestis e 

transexuais. 

            Além do mencionado é valoroso demonstrar, alguns outros dados divulgados no 

Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil, que demonstram o preconceito contra 

LGBT: 278 pessoas foram assassinadas por homofobia em 2011.  

        O número não se refere ao total de vítimas, representa exclusivamente os 

homicídios baseados em homofobia, cuja violência extrema foi noticiada nos jornais de 

grande circulação, com informações disponibilizadas online. Além disso, dados 

provenientes do Disque Direitos Humanos (Disque 100), verificam que são reportadas 

diariamente ao Poder Público Federal 18,65 violações de direitos humanos contra a 

população LGBT, ou seja, foram computadas 6.809 violações de direitos humanos 

contra LGBT, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos. 18.6 violações por dia em 

média. As violações mais denunciadas foram: violência psicológica (42.5%); 

discriminação (22.3%); e violência física (15.9%). 

      Em Pernambuco, no ano de 2011, as violações denunciadas ao poder público, em 

alguns municípios demonstram os seguintes dados: Aliança: 10; Araripina: 03; Belo 

Jardim: 08; Camaragibe: 05; Chã de Alegria: 12; Caruaru: 35; Escada: 04; Igarassu: 07; 

Ipojuca: 21; Petrolina: 07 e Recife: 71 (entre outros). Ao todo foram 270 violações 

denunciadas.  

           Neste sentido é importante destacar que se faz necessário, de acordo com Lander 

(2005) desconstruir a imposição do caráter universal e natural da sociedade capitalista-

liberal. Reconhecer as características próprias da nossa “sociedade latina”, 

desmitificando o eurocentrismo enquanto referência mundial. Temos que perceber a 

nossa lógica imbricada nas relações político-sociais. Que também são relações de poder. 

           E vale salientar que “contamos só com instrumentos hegemônicos para tentar 

enfrentar tudo isso, porque os conceitos para enfrentar o novo, a descontinuidade, a 

ruptura, a revolução, hoje nós não temos” (SANTOS, 2007, p. 84). Desta forma, ainda 

segundo Santos (2007), passamos a ter um trabalho dobrado, pois precisamos utilizar 

esses instrumentos de modo contrário (contra-hegemônico) e achar novas possibilidades 

férteis em coisas novas. Utilizando a legalidade, a democracia, os direitos humanos. 

           Contribuindo para o avanço da nossa sociedade, no sentido da igualdade de 

direitos e vivência da cidadania, os movimentos sociais têm uma forte colaboração, 

visto dentre outras ações, apresentarem as características atuais: 
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Presença marcante na mídia; ampla participação em movimentos 

de direitos humanos e de resposta à epidemia da Aids; 

vinculação a redes e associações internacionais de defesa de 

direitos humanos e direitos de gays e lésbicas; ação junto a 

parlamentares [...]; formulação de diversas respostas diante da 

exclusão das organizações religiosas; criação de redes de grupos 

ou associações em âmbito nacional e local; e organização de 

eventos de rua, como as grandes manifestações realizadas por 

ocasião do dia do Orgulho LGBT (FACCHINI, 2009, p. 138). 

 

           Assim destaca-se, de acordo com Santos (2010) a facção de contratos sociais que 

sejam verdadeiramente capazes de representar valores universais. Valores que 

favoreçam outro mundo, numa outra lógica que não a imposta pelo ocidente. É 

importante, pois, aproximar a ciência do senso comum ao acesso ao conhecimento. Pois 

assim, teremos a possibilidade de transformação social. 

 O Governo de Pernambuco tendo como pressuposto a dignidade da pessoa 

humana, bem como a necessidade de consolidar políticas afirmativas para populações 

historicamente estigmatizadas, a exemplo da população LGBT, desenvolveu no ano de 

2012 um conjunto de ações das quais merecem destaque: 

 

1. O reconhecimento, por parte do Sistema de Assistência à Saúde do 

Servidor (Sassepe), da inscrição de dependentes, na qualidade de 

companheiro ou companheira em relação estável homoafetiva de 

beneficiários titulares. Através da Instrução Normativa Nº 001/2012 o 

Sistema de Assistência à Saúde do Servidor (Sassepe) passou a 

reconhecer a inscrição de dependentes, na qualidade de companheiro 

ou companheira em relação estável homoafetiva de beneficiários 

titulares. De acordo com o presidente do Instituto de Recursos Humanos 

- órgão que gerencia o Sassepe -, Manoel Carneiro, a nova 

regulamentação só vem ratificar e se adequar ao que rege a 

Constituição, que define como um dos objetivos fundamentais da 

República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. “Os direitos 

são imediatos e precisam ser cumpridos. A família deve ser considerada 

na sua amplitude, como um conjunto de pessoas com objetivos comuns 

e com laços e vínculos afetivos fortes, independente de sexo. Os 

usuários do Sassepe precisavam disso. O respeito à diferença e a 
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inclusão do outro são fundamentais para que a igualdade se consolide”, 

explica.Os critérios de comprovação da união homoafetiva, observam os 

mesmos requisitos dos usados com companheiros heterossexuais. 

"Nada mais justo que os usuários titulares possam incluir como 

dependentes seus companheiros e companheiras", relata a diretora do 

Sassepe, Patrícia Pastick. 

2. A criação, pela Secretaria Estadual de Saúde, do Comitê Técnico 

Estadual de Saúde da População LGBT. Através da Portaria SES/PE 

nº 445 de 27.08.2012 o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Antonio 

Figueira criou o Comitê Técnico de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). O Comitê tem como 

objetivos: 

I - Auxiliar o acompanhamento, a implantação e a implementação, no Estado 

de Pernambuco, da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral 

LGBT), com vistas a garantir a equidade na atenção à saúde para esses 

grupos populacionais; 

II - Apresentar subsídios técnicos e políticos para apoiar a implementação da 

Política Nacional de Saúde Integral LGBT no que tange à promoção, prevenção 

e atenção à saúde destes grupos populacionais; 

III - Contribuir para a pactuação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT 

nos diversos órgãos e entidades integrantes do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

IV - Contribuir para a produção de conhecimento sobre a saúde LGBT e o 

fortalecimento da participação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais nas instâncias de controle social no SUS; 

V - Participar de iniciativas intersetoriais relacionadas com a saúde de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 

A criação do referido comitê está em consonância com a política nacional de 

saúde integral LGBT e surge em um cenário de afirmação política da cidadania 

LGBT.  
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3. Os atendimentos às vítimas de violação de direitos humanos LGBT, 

pelo Centro Estadual de Combate a Homofobia, bem como o 

acompanhamento, investigação e elucidação dos homicídios de LGBT 

realizados pela Secretaria de Defesa Social. O Centro Estadual de 

Combate a Homofobia (CECH) atuou durante todo o ano de 2012 

realizando atividades formativas em diversos espaços e também 

encaminhando as violações de direitos humanos denunciadas pelo Disque 

100 e recebidas diretamente pelo telefone: 3183.3182. A equipe foi 

composta por: coordenador, advogado, assistente social, psicólogo, 

estagiárias nas três áreas e assistente administrativo. 

O CECH ofereceu apoio especializado, por profissionais do Direito, Serviço 
Social e Psicologia, com o foco na temática LGBT e minimização das 
consequências da homofobia a 94 pessoas em 2012, totalizando 256 
atendimentos210.  

Número de pessoas atendidas para apoio especializado, ano 2012, município da 

residência: 

Município por residência  Nº % 

Recife 34 36% 

Olinda 11 12% 

Jaboatão dos Guararapes 7 7% 

Goiana 5 5% 

Afogados da Ingazeira 4 4% 

Paulista 3 3% 

Petrolina 2 2% 

São Lourenço da Mata 2 2% 

Ipojuca 1 1% 

Igarassu 1 1% 

Cabo de Santo Agostinho 1 1% 

Escada 1 1% 

Itaquitinga 1 1% 

Sertânia 1 1% 

Ribeirão 1 1% 

Toritama 1 1% 

Tabira 1 1% 

Limoeiro 1 1% 

Serra Talhada 1 1% 

Maraial 1 1% 

Gravatá 1 1% 

Paudalho 1 1% 
                                                           
210

 Para leitura desta justificativa é relevante considerar a distinção entre usuário/a e 
atendimento: usuário/a é toda pessoa ou grupo que acessa o sistema; e, atendimento se refere 
ao número de vezes em que o/a usuário/a foi assistido/a pelo CECH. 
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Vitória de Santo Antão 1 1% 

Lagoa Grande 1 1% 

Abreu e Lima 1 1% 

Não informou 9 10% 

Total          94 

 
Assim, o atendimento das/os profissionais do Centro deu conta de uma realidade 
em que é inegável a existência da homofobia. E, tendo em vista que orientação 
afetivo-sexual, diferenças sexuais, homofobia, identidades de gênero, papéis de 
gênero, são temas pouco debatidos, para combater o preconceito e a 
discriminação foi preciso ultrapassar o âmbito do atendimento individualizado. 
Para promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, atou-se, também, na 
facilitação de momentos formativos (rodas de diálogo, fóruns, seminários, 
oficinas etc.), sob uma proposta de intervenção mais estruturante no que diz 
respeito à mobilização/sensibilização da rede de proteção do Estado para o 
atendimento das demandas de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais. 
O número de pessoas alcançadas pelo CECH em mobilizações, sensibilizações, 
formações e divulgações a partir da temática “Direitos Humanos, cidadania e 
diversidade sexual”, foi de 4140 pessoas. 
 

Avaliação conjuntural das atividades desenvolvidas em 2013 

 

Nº de usuários/as para apoio 
especializado 

94 

Nº de atendimentos realizados 
para apoio especializado 

256 

Nº de pessoas alcançadas em 
mobilização, sensibilização, 
formação e divulgação da rede 
social parceira e/ou coletivos  

4140 

Nº de atividades realizadas para 
mobilização, sensibilização, 
formação e divulgação da rede 
social parceira e/ou coletivos 

146 
 

Nº de regiões de desenvolvimento 
alcançadas 
 

             12 

(Agreste Central, Agreste 
Meridional, Agreste Setentrional, 
Região Metropolitana do Recife, 
Sertão do Moxotó, Sertão Central, 
Sertão do Pajeú, Sertão do São 
Francisco, Sertão de Itaparica, 
Zona da Mata Sul, Zona da Mata 
Norte, Sertão do Araripe) 

Nº de municípios e território 
alcançados 
 

53 
 (Abreu e Lima, Afogados da 
Ingazeira, Afrânio, Agrestina, 
Araripina, Arcoverde, Belém do 
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São Francisco, Betânia, Buíque, 
Cabo de Santo Agostinho, 
Calçado, Carnaíba, Carnaubeira 
da Penha, Caruaru, Casinhas, 
Custódia, Escada, Exú, Fernando 
de Noronha, Floresta, Garanhuns, 
Glória do Goitá, Goiana, gravata, 
Ibimirim, Igarassu, Itaquitinga, 
Ipojuca, João Alfredo, Jaboatão 
dos Guararapes, Lagoa Grande, 
Limoeiro, Maraial, Olinda, 
Ouricuri, Paudalho, Paulista, 
Petrolina, Recife, Ribeirão, 
Salgueiro, Santa Cruz do 
Capibaribe, São Bento do Una, 
São Caetano, São José do Egito, 
São Lourenço da Mata, Serra 
Talhada, Sertânia, Tabira, 
Toritama, Tuparetama, , Vitória de 
Santo Antão, Vicência) 

 
Nº de territórios mapeados pelo 
Programa “Governo Presente” 
alcançados  
 

13 

(Nova Descoberta, Várzea, 
Peixinhos, Guararapes, Campina 
do Barreto, Jaboatão Centro – 
Santo Aleixo, Coque, Zumbi do 
Pacheco, Charneca, Afogados, 
Pina e Paratibe) 

 

 

4. A realização da cerimônia de casamentos coletivos 

(heterossexuais e homossexuais) na Colônia Penal Feminina do 

Recife. Pela primeira vez foi realizada no Estado de Pernambuco uma 

cerimônia de casamentos coletivos homossexuais e heterossexuais em 

uma unidade prisional. A ação foi coordenada pela Secretaria de 

Ressocialização em parceria com a Prefeitura do Recife e algumas 

empresas privadas. Um total de 14 casais, sendo 07 homoafetivos, 

participaram da cerimônia que contou com a presença de autoridades e 

militantes do movimento social LGBT de Pernambuco. 

5. Criação do Grupo de Trabalho, no âmbito da Secretaria de Defesa 

Social para atuar contra a discriminação de raça, cor, sexo, idade, 

consciência, crença, etnia, orientação sexual e identidade de gênero bem 

como quaisquer atos atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais. 
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Através da Portaria nº 486, de 02 março de 2012, o Secretário de Defesa 

Social de Pernambuco, Dr. Wilson Damázio instituiu o Grupo de Trabalho 

acima mencionado com as seguintes atribuições: 

 
I. Acompanhar e incentivas as boas práticas, a nível nacional e 

internacional quanto ao objeto da presente portaria; 

II. Propor ações de atendimento especializado interdisciplinar jurídico, 

psicológico e serviço social; 

III. Indicar os conteúdos a serem implementados nos Campus de Ensino; 

IV. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas; 

V. Realizar os encaminhamentos necessários às autoridades competentes, 

dos casos que venha a tomar conhecimento; 

VI. Viabilizar a disseminação de informações e conhecimentos acerca de 

normas e outras informações necessárias à uniformidade de 

procedimentos; 

VII. Apoiar a formulação e implementação de políticas públicas e privadas e 

de ações sociais destinadas ao combate às discriminações de quaisquer 

natureza e atos atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais; 

VIII. Revisar os programas de formação e capacitação, assimilando 

demandas crescentes da sociedade e incorporando elementos dos 

tratados internacionais mais recentes, seja do sistema ONU, ou da OEA, 

bem como dos atos legislativos que surgirem; 

IX. Estudar a violência baseada na orientação sexual e identidade de 

gênero que vitimiza a população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais) principalmente no que se refere tanto ao perfil 

das vítimas, quanto aos agressores. 

 
6. Comissão Especial, criada pelo Decreto Nº 36.395, de 08 de abril de 

2011. A referida comissão, criada no âmbito da Secretaria de Assessoria 

ao Governador, tem como objetivo acompanhar a implementação pelos 

órgãos da administração pública, nas suas respectivas áreas de atuação, 

das resoluções aprovadas durante a realização da II Conferência Estadual 

de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT. A referida comissão é 

composta pelas secretarias: Secretaria de Assessoria ao Governador, 
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Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria da Mulher, Secretaria de 

Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Defesa Social e Secretaria de 

Esportes, além de seis representantes da sociedade civil organizada. Em 

2012 foram realizadas 03 reuniões. 

 

Não obstante todos os avanços, entendemos que há muito ainda para ser 

conquistado. A cidadania plena da população LGBT acontecerá a partir do 

comprometimento não somente do Poder Executivo, mas também do 

Legislativo e do Judiciário. Tem papel fundamental ainda o movimento social 

organizado e atuante pautando os direitos da população LGBT nos mais 

variados espaços: nos conselhos, no cotidiano do espaço escolar, nas 

políticas de saúde, nas expressões culturais, enfim. Um novo mundo, 

pautado, sobretudo no respeito às diferenças, em especial a orientação 

sexual e identidade de gênero da população LGBT não só é possível, como 

extremamente necessário. 
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HOMOSSEXUALIDADE NOS ANOS 60 A 80 NA CIDADE DO RECIFE: uma 

análise de suas práticas e representações sociais. 

 
RESUMO 
Esta pesquisa se propõe analisar as práticas e as representações sociais da 
homossexualidade vivenciadas nos anos 60 a 80 em Recife. Através da 
pesquisa bibliográfica e da entrevista narrativa, vimos que os espaços e 
representações operavam como dispositivos de produção de subjetividades, 
pois representavam para os homossexuais um lugar de liberdade para a 
vivência da sexualidade. 
  
Palavras-chave: Gueto. Homossociabilidade. Espaço urbano. Dispositivo de 
produção de subjetividades. 

 

 

 

HOMOSEXUALITY FROM THE 1960S TO THE 1980S IN THE CITY OF 
RECIFE: an analysis of practices and social representations. 

 
ABSTRACT 
This research seeks to analyze the practices and social representations of 
homosexuality experienced throughout the 60s and 80s in Recife. Based in 
literature review and on narrative interviews, the study allowed us to notice that 
the spaces and representations mentioned throughout the study served as sites 
for the production of subjectivities as they represented places where 
homosexuals felt free to experience and reveal their sexualities. 
 
Key-words: Ghetto. Homosociability. Urban space. Mechanism for the 
production of subjectivities. 
 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A homossexualidade é uma representação da sexualidade que se 

distancia da ordem biologizante e naturalizada e, por isso, concentram-se de 

maneira intensa em torno da mesma, preconceitos e discriminações. 
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Para essa análise, faz-se necessária uma breve digressão a fim de 

situarmos a homossexualidade a partir de olhares diversos, seja do 

essencialismo histórico, seja do construtivismo social. Tais olhares revelam a 

diversidade dos acontecimentos históricos. São os casos da Civilização Grega 

e do Império Romano, onde havia uma evidente tolerância com o tema. Na 

Igreja da Idade Média, por outro lado, fortaleceu-se uma visão estigmatizante 

do homossexual; tal visão contribuiu paradoxalmente para inspirar os dogmas 

da ciência moderna que diagnostica a homossexualidade como doença. 

Historicamente, a homossexualidade sempre foi um tema inquietante, 

gerando polêmicas e refletindo as condições de aparecimento do 

patriarcalismo. Esta inquietação social se acentuou especialmente a partir da 

década de 1990, do século XX, com o aumento do número de pessoas 

infectadas pelo vírus do HIV. Essa epidemia ampliou tanto os preconceitos e 

mecanismos repressivos como contribuiu para tornar públicos aspectos da vida 

sexual que eram tidos como tabus (uso de preservativo, prazer, etc) 

Na tentativa de responder a essa questão, duas perspectivas teóricas 

foram desenvolvidas e sobre as quais faremos alguma referência: a primeira 

calcada numa determinação natural do desejo, o essencialismo histórico, e a 

segunda, em sua determinação cultural, o construcionismo social. 

A perspectiva do essencialismo histórico ostenta a convicção de que há 

algo inerente à natureza humana, inscrito nos corpos e em sua fisiologia, na 

forma de um instinto ou energia sexual, que define a identidade homossexual. 

Um dos autores que se destaca no estudo da identidade sexual a partir desta 

perspectiva é John Boswell, sustentando a idéia de que a essência da 

identidade de um mesmo gênero sempre existiu ao longo de boa parte da 

história, ao menos até a época sobre a qual se tem conhecimento (BOSWELL, 

1980; 1992; 1994; 1998). 

Em um de seus estudos, Boswell (1998) ofereceu evidências de que as 

igrejas cristãs nem sempre condenaram relações sexuais entre pessoas do 

mesmo gênero, havendo até mesmo um ramo do catolicismo que chegou a 

abençoar uniões entre esses indivíduos. Indo além, esse estudioso observa 

que uma identidade especial estava, de fato, ligada a amantes do mesmo sexo 

nas culturas antiga e medieval (BOSWELL apud LIPKIN, 1999, p. 15). Embora 

os essencialistas admitam que os nomes para o sexo entre pessoas do mesmo 
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gênero e seus praticantes tenham variado com o passar do tempo, 

argumentam que um tal desejo sempre tornou uma pessoa significativamente 

diferente das demais. Os amantes de mesmo gênero, para os essencialistas, 

eram socialmente rotulados e internalizam a idéia de distinção em sua própria 

mente. 

Recentemente, alguns estudos biogenéticos teriam evidenciado a partir 

da análise de um grupo de homens homossexuais a existência de uma versão 

diferente do cromossomo X masculino, o qual seria responsável pela tendência 

homossexual (CONNOR E WILKIE, 1993). Nessa mesma direção, um estudo 

realizado em 1995 evidenciou uma relação entre homossexualidade e 

impressões digitais. Na comparação entre heterossexuais e homossexuais, 

estes teriam 30% mais de estrias na mão esquerda. Evidentemente, muitas 

dessas conclusões ditas científicas, mereceriam ser revistas à luz de outras 

hipóteses. 

No sentido oposto, a perspectiva do construcionismo social 

problematiza a constituição pré-fixada da identidade sexual, argumentando que 

essa é produzida numa teia de diferentes significados culturais, simbólicos e 

eróticos. Os autores que representam esta concepção têm questionado 

amplamente os estudos essencialistas, afirmando que uma tal identidade 

homossexual não existia antes dos fins do século XIX (RUST, 1995, p. 27; 

MACINSTOSH E PADGUG apud LIPKIN, 1999, p. 16; WEEKS, 1999, p. 43). 

Os construcionistas sociais consideram que todas as identidades são 

inventadas e modeladas por forças sociais, ou seja, para eles a sociedade 

forneceria instruções e modelos para que fossem desempenhados os papéis 

ligados à identidade. Além disso, ratificam a idéia de que não há essência 

biológica da sexualidade que seja imune à influência social e que até mesmo 

as fantasias sexuais se constituiriam num roteiro aprendido no plano social 

(RUST, 1995, p. 27; MACINSTOSH E PADGUG apud LIPKIN,1999, p. 16; 

WEEKS, 1999, p. 43). Nessa linha de reflexão, o construcionismo social 

privilegia a idéia de que a homossexualidade seria definida por uma escolha ou 

opção sexual do próprio indivíduo. 

 Essa afirmação tem gerado algumas dúvidas em relação a essa 

perspectiva no sentido de questionar se alguém conseguiria, de fato, fazer uma 

escolha ou uma opção. Ou seja, partindo dos pressupostos da existência da 
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bissexualidade e do inconsciente apontadas por Freud, até que ponto as 

pessoas teriam condições de dirigir seu desejo para a homossexualidade? 

Tendemos a concordar com a posição de Trevisan (2000), para quem as 

pessoas fariam sim uma opção ou escolha sexual de serem socialmente 

homossexuais e não a opção ou escolha de desejarem homossexualmente 

(TREVISAN, 2000, p. 34). 

Em síntese: os estudos e discussões em ambas as perspectivas não 

apontam para alguma conclusão a respeito da etiologia da homossexualidade. 

Mantém-se com isso, o estado da dúvida e da incerteza, proporcionando, de 

um lado, o estímulo para a continuação dos estudos, o que em certa medida 

aprofunda a discussão e reflexão sobre esse tema e, de outro, o impedimento 

da normatização da homossexualidade. Mesmo assim, ela se mantém como 

uma representação que indica a multiplicidade, a plasticidade e complexidade 

da sexualidade humana. 

Vale destacar, que a subcultura homossexual moderna teve início 

somente na segunda metade do século XIX, de modo que as pessoas que se 

interessavam sexualmente por indivíduos do mesmo gênero podiam descobrir-

se uns aos outros na cultura das cidades em crescimento (WEEKS, 1999, p. 

65). No entanto, vale salientar que esse processo de descobrimento do “igual” 

e do “diferente”, somado à transformação na vida familiar, a partir do século 

XVII, e às definições dos papéis sociais e sexuais masculinos e femininos, 

levou a um processo de estigmatização dos homens que não se conformassem 

e/ou não correspondessem aos papéis sociais e sexuais deles esperados 

(WEEKS, 1999, p. 67). 

Por outro lado, a ciência a esse tempo, começou a competir com a 

religião pela supremacia do pensamento. Os cientistas começaram a estudar e 

tentar caracterizar cientificamente a homossexualidade. Invertido foi o primeiro 

termo empregado no século XIX a denotar uma pessoa que demonstrasse um 

comportamento desviante no que diz respeito ao gênero, pois se acreditava 

que tanto homens como mulheres apresentavam desajustes evidentes entre 

alma e corpo, parecendo ter invertido os papéis referentes aos seus gêneros 

naturais. De alguma maneira, a escolha dos objetos sexuais tornou-se de suma 

importância no sistema classificatório (LIPKIN, 1999, p. 20). 
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A criação do termo “homossexual” foi de um autor panfletário da cidade 

de Leipzig, em 1869. Esse termo popularizou-se em 1887 por meio de Krafft-

Ebbing, na segunda edição de seu livro “Psicopatia sexual” (LIPKIN, 1999, p. 

20). É interessante observar que embora fosse uma primeira noção de 

homossexualidade, por ter sido definida num livro de “Psicopatia sexual”, seu 

significado já aludia de alguma maneira à doença mental, o que posteriormente 

vai ser acolhido pela psiquiatria ao apresentar a homossexualidade como um 

transtorno mental. 

Ressalte-se que a emergência do conceito de homossexualidade 

surgiu simultaneamente a partir da necessidade de definição do conceito de 

heterossexualidade (LIPKIN, 1999, p. 21; WEEKS, 1999, p. 61). Segundo 

Weeks (1999, p. 63), os termos foram usados pela primeira vez em 1869 por 

Karl Kerbeny, um escritor austro-húngaro, com a intenção de colocar na pauta 

política da Alemanha (que em breve seria unificada) a questão da reforma 

sexual, especialmente a revogação das leis anti-sodomistas. Nesse sentido, 

esses termos faziam parte de um projeto inicial assumido pela disciplina de 

sexologia, que definia a homossexualidade somente como uma forma distinta 

de sexualidade, como uma variante benigna, incluída como uma categoria 

geral de sodomia. Ironicamente, o termo “heterossexual” foi inicialmente 

aplicado a homens que desfrutavam do prazer “anormal” do sexo sem fins 

reprodutivos. Até então, a dificuldade apresentada estava na definição de uma 

noção de sexualidade normal. 

Já no final do século XIX e começo do século XX, com a necessidade 

de se definir mais claramente os tipos e as formas do comportamento e da 

identidade sexuais, a Psicologia começou a fazer um uso subversivo desse 

novo sistema instituindo uma noção de sexualidade categórica, tornando-se 

esta uma característica aceita em relação à psique, um relevante traço de 

caráter de quem uma pessoa viria a ser. Assim a homossexualidade, até então 

considerada uma variante benigna da normalidade, passou a ser vista como 

uma força que preocupava, consumia, pervertia e incriminava o invertido; 

passou a ser classificada como perversidade sexual, construindo a idéia de 

uma natureza distintiva e exclusivamente homossexual. Era, definitivamente, 

uma doença. 
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Aos poucos o uso da palavra heterossexualidade passa a ser mais 

freqüente e mais aceita e, com isso, a distinção de uma sexualidade normal e 

anormal assume grande importância no sentido da redefinição da norma e do 

controle social. Essa redefinição da norma dividiu as atividades relacionadas à 

sexualidade através de um processo de institucionalização da 

heterossexualidade. Essa tarefa foi desenvolvida pela sexologia a partir de 

certos pontos: a) definição das características básicas do que constitui a 

masculinidade e a feminilidade, sob o prisma do biológico; e b) catalogação das 

diferentes práticas sexuais, classificando-as como normais e anormais. 

Na medida em que houve a produção e fixação da heterossexualidade 

como norma ou padrão, concomitantemente se produziu também a rejeição da 

homossexualidade. É interessante observar que essa rejeição do “outro”, 

diferente e subjugado, cumpre uma função fundamental na sociedade, a saber: 

a afirmação da norma e de uma identidade hegemônica sem a qual uma 

suposta “ordem” social não seria possível. O mundo se dividiria entre os 

heterossexuais e homossexuais, biologicamente diferenciados, da mesma 

forma que o masculino e feminino, o normal e o patológico; a dicotomia 

novamente faz-se presente. 

No entanto, para além da sexologia, há de se considerar que o 

desenvolvimento dos termos heterossexualidade e homossexualidade não 

dependeram exclusivamente da literatura dessa área; alguns fenômenos 

histórico-culturais contribuíram para o fortalecimento da heterossexualidade 

enquanto instituição como: a mudança nos padrões de fertilidade e a utilização 

de técnicas de controle de natalidade e aborto, do mesmo modo, a ênfase, no 

século XX, do sexo como prazer trouxe a reflexão da busca da satisfação nas 

relações sexuais de casais (WEEKS, 1999, p. 64); tais fenômenos contribuíram 

para novas significações da sexualidade, inclusive sobre a homossexualidade, 

o que teve repercussão sobre os padrões de normalidade baseados na 

heterossexualidade. 

Por conseguinte, a partir do final do século XX, a homossexualidade 

passa a ser vista como uma opção ou uma orientação, dando novos rumos à 

revolução sexual empreendida a partir dos anos 60. A sociedade normatizada, 

ou seja, onde o corpo tinha a função específica de procriar, passa a ser 

questionada, aflorando com isso a busca do prazer, independente do sexo e da 
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função. Essa revolução com base na idéia da igualdade entre os sexos permitiu 

a organização de grupos e de movimentos, como os feministas e dos 

homossexuais, que reivindicam um lugar social de maior reconhecimento e 

maior liberdade na expressão corporal, sexual e verbal. 

A emergência das identidades estimulou o surgimento de movimentos 

sociais – os chamados novos movimentos sociais, como o homossexual, por 

exemplo – com o objetivo de problematizar as relações de poder e buscar o 

respeito aos direitos fundamentais e à liberdade dos indivíduos. Nesta busca 

dos grupos identitários – os chamados grupos minoritários, – ocorre a luta 

simbólica e política pelo espaço público que repercute necessariamente na 

organização espacial urbana, em suas normas de “ocupação” definindo com 

isso quem tem autorização para ocupar este lugar e de que forma. 

O interesse neste estudo pela categoria de espaço urbano quando 

situada, em especial, na teoria pós-moderna se deu em função da possibilidade 

de compreendermos os processos de vigilância, controle e poder, tal como 

descritos por Foucault. Esses processos nos permitiram compreender a 

ampliação dos movimentos homossexuais ao longo da história, num duplo 

sentido – tanto na inclusão de outras identidades, como na conquista de 

reconhecimento social sobre sua pertinência; e a dinâmica de estabelecimento 

dos espaços de interação homossexual num determinado período histórico, 

suas representações e sentidos. 

Outro aspecto a ser considerado em relação ao espaço e às 

identidades é que a “ampliação dos sistemas de significação e representação 

cultural se ampliaram, somos confrontados por uma multiplicidade cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

– ao menos temporariamente (HALL, 1999, p. 13) repercutindo no surgimento 

de novos arranjos identitários que certamente buscarão seu fortalecimento – 

tanto individual como coletivamente – a partir da organização de novos 

movimentos, com novas demandas em termos de reconhecimento e conquista 

de espaço. 

Estes movimentos que problematizam as relações de poder em torno 

das produções sociais das identidades e das diferenças buscam, basicamente, 

o respeito aos direitos fundamentais e à liberdade dos indivíduos em suas 

identidades. Todavia, deve-se perceber que estas relações 
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identidades/diferenças são fortemente marcadas por relações de poder e, 

neste sentido, a afirmação das identidades e a marcação das diferenças 

implicam sempre em operações de incluir e de excluir, de classificar e 

hierarquizar. Parece-nos que é nesse sentido que a categoria espaço poderá 

expressar esta relação quando este é delimitado ao gueto. 

Assim, a escolha da categoria gueto para este estudo foi condicionada 

por duas possibilidades de análise: a primeira relacionada ao sentido descritivo 

inicial do termo designando a ocupação, deliberada ou não, e a organização 

espacial urbana por grupos minoritários – gueto como uma área “natural”, 

produto da “história da migração”, por exemplo; e a segunda, a partir do 

alargamento deste conceito apresentada por Wacquant (2004), em que o gueto 

revela-se como um dispositivo sócio-organizador, como um espaço incubador 

simbólico da produção de uma identidade maculada, designando portanto, uma 

forma especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano. 

O gueto homossexual, constituído por espaços urbanos públicos ou 

comerciais, como bares, boates, cinemas, é o espaço de compartilhamento das 

vivências homossexuais (FRANÇA, 2007). 

A partir desse contexto, algumas questões foram levantadas para este 

estudo: quais são e como são representados os espaços de interação dos 

grupos LGBT na cidade do Recife nos anos 60 e 80? Como as vivências e as 

interações afetivo-sexuais aconteciam nesses espaços? 

Esta pesquisa que se propõe a analisar as práticas e as 

representações sociais da homossexualidade vivenciadas nos anos 60 a 80 na 

cidade do Recife, apropriando-se das categorias de espaço urbano, 

homossexualidade e gueto. 

As primeiras reflexões apresentadas foram construídas a partir da 

pesquisa bibliográfica – desenvolvida a partir de material já elaborado 

constituído de livros e artigos (GIL, 2002) e da entrevista narrativa. As 

narrativas são uma das principais formas discursivas nas quais as 

representações sociais se desenvolvem; quando sujeitos sociais organizam 

eventos em uma trama, eles os revestem com significados, valores e afetos 

que são o material substantivo das representações sociais (JOVCHELOVITCH, 

2002, pp. 143 e 147). A entrevista narrativa tem por objetivo “reconstruir 
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acontecimentos sociais a partir da perspectiva dos informantes, tão diretamente 

quanto possível, ou da vida pública” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 93). 

Neste estudo, essa técnica nos permitiu reconstruir brevemente as 

práticas e as representações sociais da homossexualidade vivenciadas nos 

anos 60 a 80 na cidade do Recife, tendo em vista a escassez de 

documentação e registros sobre esse assunto; ao mesmo tempo, estas 

entrevistas foram feitas admitindo que nas narrativas sobre este evento 

representações sociais seriam produzidas e difundidas. 

Considerando esses elementos, foram entrevistados pelos 

pesquisadores quatro homossexuais – três homens e uma mulher. Os critérios 

para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram dois: que se identificassem 

como homossexuais e que tenham frequentado espaços GLS (gays, lésbicas e 

simpatizantes) com certa frequência e há algum tempo durante o período dos 

anos 60 a 80.  

Os procedimentos adotados para a realização das entrevistas seguiram 

as seguintes orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002, pp. 98-100): a) 

explicação do contexto da investigação em termos amplos ao informante; b) 

apresentação do tópico inicial a fim de deslanchar o processo de narração; c) 

não interrupção durante o processo narrativo, até que houvesse uma clara 

indicação de que a entrevista dava sinais de que a história havia terminado; d) 

as questões que surgiram durante a escuta foram anotadas; e) ao fim natural 

da narração foram apresentados questionamentos. 

Os materiais bibliográficos e os depoimentos delimitaram o período 

histórico determinado para esta pesquisa. 

No aspecto político, o período delimitado para este estudo é 

caracterizado pela presença dos militares na condução do país. Em especial, 

no governo do general Emílio Garrastazu Medici, em 1969 em que acontece a 

intensificação da repressão com a execução de uma severa política de 

censura. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras 

formas de expressão artística são censurados. Muitos professores, políticos, 

artistas e escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do país. O 

DOI-Codi (Destacamento de Operações e Informações e ao Centro de 

Operações de Defesa Interna) atua como centro de investigação e repressão 

do governo militar. 
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Especificamente em relação à luta pelos direitos homossexuais no 

Brasil, Trevisan (2000) afirma que em 1964, com a promulgação da Lei 5250, 

conhecida como a Lei da Imprensa, impôs punições a quem divulgasse pela 

mídia fatos atentatórios à moral pública e aos bons costumes. Através desta 

Lei é que o governo ditatorial passou a regular as manifestações e expressões 

da homossexualidade. 

Porém, pouco a pouco, começam a se instalar alguns sopros de 

democracia no Brasil com o surgimento do Movimento de Liberação 

Homossexual no Brasil que, segundo Trevisan (2000, p. 336), fez parte de um 

processo mais amplo de abertura e de diálogo com o mundo. 

Esse movimento de abertura que permitiu o retorno ao Brasil dos 

exilados políticos introduziu novas inquietações nos âmbitos da ecologia, dos 

movimentos feministas, anti-racistas e homossexuais. Iniciava-se, então, uma 

época de novos desafios aos valores sociais com a discussão e o 

questionamento sobre o uso das drogas, dos códigos sexuais como a 

virgindade feminina antes do casamento e da heterossexualidade normativa 

para homens e mulheres (TREVISAN, 2000, pp. 340-343). 

Em especial, os movimentos feminista e homossexual buscavam 

romper com a ideia presente na sociedade de sexualidade biologizante e 

naturalizada, ou seja, da sexualidade como sinônimo de procriação e de 

heterossexualidade para buscar instituir a ideia das sexualidades alternativas. 

Nesta mesma década ocorre, segundo Trevisan (2000), o “desbunde 

gay”: uma série de acontecimentos em diversos espaços da vida social que 

trouxe à tona variadas expressões da homossexualidade no Brasil. Elas se 

tornaram visíveis na arena política dos movimentos sociais e minoritários, na 

cultura e na mídia através de artistas e obras teatrais, musicais e na literatura 

como, por exemplo, o grupo “Secos e Molhados” e o lançamento do Jornal 

Lampião, entre outros (TREVISAN, 2000, pp. 287 e 342). Tal contexto criou 

condições para o surgimento dos primeiros núcleos do movimento 

homossexual, que reivindicavam a liberdade às práticas sexuais, o direito à 

cidadania, os direitos humanos e a liberação e a afirmação da identidade 

homossexual. 

Estes movimentos e grupos de defesa dos direitos humanos de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que surgiram ao longo da 
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história, tiveram vários formatos que foram apresentados a partir de diferentes 

designações. A sigla LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) 

é produto dessa construção histórica no Brasil, que se deu a partir da criação 

do Grupo de Afirmação Homossexual (SOMOS211), em 1978 – data que marca 

a origem do movimento GLBT no Brasil, hoje conhecido por LGBT212. 

Além dos espaços dos movimentos homossexuais, onde se discutia a 

configuração dos projetos de politização da questão da homossexualidade, um 

outro espaço passa a fazer parte da cena da cidade, o gueto homossexual. 

Uma das razões de escolha dos homossexuais em compartilhar suas 

experiências no gueto está relacionada ao reconhecimento de que este é um 

espaço seguro e isento de manifestações homofóbicas, representando, 

portanto, um espaço de proteção e liberdade. 

MacRae (2005), no artigo Em defesa do gueto, afirma que o 

homossexual tomado por sentimentos de anormalidade, culpa e pecado, 

somados à ameaça do ostracismo social, tende a se “ocultar” no gueto. 

Segundo este autor, este espaço apresentaria as condições para que o 

homossexual experimentasse a vivência nesta identidade, possibilitando a 

construção de sua identidade social e, com isso, seria criada a condição de 

assumi-la em espaços menos restritos, chegando até a apresentar-se nesta 

condição em todos os espaços que frequenta. Daí, a defesa do gueto. 

Assim, o gueto se apresenta como um espaço identitário em que as 

pressões da sociedade podem ser colocadas de lado, propiciando, a princípio, 

identidades mais afirmativas. 

Mas que espaços foram construídos neste período de tanta 

efervescência cultural e de tantos “desbundes gays” na cidade do Recife? 

                                                           
211

 "Queremos ser o que somos". Frase usada como slogan pelo Grupo Somos. 
212

 Em junho de 2008, em consonância com a posição da ABGLT (Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), foi aprovada na 1ª. Conferência 
Nacional GLBT outra adequação na sigla GLBT, passando para LGBT – sigla recomendada 
para uso em todas as comunicações feitas por suas afiliadas, mídia e governo. Esta alteração 
na sigla, segundo a ABGLT (2008), foi justificada a partir de dois aspectos: 1) o lançamento 
do Manifesto do Coletivo de Mulheres da ABGLT, que apresentou demandas de mulheres 
lésbicas, bissexuais e transexuais e que objetivou dentre outras coisas estimular a 
incorporação do feminismo no cotidiano, nas formulações e nas prioridades da associação; e 
2) a necessidade de garantir maior visibilidade ao movimento de lésbicas – já que este é o 
que se encontra com menor representação – que da mesma forma que os movimentos e 
associações internacionais como a International Lesbian and Gay Association (ILGA), a 
Lesbian and Gay Foundation, do Reino Unido, e a National Lesbian and Gay Journalists 
Association, dos Estados Unidos, o movimento no Brasil prioriza as lésbicas a fim de 
combater os séculos de patriarcalismo e dominação/opressão masculina. 
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Através da pesquisa bibliográfica, tivemos acesso aos Diários de Tulio 

Carella213. Nestes, ele relata a sua vivência na cidade do Recife nos anos 60, e 

diz que mesmo alarmado pelas perseguições dos rapazes no Cais do Porto, 

que o apalpavam, beliscavam e lhe sussurravam galanteios ao ouvido, ele 

gostava do que via e ouvia. Gostava da força erótica da cidade (CARELLA, 

2011). 

Carella relata ter descoberto as pensões só para homens que ficavam 

próximas ao Cais de Santa Rita, onde se hospedou e viveu grande parte de 

suas experiências homossexuais. 

O que chama atenção é que embora Carella tenha vivenciado suas 

experiências mais intensas limitadas à região do centro, ele é tomado por uma 

atmosfera de liberdade em relação ao sexo, que ele atribuía à força erótica da 

cidade, de tal modo que confessa ter conhecido apenas dois países – a Itália e 

o Brasil – com uma atitude de liberdade diante do sexo, tanto para satisfazer as 

necessidades quanto os desejos e as fantasias. Este sentimento foi tão intenso 

para Carella, de tal forma que, considerou sua experiência na cidade como um 

renascimento (CARELLA, 2011). 

 

A homossexualidade na cidade do Recife: breves relatos. 

 

Nos anos 70, a repressão fortíssima advinda da ditadura militar 

repercutia na cidade do Recife, deixando-a tomada pelo clima de insegurança e 

desconfiança. 

A cidade era muito menor que hoje e muito provinciana tal como é até 

hoje. Naquele período, a cidade não tinha muitos espaços de lazer 

“alternativos”. Um deles era o bar Mustang, situado na Avenida Conde da Boa 

Vista, no centro do Recife. 

Este espaço simbolizava a onda do “desbunde gay214” que tomava o 

Brasil todo. Era um espaço de socialização para os gays, onde eles 

paqueravam e flertavam. Podemos considerar que os primeiros sinais de 

                                                           
213

 Além das experiências homossexuais na cidade do Recife, os Diários de Tulio Carella 
retratam a cultura e a dinâmica da cidade nos anos 60. Relatam suas impressões sobre o 
povo, sua indignação com a pobreza e com os processos de repressão instalados no Brasil. 

214
 Segundo Trevisan (2000), o “desbunde gay” corresponde a uma série de acontecimentos 

em diversos espaços da vida social que trouxe à tona variadas expressões da 
homossexualidade no Brasil. 
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afirmação da homossexualidade, aliás não só da homossexualidade, mas de 

todas as coisas que não se enquadravam nos paradigmas de “normalidade”, 

aconteceram neste espaço. 

O Mustang funcionava como um gueto, pois representava a 

possibilidade de manifestação/expressão da homossexualidade. Lá se 

encontravam os intelectuais, travestis, lésbicas. Era como uma tribuna viva, 

uma tribuna da diversidade, um ambiente anárquico e progressista do 

“desbunde gay”.  

Além deste espaço, havia boates gays que ficavam por trás do Cine 

São Luís. Assim que o Mustang fechava no final da noite, todos iam para lá. 

Essas boates também recebiam a todos – gays, lésbicas, travestis, intelectuais 

e artistas. 

Outro espaço bem interessante da época era o Vivencial Diversiones – 

um grupo de teatro que ficava próximo ao Complexo Salgadinho. Mais que um 

grupo de teatro, era um grupo anárquico que fez muito “barulho” na cidade. 

Para os gays e pessoas alternativas, ele representava uma válvula de escape 

desse momento de repressão. Era uma alternativa de resistência, de 

contracultura. Este grupo teve uma visibilidade local e nacional. 

Em relação à homossociabilidade e às visibilidades dos grupos LGBT, 

os relatos mostram que da mesma forma que hoje, pode-se dizer que naquela 

época todos tinham uma liberdade relativa, ou seja, ela era definida em função 

do gueto. “Dentro do gueto nós podíamos, fora não”. 

Os relatos ressaltam que, embora a cidade tenha evoluído, parece que 

pouco mudou em relação à homossexualidade, quanto aos seus preconceitos e 

discriminações. Ou seja, mesmo existindo um número muito maior de pessoas 

que expressam a sua homossexualidade, seus prazeres corporais, em alguns 

casos de uma forma até mais explícita que antes, tudo continua muito 

“guetual”. A rua, os locais públicos comuns a todos continuam da mesma 

forma, muito conservadores. As vivências no gueto, que segundo os relatos 

poderiam trazer uma sensação de liberdade, inclusive possibilitando a 

afirmação da identidade, na verdade esses sentimentos são relativos, pois 

estão circunscritos ao gueto. 

É importante ressaltar que este processo de segregação desses 

territórios acontece tanto por parte de quem está “dentro” como da parte de 
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quem está “fora”, o que leva à produção de processos de vigilância e controle 

de ambos os lados. Assim, tal como no Panópticon descrito por Bentham – 

somente como analogia – os que estão dentro vigiam/controlam os de fora e 

vice e versa (FOUCAULT, 1987, pp. 166-167). Por isso, o gueto não é 

simplesmente um produto e instrumento do poder, mas também, ele próprio é 

dotado de poder. 

Vale ressaltar que nos anos 70 e início dos anos 80, mesmo com a 

repressão acirrada, pouco a pouco vão surgindo novos bares e boates gays, a 

maioria deles concentrados no Bairro da Boa Vista – centro da cidade. Nestes 

espaços, frequentados sobretudo por gays da classe média, eram realizados 

eventos como o Miss Pernambuco Gay, Gala Gay e strip teases masculino e 

feminino.  

Embora nestes eventos, de acordo com os relatos, o ambiente fosse 

muito erotizado, havia muito respeito no trato das pessoas que frequentavam 

os eventos, não existindo algum tipo de assédio moral e/ou físico. As 

interações homoafetivas eram livres, pois “havia um sopro de liberdade no ar”. 

Mesmo com essa liberdade e com essa “pegação”, “as coisas não se resolviam 

ali”, mas sim na “calada” da noite, em espaços próprios para isso. 

Outro ponto de encontro de homossexuais na cidade era o Pátio de 

São Pedro, especialmente às terças-feiras, quando acontecia o evento da 

“Terça-feira Negra” – evento que acontece até os dias de hoje. Neste espaço, 

além de acolher os movimentos afros, os gays se encontravam tanto para 

namorar, como também para encontrar um parceiro, flertar, buscar um outro 

“igual”. 

Vale salientar que embora este espaço tenha até hoje a marca da 

presença dos movimentos afros, outras minorias além dos grupos 

homossexuais se encontram, como travestis, emos e punks indicando a 

possibilidade do gueto representar um espaço acolhedor das diferenças. Trata-

se, portanto, de um espaço de proteção e liberdade construído a partir de 

diferentes identidades (WACQUANT, 2004). 

 De acordo com os relatos, somente nos anos 80 surge o primeiro 

espaço para lésbicas situado no Bairro do Arruda, onde um casal de mulheres 

transformou a sua casa num Bar. A iniciativa de abertura do bar deu-se em 

função da escassez de espaços para as lésbicas se encontrarem. 
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Os relatos enfatizam que o processo de socialização e afetividade das 

lésbicas acontecia de forma discreta, muito diferente dos gays. Consideramos 

que esta diferença no estabelecimento das interações entre as lésbicas pode 

ser pensada em função da configuração do paradigma da feminilidade. Ou 

seja, parece que os estereótipos que impregnaram o feminismo na história das 

sociedades civilizadas, como a fragilidade, a delicadeza, a submissão, a 

discrição, pareciam servir de contorno também para as relações lésbicas da 

época (LEONEL, 2011). 

 

Considerações Finais 

 

A homossociabilidade foi representada nos relatos circunscrita aos 

guetos. Embora os espaços/guetos tenham se ampliado quantitativamente 

contribuindo para novas construções culturais a este respeito, tudo funciona 

dentro da mesma referência dos anos 60, 70 e 80, ou seja, têm-se muitos 

Mustangs, mas todos eles são “guetuais”. 

Com este estudo vimos que os espaços de homossociabilidade nas 

décadas de 60 a 80 na cidade do Recife têm em si sentidos que produziram e 

deram visibilidade – por meio da inscrição de suas memórias, culturas e ordens 

sociais – a uma cultura gay. 

Estes espaços – através dos guetos – de homossociabilidade do Recife 

operavam como um dispositivo de produção de subjetividades, pois 

representavam para os homossexuais um lugar de liberdade para vivenciarem 

e manifestarem a sua sexualidade. Estes espaços eram marcados por 

inserções de classe, de gênero, raciais e etárias. 
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A QUADRILHA JUNINA COMO GUETO: possibilidades de vivência e 

expressão das identidades LGBT. 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar as possibilidades de vivência e expressão 
das identidades de LGBT. Através da pesquisa etnográfica, com observações 
das apresentações das quadrilhas juninas e de entrevistas vimos que a 
quadrilha junina é um importante espaço político para os LGBTs, possibilitando 
inclusive a discussão e reflexão das temáticas relacionadas a este tema como 
a cura gay por exemplo. 
 
 
Palavras-chave: gueto; diversidade sexual; movimento LGBT. 
 

 

 

The Jerk HOW GHETTO GANG: possibilities of living and expression of 

LGBT identities. 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to analyze the possibilities of experience and 
expression of LGBT identities. Through observations and interviews we saw 
that the gang junina as an important political space to the LGBTs, that make 
think about the  consideration of the issues related to this topic as the cure gay 
for example. 
 
 
Keywords: ghetto; sexual diversity; LGBT movement. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prefeitura de Olinda tem o compromisso com o segmento LGBT da 

cidade e para isso vem trabalhando no sentido de promover uma cultura de 

respeito à livre orientação sexual favorecendo a visibilidade e o 

reconhecimento social. A Coordenadoria de LGBT do Município de Olinda 

dentre as funções que desempenha, destacamos a de acolher e acompanhar 

as demandas da população de LGBT, a fim de construir e fortalecer as políticas 

públicas para este grupo. 

 A partir do ano de 2013 a Prefeitura do Município de Olinda instituiu a 

Coordenadoria de LGBT através da lei nº5795/2012 como fruto de luta da 

sociedade civil organizada através de discussões e decisões pela conferência 

realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e 

Direitos Humanos, juntamente com a Secretaria de Orçamento Participativo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano a II Conferência Municipal De LGBT 

com o tema “Por uma Olinda livre da pobreza e da discriminação promovendo 

a cidadania LGBT” nos dias 26 e 27 de agosto de 2011 no Instituto Histórico de 

Olinda, contando com a participação de aproximadamente 100 delegados e 

delegadas com a função de promover e implementar políticas públicas voltadas 

ao segmento, assim como fomentar as discussões e acompanhar as demandas 

desse público como intermediadora entre a sociedade civil e governo com o 

intuito de promover uma sociedade mais justa e igualitária. 

O que se pretende com esta Coordenadoria é perceber como o público 

LGBT se sente inserido nesse contexto cultural através da observação da 

vivência em duas quadrilhas juninas: na Raio de Sol de Olinda, e na quadrilha 

junina Tradição de Casa Amarela em Recife. Para tanto, levantamos a seguinte 
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questão para o estudo: que possibilidades de vivência e expressão das 

identidades de LGBT são proporcionadas pela participação na quadrilha junina 

de Olinda?  

Definimos o seguinte objetivo para este estudo: analisar as 

possibilidades de vivência e expressão das identidades de LGBT, em especial, 

compreender o protagonismo exercido pelos sujeitos de LGBT nessa 

manifestação cultural. Para esta análise nos apropriamos das categorias de 

gueto, diversidade sexual e movimento LGBT.  

As primeiras reflexões apresentadas foram construídas a partir da 

realização de cinco entrevistas semiestruturadas com um roteiro de questões 

formulado a partir do objetivo geral da pesquisa. As questões foram as 

seguintes: a) como funciona na quadrilha junina a participação dos 

homossexuais? b) como é ser protagonista neste espaço? c) podemos dizer 

que a quadrilha junina proporciona uma ampliação das relações entre 

homossexuais? 

Os critérios para a escolha dos sujeitos da pesquisa foram dois: que se 

identificassem como homossexuais e que participassem das “quadrilhas 

juninas gays”. Entrevistamos 5 homossexuais do sexo masculino na faixa etária 

de 20 a 35 anos. 

Definimos a análise de discurso para tratar as informações a partir das 

referências de Foucault (1999). 

 

 

Diversidade sexual: compreendendo os seus conceitos. 

 

Para tratar do objetivo de nosso trabalho, é fundamental pontuarmos os 

conceitos a respeito da diversidade sexual. 

 A diversidade sexual compreende as distintas possibilidades de 

expressão e vivência social das pessoas, dadas por aspectos de orientação 

sexual, gênero, sexo, faixa etária, raça/cor, etnia, pessoa com deficiência, entre 

outros. É impossível falar de diversidade sexual sem enfrentar o debate sobre 

relações de gênero, conceito este que nos pré-requisita o entendimento de 

outros dois: sexo e gênero. 
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 Sexo refere-se às características específicas e biológicas dos aparelhos 

reprodutores feminino e masculino, ao seu funcionamento e aos caracteres 

sexuais secundários decorrentes dos hormônios. O sexo determina que as 

fêmeas têm vagina/vulva e os machos têm pênis; apenas isso. O sexo não 

determina por si só, a identidade de gênero, e muito menos, a orientação 

sexual de uma pessoa. (KOTLINSKl, 2007). 

 Gênero não é um conceito biológico, é um conceito mais subjetivo, 

podemos dizer que é uma questão cultural, social. Gênero é um 

empreendimento realizado pela sociedade para transformar o ser nascido com 

vagina ou pênis em mulher ou homem. Nesse sentido, gênero é uma 

construção social, é preciso um investimento, a influência direta da família e da 

sociedade para transformar um bebê em 'mulher' ou 'homem'. Essa construção 

é realizada, reforçada, e também fiscalizada ao longo do tempo, 

principalmente, pelas instituições sociais, são elas: a igreja, a família e a escola 

(KOTLINSKl, 2007). 

 Nesta sociedade, gênero refere-se aos papéis sociais diferenciados para 

mulheres e homens. Assim podemos entender que a heterossexualidade 

enquanto uma regra social também é produto de um processo pedagógico que 

se inicia no nascimento e continua ao longo de toda a vida. Ou seja, nesta 

sociedade, se nascer fêmea, será ensinada a cumprir o papel de gênero 

"mulher", e a ter uma orientação sexual "heterossexual". 

 Neste sentido, sexo, identidade de gênero e orientação sexual são 

valores ou conceitos fechados, pré-construídos e compartilhados pelas 

instituições sociais. De tal forma que, se uma pessoa ousar questionar seu 

próprio sexo, ou tiver outra identidade de gênero além daquela pré-

estabelecida, ou ainda que se expresse sexualmente fora do padrão 

heterossexual, esta pessoa estará, no mínimo, convidando a sociedade a uma 

"revolução de valores". Pode-se dizer que esta pessoa está pondo em questão, 

ou problematizando o sistema dominante (KOTLINSKI, 2007). 

 A noção de gênero é entendida aqui como relações estabelecidas a 

partir da percepção social das diferenças biológicas entre os sexos (SCOTT, 

1995). Essa percepção, por sua vez, está fundada em esquemas 

classificatórios que opõem masculino/feminino, sendo esta oposição homóloga 
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e relacionada a outras: forte/fraco; grande/pequeno; acima/abaixo; 

dominante/dominado (BOURDIEU, 2002). 

 Já para Jesus (2008), a diversidade sexual pode ser compreendida 

como a expressão usada para designar as várias formas de expressão da 

sexualidade humana. Assim sendo, a homossexualidade, assim como a 

bissexualidade e a heterossexualidade, integra a diversidade sexual. A 

homossexualidade é a orientação sexual e afetiva por pessoas do mesmo sexo 

ou gênero. É importante lembrar que o desejo e as relações afetivas e sexuais, 

sendo livres e consentidas entre as pessoas adultas, são igualmente válidos, 

não devendo existir hierarquia entre elas. 

 Não é o sexo biológico que determina a orientação sexual de uma 

pessoa. A orientação sexual resulta de um processo complexo e espontâneo 

de constituição dos afetos e do desejo erótico, para o qual contribui uma 

multiplicidade de fatores. 

   Já a identidade de gênero se estabelece a partir de um processo 

dinâmico e complexo, que envolve aspectos genéticos, culturais e sociais, no 

qual as pessoas passam a se identificar com o masculino ou o feminino, não 

importando o seu sexo biológico.  

Uma pessoa nascida com o sexo masculino ou feminino pode formar 

uma identidade feminina ou masculina, tornando-se transexual ou travesti. 

Essas pessoas são as chamadas transgêneros. Isso nos faz pensar que a 

identidade de gênero não está estruturada necessariamente na imagem física 

que o indivíduo tem de si, ou seja, não segue necessariamente o seu sexo 

biológico. Essa identidade está enraizada na percepção que a pessoa tem de si 

mesma, em seus conceitos e sentimentos e na maneira de se sentir confortável 

num corpo masculino ou feminino. 

. As categorias que compreendem a diversidade sexual são: lésbica, 

gays, bissexuais e travestis. 

 A categoria “homossexual” é bastante recente mesmo nas chamadas 

sociedades ocidentais e seu surgimento integra os próprios processos de 

consolidação dessas sociedades. A adoção do termo para designar pessoas 

que mantinham relações sexuais com outras do mesmo sexo fez parte de um 

movimento geral no sentido de criar categorias e espécies ligadas a 

comportamento sexuais, movimento este especialmente impulsionado pelas 
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práticas legais (WEEKS, 1989) e pela categorização médica no século XIX, 

num processo de construção da hegemonia do saber médico ocidental sobre 

outros saberes (FOUCAULT, 1979). 

   

 

O gueto homossexual 

 O gueto homossexual, segundo França (2007) é um lugar constituído 

por espaços urbanos públicos ou comerciais, como bares, boates e cinemas, 

que representa um ponto de encontro e de compartilhamento das vivências 

homossexuais. 

MacRae (2005), no artigo Em defesa do gueto, afirma que o 

homossexual tomado por sentimentos de anormalidade, culpa e pecado, 

somados à ameaça do Ostracismo social, tende a se “ocultar” no gueto.  

 Tal artigo destaca a importância do “gueto” como um lugar onde o 

homossexual tem mais condições de se assumir e de testar uma nova 

identidade social. Uma vez construída a nova identidade, ele adquire coragem 

para assumi-la em âmbitos menos restritos e, em muitos casos, pode vir a ser 

conhecido como homossexual em todos os meios que frequenta. Por isso, é da 

maior importância a existência do gueto. Mais cedo ou mais tarde, acaba 

afetando outras áreas da sociedade (MACRAE, 2005, p. 299). 

Segundo este autor, este espaço apresentaria as condições para que o 

homossexual experimentasse a vivência nesta identidade, possibilitando a 

construção de sua identidade social e, com isso, seria criada a condição de 

assumi-la em espaços menos restritos, chegando até a apresentar-se nesta 

condição em todos os espaços que frequenta.  

Assim, embora as identidades sexuais pouco a pouco comecem a ser 

incorporadas aos discursos e espaços, o preconceito, a discriminação e a 

estigmatização ainda se fazem presentes na sociedade, pois a 

heterossexualidade permanece como a referência sobre a qual todas as 

relações devem se assentar. 

 O gueto é um lugar onde tais pressões são momentaneamente 

afastadas e, portanto, onde o homossexual tem mais condições de se assumir 

e de testar uma nova identidade social. Uma vez construída a nova identidade, 

ele adquire coragem para assumi-la em âmbitos menos restritos e, em muitos 
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casos, pode vir a ser conhecido como homossexual em todos os meios que 

frequenta. Por isso, é da maior importância a existência do gueto. Mais cedo ou 

mais tarde, acaba afetando outras áreas da sociedade (MACRAE, 2005, 

p.299). O que chamamos de “gueto” é algo que só pode ser delimitado ao 

acompanharmos os deslocamentos dos sujeitos por lugares em que se 

exercem atividades relacionadas à orientação e à prática homossexual. 

 No estudo de França (2007), que estudou a respeito do gueto.percebeu-

se com que frequência, esses rapazes são referidos como “bichas qua-quá”, 

“bichas poc-poc”, “bichas um- real” – termos pejorativos, quase “categorias de 

acusação”, que pretendem designar o jovem homossexual mais pobre e 

afeminado, de comportamento espalhafatoso e menos sintonizado com 

linguagens e hábitos “modernos” de gosto, vestimenta e apresentação corporal. 

Considerando o texto de MacRae (2005), que nos serviu de base 

teórica, gostaríamos de chamar a atenção para o modo como a ênfase na 

emergência de novas identidades sexuais, capazes de promover um senso 

mais elevado de autoestima e maior tolerância e aceitação da 

homossexualidade, ligava-se ao esforço de evidenciar o papel positivo do 

“gueto” – o que depois passou a ser chamado de “política da “visibilidade”. Por 

isso, também, a “defesa” do “gueto” continua a ser um tema candente e atual. 

Que os territórios reais e virtuais aqui tratados – por mais ampliados, 

diversificados e pluralistas – ainda sejam reconhecidos como “guetos” é um 

indicador da tensão recorrente entre os esforços de “pluralizar o universal”40, 

combatendo a segregação e a incomunicabilidade das diferenças, e a 

necessidade de manter espaços protegidos diante da intolerância que persiste 

sob múltiplas formas e procedências.   

 Já no artigo de Perlongher (1987, p. 86) que tem o objetivo de analisar a 

ampliação do “gueto” gay paulistano, ele diz que no contexto Brasileiro de finais 

da década de 1970, em que os efeitos da abertura política começavam a ser 

sentidos juntamente com o clima de “desbunde”, registra-se também uma 

ampliação do “gueto” gay paulistano, com a abertura de novas boates e bares, 

tendo como epicentro a região central da cidade, especificamente o Largo do 

Arouche. Como salienta MacRae (1990), cada novo estabelecimento que 

surgia era visto como “vitória para a causa” por boa parcela dos homossexuais 

frequentadores do “gueto”. Tal efervescência geral tinha paralelos no incipiente 
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movimento homossexual que passava a se organizar com a criação do grupo 

Somos. 

 

Movimento LGBT 

 

Um marco histórico fundamental no mundo para se entender o 

movimento homossexual é o movimento de LGBT que aconteceu na cidade de 

Nova York, que veio a ser conhecido como a Rebelião de Stonewall. Stonewall 

era (e ainda é) um bar de frequência de LGBT que sofria repetidas batidas 

policiais sem justificativa. No dia 28 de junho de 1969, os frequentadores se 

revoltaram contra a polícia e o tumulto que se seguiu durou três dias, mudando 

para sempre as atitudes repressivas das autoridades perante as pessoas LGBT 

e dando início à luta pela igualdade de direitos de LGBT. Todo ano, desde 

então, esta data é celebrada, numa expressão de orgulho - e não de vergonha 

-  de assumir publicamente a orientação sexual e identidade de gênero LGBT 

(ABGLT, site).  

Pode-se perceber o início de luta não apenas por liberdade de 

expressar-se, mas espaço onde se sentisse seguro e longe dos olhares 

preconceituosos, daí nos faz lembrar a necessidade de existir espaços de 

distração exclusivos para os sujeitos LGBT, eis a importância atualmente das 

boates, dos bares, enfim, ainda hoje é possível perceber que estes cidadãos 

sentem-se mais à vontade nesses espaços, que podemos chamar de gueto. 

No caso brasileiro, a literatura (FRY, 1982; GUIMARÃES, 2004; 

MACRAE, 1990) situa o surgimento do movimento homossexual em meio a um 

processo de disputa, ainda recente, entre dois modelos de classificação da 

sexualidade: o tradicional – em que os parceiros numa relação entre pessoas 

do mesmo sexo são hierarquizados e respectivamente relacionados a papéis 

sociais e sexuais relativos aos dois sexos biológicos (bicha-bofe, fancha-lady)* 

– e o moderno – em que os parceiros são vistos a partir de uma lógica 

igualitária e a orientação do desejo se torna mais importante para nomeá-los do 

que papéis sociais relativos a masculino e a feminino ou à atividade e à 

passividade sexual (homossexual-homossexual, entendido(a)-entendido(a) ou 

gay-gay). Nesse sentido, o movimento ao mesmo tempo colaboraria para 

expandir – assim como dependeria da expansão de – um modelo moderno de 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/viewArticle/41/466#sdfootnote7sym
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classificação da sexualidade, que tomaria por base o sexo do(a) parceiro(a), e 

não mais a atividade ou a passividade. 

A partir da década de 1990, o movimento multiplica também as 

categorias de referência ao seu sujeito político. Assim, em 1993, ele aparece 

descrito como MGL (“movimento de gays e lésbicas”) e, após 1995, surge 

primeiramente como um movimento GLT (“gays, lésbicas e travestis”) e, 

posteriormente, a partir de 1999, começa a figurar também como um 

movimento GLBT – de “gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros”, passando 

pelas variantes GLTB ou LGBT, a partir de hierarquizações e estratégias de 

visibilização dos segmentos.  

Em 2005, o XII Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros 

aprova o uso de GLBT, incluindo oficialmente o B de bissexuais à sigla aceita 

no país e convencionando que o T se refere a travestis, transexuais e 

transgêneros. A solução provisória encontrada pelo XII EBGLT foi 

posteriormente revogada e, em 2008, o evento já se chamava EBLGBT 

(Encontro Brasileiro de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). A 

sigla do EBLGBT acompanhou mudança ocorrida em meados do ano de 2008, 

a partir da Conferência Nacional GLBT, quando, não sem alguma polêmica, foi 

aprovado o uso da sigla LGBT para a denominação do movimento, o que se 

justificaria pela proposta de visibilizar o segmento das lésbicas. 

De toda maneira, não se verifica uma concordância absoluta em relação 

às siglas que procuram definir o sujeito político do movimento, sendo comum a 

coexistência de diversas maneiras de denominação, que variam regionalmente 

ou mesmo de grupo para grupo. Além disso, a variedade de estratégias de 

nomeação do sujeito político do movimento passa a coexistir e a ter que ser 

pensada em relação a outras siglas associadas a diferentes atores sociais: é o 

caso do mercado, que origina o GLS – “gays, lésbicas e simpatizantes” – ou do 

Estado, cujas políticas de saúde adotam os termos HSH – “homens que fazem 

sexo com homens” – e MSM – “mulheres que fazem sexo com mulheres”. 

No Brasil, o movimento homossexual surge registrado pela bibliografia 

sobre o tema, na segunda metade dos anos 1970. O termo movimento 

homossexual É aqui entendido como o conjunto das associações e entidades, 

mais ou menos institucionalizadas, constituídas com o objetivo de defender e 

garantir direitos relacionados à livre orientação sexual e/ou reunir, com 
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finalidades não exclusivamente, mas necessariamente políticas, indivíduos que 

se reconheçam a partir de qualquer uma das identidades sexuais tomadas 

como sujeito desse movimento. 

 Sua trajetória, no Brasil, poderia, para fins analíticos, ser dividida em três 

diferentes momentos. O primeiro momento, que chamarei de primeira onda, 

corresponde ao surgimento e expansão desse movimento durante o período de 

abertura política e foi registrado pela maior parte da bibliografia disponível 

sobre o tema. Nesse momento, as iniciativas estiveram bastante concentradas 

no eixo Rio-São Paulo, eram fortemente marcadas por um caráter 

antiautoritário e comunitarista, pela relação com propostas de transformação 

para o conjunto da sociedade e foram tratadas pela bibliografia sobre 

movimentos sociais a partir do enquadramento entre os movimentos então 

chamados de alternativos ou libertários. Esse primeiro momento encerra--se 

nos últimos anos da primeira metade dos anos 1980, o que coincide com a 

retomada do regime democrático e o surgimento da AIDS, então chamada de 

peste gay. O período que se segue e compreende o restante da década de 

1980 foi bem pouco tratado pela bibliografia específica, tendo sido anunciado 

como correspondendo a um declínio do movimento. Além disso, análises 

realizadas a partir desse contexto apontavam dificuldades no que toca à 

viabilidade de uma política de identidade homossexual no Brasil. 

  

 

 

 

Quadrilha Junina – espaço para o protagonismo LGBT 

 

A quadrilha junina, matuta ou caipira é uma dança típica das festas 

juninas, dançada, principalmente, na região Nordeste do Brasil. É originária de 

velhas danças populares de áreas rurais da França (Normandia) e da 

Inglaterra. Foi introduzida no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, 

possivelmente em 1820, por membros da elite imperial. Durante o Império, a 

quadrilha era a dança preferida para abrir os bailes da Corte. Depois 

popularizou-se saindo dos salões palacianos para as ruas e clubes populares, 

com o povo assimilando a sua coreografia aristocrática e dando-lhe novas 
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características e nomes regionais. 

 No sertão do Nordeste encontrou um colorido especial, 

associando-se à música, aos fogos de artifícios e à comida da Região. 

Como as coreografias eram indicadas em francês, o povo repetindo certas 

palavras ou frases levou também à folclorização das marcações 

aportuguesadas do francês, o que deu origem ao matutês, mistura do linguajar 

matuto com o francês, que caracteriza a maioria dos passos da quadrilha 

junina. A criatividade popular encarregou-se de acrescentar novos passos 

como Olha a chuva! É mentira, A Ponte quebrou, Nova ponte, Caminho da roça 

e também outros figurantes como os do casamento matuto: o noivo e a noiva, o 

padre, o pai da noiva, o sacristão, o juiz e o delegado.  

O casamento matuto, hoje associado à quadrilha é a representação 

onde os jovens debocham com malícia da instituição do casamento, da 

severidade dos pais, do sexo pré-nupcial e suas consequências, do machismo. 

O enredo é quase sempre o mesmo com poucas variantes: a noiva fica grávida 

antes do casamento e os pais obrigam o noiva a casar. Este se recusa, sendo 

necessário a intervenção da polícia. O casamento é realizado com o padre e o 

juiz, sob as garantias do delegado e até de soldados. A quadrilha é o baile em 

comemoração ao casamento. O enredo é desenvolvido em linguagem 

alegórica, satirizando a situação com humor e carregando no sotaque do 

interior.  

 Os passos e a movimentação dos pares da quadrilha em subgrupo, 

rodas, filas, travessias e outras figurações são ensaiados nos fins de tarde ou à 

noite, durante os fins de semana do período preparatório. O marcador da 

quadrilha, que anuncia os passos, poderá ou não fazer parte da dança. É 

escolhido entre os mais experientes membros do grupo ou é uma pessoa 

convidada para esse fim. Rapazes e moças em fila indiana vestidos com 

roupas típicas do matuto do interior , em pares alternados, braços para baixo, 

colocam-se frente a frente (vis a vis) aguardam a música da orquestra, que é 

normalmente composta por zabumba ou bombo, sanfona e triângulo e que o 

marcador comece a gritar a quadrilha: 

Anavantur (em avant tout) - anarriê (em derrière) - balancê (balancer) - 

travessê de cavalheiros (travesser) - travessê de damas - travessê geral - 
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granmuliné - otrefoá (autrefois) - grande roda - damas ao centro - damas à 

direta e cavalheiros à esquerda e vice-versa. 

Há atualmente uma nova forma de expressão junina, a quadrilha 

estilizada, que não é uma quadrilha matuta, mas um grupo de dança que tem 

uma coreografia própria, com passos criados exclusivamente para a música 

escolhida, como num corpo de balé. O grupo incorpora alguns personagens 

como Lampião, Maria Bonita, sinhôzinho, espanholas e ciganos. Os seus trajes 

lembram roupas típicas do folclore dos pampas gaúchos. (GASPAR, 2009) a 

partir da instalação da Democracia (1988) e da multiplicação de identidades, a 

quadrilha junina passa a incorporar estas mudanças e passando a se 

apresentar como novas configurações, como no caso da quadrilha junina com 

participação dos cidadãos LGBT, mais adiante vão perceber essas mudanças 

na entrevista. 

Neste estudo, além de analisar as possibilidades de vivência e 

expressão das identidades de LGBT, consideramos que as quadrilhas juninas 

com participação gays, proporcionam um lugar de protagonismo aos sujeitos 

LGBT, pois eles assumem por vezes, lugar de destaque como na comissão de 

frente que a alguns anos atrás só ocupava este lugar os casais hetéros. 

 A partir destas referências é que passamos a analisar os discursos 

dos sujeitos entrevistados. 

Para os sujeitos entrevistados, a quadrilha junina proporciona uma 

ampliação das relações entre os homossexuais. 

 

 “[...]o universo LGBT hoje dentro dos espaços das 
quadrilhas juninas vem crescendo muito pelo respeito à 
arte e dizer que a arte não tem sexo. A arte é um espaço 
onde qualquer ser humano independente do sexo, raça, 
cor ele pode ter esse processo de transição em qualquer 
outro espaço. A quadrilha junina de 90 para cá, ela vem 
tendo presença maciça dos LGBT’S, não que os LGBT’S 
queiram tomar o espaço feminino das damas nas 
quadrilhas, mas pelo respeito que o ciclo tem, hoje em 
Pernambuco a gente percebe esta vivência, começamos 
a conquistar esse espaço com a quadrilha junina lumiar” 
(Marcone Silva, 29.anos). 
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A quadrilha junina representa também para os entrevistados, um 

espaço político e de afirmação das causas LGBTs, como podemos ver no 

discurso seguinte: 

 

 
“Nosso tema foi: a barraca do beijo e o casamento 
homoafetivo, só que quando chegou no boca a boca o 
casamento homoafetivo, pensaram que seriam dois 
homens vestidos de mulher, jamais esperavam que 
seriam dois homens vestidos de paletó e gravata tivessem 
este perfil, e eu como militante imaginava que teríamos 
resistência não por parte da comunidade, mas sim pelo 
júri, porque neste meio sabemos que existe 
homossexuais homofóbicos, a gente precisa primeiro 
combater esta homofobia interna” (Marcone Silva, 
29.anos). 
 
 
 

Além de considerar um importante espaço político, os discursos 

apontam para a quadrilha enquanto gueto, possibilitar a inclusão, a expressão 

performática dos sujeitos LGBTs e o seu protagonismo:  

 

“os LGBT’S, eles conseguem avançar nesse processo de 
caricatis, com o decorrer do tempo eles vêm se inserindo 
neste processo a ponto de serem reconhecidos como 
dama, hoje na junina tradição chamamos de homem 
vestido de mulher, as travestis, as transexuais e os 
transformistas, pois há alguns homens que se 
reconhecem como (HSH) homem que faz sexo com 
homem, que se reconhecem neste processo de se 
caracterizarem de damas, a gente percebe a presença de 
vários gays masculinos, que conseguem entrar neste 
processo de dançar e se vestir como dama” (Marcone 
Silva,29 anos). 
 
 

Considerações finais   

 

 O objetivo principal deste artigo foi tentar responder à problemática: que 

possibilidades de vivência e expressão das identidades de LGBT são 

proporcionadas pela participação na quadrilha junina Tradição de Recife? E 



731 

 

para isso buscamos vários teóricos, assim como realizamos algumas 

entrevistas.  

Podemos dizer que estamos inseridos num mundo capitalista, talvez 

isso nem seja novidade, porém, isto nos faz pensar que por traz do capitalismo 

encontramos outros fatores que contribuem ou reforçam o preconceito, a 

homofobia e as desigualdades sociais como um todo em nossa sociedade.  

Fazendo uma analogia inicial com parte do pensamento de Karl Marx, 

em que apresenta a ideia de classificação ou estratificação social figurada 

através da pirâmide, onde quem permanecia e ainda permanece no topo é a 

minoria burguesa, podemos pensar no termo estratificação sexual, onde no 

topo se encontra a heterossexualidade, depois homossexualidade e abaixo as 

identidades de gênero (lésbica, bissexual, travesti e transexual).  

Ao nos apropriarmos de alguns conceitos, em especial, diversidade 

sexual, gueto e movimento LGBT, a partir de Kotlinski , refletimos que o 

segmento LGBT é tão amplo e ao mesmo tempo é transversal, já que perpassa 

por todas as suas categorias (Lésbica, o Gay, o Bissexual, a Travesti e a (o) 

transexuais). 

Este olhar, nos ajuda a compreender porque às vezes a diversidade 

sexual, com todas as suas categorias são consideradas de forma fragmentada, 

repercutindo com isso em fragmentação também dos movimentos sociais. 

Hoje no município de Olinda existe a lei 5168/99 que proíbe atos de 

discriminação por orientação sexual, e outros munícipios também, mas, por 

outro lado, por vezes, essa mesma política, alimenta o preconceito pelo 

diferente. 

Percebemos muitas vezes nos movimentos da cidade de Olinda – 

mesmo considerando que a luta política seja por igualdade para todos – um 

processo de disputa, ainda recente, entre dois modelos de classificação da 

sexualidade: o tradicional – em que os parceiros numa relação entre pessoas 

do mesmo sexo são hierarquizados e respectivamente relacionados a papéis 

sociais e sexuais relativos aos dois sexos biológicos (bicha-bofe, fancha-lady)* 

– e o moderno – em que os parceiros são vistos a partir de uma lógica 

igualitária e a orientação do desejo se torna mais importante para nomeá-los do 

que papéis sociais relativos a masculino e a feminino ou à atividade e à 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/viewArticle/41/466#sdfootnote7sym
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passividade sexual (homossexual-homossexual, entendido(a)-entendido(a) ou 

gay-gay).  

Penso que seja pertinente trazer esse histórico, onde é travado a 

disputa entre heterossexuais e homossexuais, para pensarmos que a quadrilha 

junina – enquanto espaço para manifestação cultural, assume um lugar e uma 

característica de gueto – como vimos neste trabalho – possibilitando inclusive a 

reflexão sobre o respeito pelo ser humano seja ele do sexo, gênero e 

orientação que for. 

Acredito que as entrevistas serviram para confirmar que estamos 

avançando neste sentido, digo isto porque coloquei três questionamentos na 

entrevista:  Como funciona na quadrilha junina a participação dos 

homossexuais? Como é ser protagonista neste espaço? Podemos dizer que a 

quadrilha junina proporciona uma ampliação das relações entre homossexuais? 

E como pudemos ver nos discursos apresentados, a quadrilha junina como 

manifestação cultural não está fora da heteronormatividade, porém, se 

compararmos da década de 90 para cá os sujeitos LGBT aos poucos estão 

sendo inseridos neste gueto, digo gueto porque é mais um espaço onde a 

população LGBT pode ser vista com outros olhos, olhos estes que valorizam a 

arte já que a arte não tem sexo. 

Podemos destacar a este respeito, no discurso de um dos 

entrevistados quando expôs que neste espaço são bem aceitos, porém, havia 

uma discussão interna quanto a participação das travestis e transexuais na 

comissão de frente da quadrilha, a mesma luta entre heterossexuais e 

homossexuais, demonstrando com isso que esta luta é difícil inclusive dentro 

dos próprios grupos LGBTs. 
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AS RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA: A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO EM 

DEBATE 

RESUMO: As transformações que afetam o mundo do trabalho, em especial, desde a década 
de 1970, afetaram, consubstancialmente também, o contexto de vida das mulheres, 
intensificando a divisão sexual do trabalho. Estas que, por sua vez, desde o advento da 
maquinaria dentro dos processos de produção, já se faziam presentes na ocupação de postos 
de trabalho, e veem sua inserção no mercado de trabalho tornar-se mais visível a partir da 
década supramencionada. Contudo, a inserção da massa feminina no mercado de trabalho, 
veio acompanhada da precarização e da exploração do uso da força de trabalho, uma vez que 
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o capital se aponderou dessa mão-de-obra barata, acentuando ainda mais a divisão sexual do 
trabalho, de modo a acentuar a duplicação na jornada de trabalho das mulheres. Com a notória 
inserção da mulher no mundo do trabalho, pode-se vislumbrar um acentuado progresso 
político-crítico deste gênero, uma vez que a mesma “rompeu” com a unicidade atribuída ao seu 
papel na esfera doméstica. 
Portanto, o fim do século XX, e início do século XXI são, denodadamente, marcados por 
transformações que afestaram, consubstancialmente, a conjuntura feminina meio as relações 
políticas, sociais, econômicas e culturais. 
 
Palavras chaves: Mercado de trabalho; Mulher; Divisão Sexual do Trabalho. 
 

 

Priscilla Brandão De Medeiros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A feminização do mercado de trabalho: emanicipação ou superexploração do 

capital? 

 
 
A emanicipação política constitui uma forma particular de liberdade[...]ao 
contrario, a emanicipação humana, por ter como fundamento o trabalho 
associado, a ela sim constitui o patamar mais alto da liberdade humana. 
 

Tonet 

Na história de vida da humanidade, o trabalho sempre apareceu como 

categoria fundante no que se refere a luta pela sobrevivência, pois os seres 

humanos, meio a natueza que vivem, buscam atender suas necessidades. “Foi 

no trabalho que os indivíduos, homens e mulheres, distinguiram-se das formas 

de vida dos animais” (ANTUNES, 2006, p. 231), aponta Antunes acerca do 

processo de diferenciação entre o ser humano e os animais. 
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 O ser humano, contudo, criou e habilitou novas formas, meio a 

natureza, de conduzir estratégias para a obtenção de suas necessidades 

básicas, as quais são extraídas e obtidas mediante sua relação com a 

natureza. Entretanto, o mesmo ser humano que encontrou na natureza as 

formas de transformação para conseguir suprir suas necessidades, criou as 

balizas para aprisionar o próprio indivíduo da sua éspécie à condições de 

exploração a partir do trabalho.  

No entanto, percebe-se que isso está concretizado, a partir, do 

surgimento da sociedade capitalista, a qual transformou o sentido ontológico da 

categoria trabalho em uma expressão de exploração e precarização das 

condições da vida humana no que se refere as formas de obtenção das 

necessidades de sobrevivência.  

Todavia, é através desta categoria, a qual requer notória análise,  que 

o ser humano cria-se e desenvolve-se pautado em valores e consciência da 

objetivação da sua realização no propósito de atingir suas finalidades, a partir 

da consolidação de relações sociais. 

Para isto, nota-se que 

. 

Esse fazer humano tornou a história do ser social uma realização 
monumental, rica e cheia de caminhos e descaminhos, alternativas e 
desafios, avanços e recuos. E o trabalho converteu-se em um 
momento de mediação sociometabólica entre a humanidade e a 
natureza, ponto de partida para a constituição do ser social. Sem ele, 
a vida cotidiana não seria possível de se reproduzir (ANTUNES, 
2006, p. 231). 

 

É válido analisar e discorrer que, ao passo que o ser humano 

transforma a natureza para atender suas necessidades, ele, também 

transforma sua forma de pensar , ou seja, altera sua própria natureza interior. 

Portanto, o trabalho foi um elemento fundamental para o desenvolvimento da 

humanidade, em sua sociabilidade, enfatizando a elementar importância desta 

categoria para a compreensão do processo de desenvolvimento da 

humanidade.  

Contudo, visto que o trabalho acompanhou, e acompanha, o ser 

humano em todas as suas etapas de vida, como forma de transformação 

social, é válido ressaltar que, é na fase capitalista que este adquire sua forma 
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mais, elementarmente falando, perversa e precarizadora das condições de vida 

de alguns homens para com outros homens. 

Diante dessa discussão, entende-se que: 

 

[...] se por um lado, podemos considerar o trabalho como um 
momento fundante da vida humana, ponto de partida no processo de 
humanização, por outro lado, a sociedade capitalista o transformou 
em trabalho assalariado, alienado, fetichizado [...] a força de trabalho 
torna-se uma mercadoria, ainda que especial, cuja finalidade é criar 
novas mercadorias e valorizar o capital. Converte-se em meio e não 
primeira necessidade de realização humana (ANTUNES, 2006, p. 
232). 
 
 

Contudo, com o advento da sociedade capitalista, o trabalho deixou de 

ser uma categoria em seu sentido ontológico, concretamente falando, para 

tornar-se mecanismo de alienação da força de trabalho humana em prol do 

lucro de outro. 

É ainda nesta sociedade supramencionada que surge as mais diversas 

formas de exploração da força de trabalho. O capital, vai imprimir uma nova 

dinâmica em busca da obtenção de seus interesses e, para isso, vai usar de 

estratégias as quais vão aparecer neste cenário a força de trabalho feminina.  

Para tanto, é com o advento da grande indústria, que se fazia 

vislumbrar a inserção de mulheres em postos de trabalho. Estes, por sua vez, 

caracterizavam-se por ser precários, insalubres, exploradores. E ainda, esta 

inserção veio acompanhada da exploração e precarização do “uso” da força de 

trabalho feminina. 

 

 A entrada em massa da mulher no mercado de trabalho se deu 
durante a chamada Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra 
entre os anos de 1770 e 1830. [...] foi um processo vertiginioso, que 
mudou a situação da mulher de todas as classes. A ideologia 
burguesa do amor maternal mostrou toda a sua hipocresia ao ser 
imposta para as mulheres de todas as classes sociais, mas só valer 
de fato para a mulher burguesa, que tenha tempo para “ser mãe”. As 
mulheres que não eram da burguesia foram “confiscada pelo 
capital”(TOLEDO, 2005, P. 39). 
 

O capital, no entanto, veio a  se apoderar das “qualidades” e atributos 

ditos femininas como estratégia mercadológica para explorar sua força de 

trabalho, tanto na esfera reprodutiva, já que o trabalho doméstico continuou 

como responsabilidade feminina e este se constitui como indispensável para a 
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reprodução da força de trabalho, portanto, também para a garantia produção 

de mercadorias. 

Mediante isso, é notório que, a significativa participação das mulheres 

no cenário do mercado de trabalho, é uma característica evidenciada, 

historicamente, a partir do século XX (LOMBARDI, 2010). Tratar dessa 

“inserção”, é retormar análises de cunho complexo, recheado de avanços, 

exploração e, consequentemente, um terreno de contradições. 

Percebe-se que a categoria trabalho, diferentemente para as mulheres, 

assume outra analogia quando percebida a divisão social e, sexual, do trabalho 

no que se refere as condições de trabalho assumidas por estas, assim como, 

quando analisado a forma como se deu esta inserção. 

 

Embora a divisão sexual do trabalho se enraíze na atribuição 
prioritária do trabalho doméstico às mulheres de modo algum pode 
ser considerada operante simplesmente no que diz respeito às 
mulheres, ao trabalho doméstico, à esfera do provado ou à 
reprodução(HIRATA, 2002, p. 235). 
 

Historicamente, o trabalho doméstico adquiriu essa (in) visibilidade e, a 

mulher, como responsável por este, sofreu os reflexos diante desse cenário. 

Com a significativa entrada destas na órbita do trabalho produtivo, houve uma 

espécie de acúmulo por parte desses sujeitos no que se refere ao trabalho 

produtivo e reprodutivo, ficando este segundo caracterizado como algo 

“natural” e inerente à mulher e, consequentemente, não remunerado.    

É importante ainda destacar que o trabalho doméstico, por ser 

naturalizado como uma atribuição feminina, não é reconhecido, tampouco 

valorizado como trabalho. Isso faz com que a força de trabalho feminina seja 

também além de explorada intensamente, desconhecida e desvalorizada. Não 

é a toa que a primeira ocupação das mulheres, em se tratado da análise de 

tranalho, se consubstancia a partir dessa forma de trabalho mencionada 

anteriormente. Isso porque é atribuído como uma inserção natural, 

socialmente. 

No entanto, não se deve negar o avanço das condições da mulher 

como ser político e crítico-reflexivo a partir da sua inserção no mundo do 

trabalho, uma vez que podemos vislumbrar uma “quebra” da unicidade do 

trabalho doméstico. Mas, o que se deve problematizar é quanto à dupla jornada 
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de trabalho que a mulher foi submetida, pois além da prática do trabalho 

produtivo, tem também, a execução do trabalho reprodutivo visto sua 

naturalização como função familiar e responsabilidade direta. 

 

[...] apesar de haver sido “confiscada” pelo capital para ir à fábrica, a 
mulher não foi libertada da escravidão do trabalho doméstico. O 
trabalho fora de casa, se por um lado significou o início de sua 
libertação, já que unificou a mulher à classe operária e lhe deu assim, 
as ferramentas para lutra contra o capital e por sua emanicipação, por 
outro lado impôs a ela a duplicação da jornada de trabalho e, com 
isso, a duplicação de sua alienação enquanto trabalhadora, já que a 
mulher não é uma fábrica, e outra em casa; ela é um ser único, que 
exerce duas funções sociais(TOLEDO, 2005, p. 41). 
 

Cabe discorrer e analisar, ainda, como se configurou a inserção da 

mulher na grande indústria capitalista e, em seguida, analisar a feminização do 

trabalho no Brasil. 

Segundo Hobsbawn (apud NOGUEIRA, 2004, p. 09) “a Revolução 

Industrial não foi, uma mera aceleração do crescimento econômico, mas uma 

aceleração de crescimento em virtude de transformação econômica e social”. 

Essa transformação foi nítida no mundo do trabalho, principalmente a partir da 

década de 1970, uma vez que não foi visível somente as mutações nos meios 

de produção, mas também, uma súbita investida do capital nas relações 

sociais. 

A família, tornou a ser “palco” e protagonista no eixo de estratégia do 

capital para com seus interesses. Práticas arcaicas tendem a retornar a partir 

da flexibilização e globalização da economia. 

 

[...] a globalização – e, acrescentamos, suas crises conjunturais – não 
suprimem a diversidade e a heterogeneidade existentes nas 
sociedades e no mundo do trabalho, ao contrário, tornam-se mais 
agudas e as moldam diversificamente, conforme o sexo do 
trabalhador. É uma das caracteristicas do sistema capitalista 
reproduzir desigualdades e contradições internas, tomando como 
base as diversidades dos grupos humanos, apropriando das 
diferenças [...] (LOMBARDI, 2010, p. 42). 
   

Os modos de produção, através do modelo japonês – o toyotismo - que 

prevalecia neste instante, intensificaram a alienação e precarização da classe 

trabalhadora, em especial, as mulheres. Assim como, passaram a ser dotados 

de uma maquinaria capaz de substituir o trabalho de vários(as) operários(as). 
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Tornando-se supérfula a força muscular, a maquinaria permite o 
emprego de trabalhadores sem força muscular ou com 
desenvolvimento físico incompleto, mas com membros mais flexíveis. 
Por isso, a primeira preocupação do capitalista ao empregar a 
maquinaria foi a de utilizar o trabalho das mulheres e das crianças 
(MARX apud NOGUEIRA, 2004, p. 10). 
 

É em meio a este cenário que emerge a força de trabalho feminina 

vista, por um lado, como estratégia do capital por fazer uso precário de sua 

empregabilidade, e por outro lado, visto como um progresso devido à inserção 

da mulher no mundo do trabalho, vindo a “romper” com o exercício exclusivo do 

trabalho doméstico. 

O capitalismo usa dessa divisão sexual do trabalho para incentivar 
a competição entre os trabalhadores, rebaixando os salários em 
decorrência do ingresso da força de trabalho feminina, incorporada 
à classe trabalhadora e percebendo salários ainda mais reduzidos. 
Desse modo, a classe trabalhadora, composta de mulheres, 
jovens e crianças e pelos próprios homens, foi reduzida à 
condição de simples força de trabalho vivo, ou seja, matéria de 
exploração do capital, visando à ampliação de seu ciclo 
reprodutivo e à sua valorização(MARX apud NOGUEIRA, 2004, p. 
10). 
 
 

As palavras de Marx vêm de encontro com os ideários contemporâneos 

quanto a exploração da força de trabalho, pois o capitalismo trata de acirrar os 

embates sobre a divisão sexual do trabalho como forma de reter o trabalho de 

maneira exploratória, como é o caso, especialmente, da força de trabalho 

feminina. 

Quando ocorre a inserção da mulher no mundo do trabalho, o capital 

trata de desqualificar o trabalho feminino para aumentar sua lucratividade, 

submetendo as mulheres a condições precárias de trabalho e, também, de 

menores salários, mesmo trabalho que um homem. 

 

[...] a persistência da desigualdade nas posições em que as mulheres 
se inserem no mercado de trabalho comparativamente aos homens. 
Permanece a maior concentração feminina em posições precárias e 
vulneráveis no mercado de trabalho, a concentração das mulheres 
em alguns setores, atividades econômicas e profissões em que sua 
presença é já tradicional, a desigualdade dos ganhos, em que se 
pese a tendência da diminuição das desiguldades entre os sexos em 
quase todas as dimensões mencionadas, nos últimos quarenta anos 
(LOMBARDI, 201, p. 37). 
 

Contudo, percebe-se o fosso que ainda existe no que se refere a 

valorização de muitos aspectos no que tange a inserção e permanância da 

mulher no universo do trabalho. Numa análise das relações de gênero sentidas 
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nestas constatações, vislumbra-se a naturalização das construções e 

representações sociais vivenciadas por estes sujeitos, assim como os inúmeros 

reflexos, os quais muitas mulheres sentem devido tais normalizações. 

 

As desigualdades e diferenças de gênero repousam sobre uma 
norma social que associa o feminino à domesticidade e que se 
expressa na divisão sexual do trabalho, atribuindo prioritariarmente à 
mulheres a responsabilidade com os cuidados da família (SORJ, 
2010, p. 57). 
 

Todavia, a naturalização da responsabilidade das mulheres para com 

as atribuições domésticas finda por refletir, também, e de forma direta, nos 

cuidados com a família. 

Para tanto, tomando essa discussão supramencionada e fazando o 

paradoxo com a conjuntura que envolve e permeia a forma que se insere a 

mulher no mundo do trabalho se encontra com melhor entendimento nas 

palavras de Kolontai (apud NOGUEIRA, 2004, p. 11):  

 

As relações de produção, que durante tantos séculos mantiveram a 
mulher trancada em casa e submetida ao marido, que a sustentava, 
são as mesma que, ia arrancar as correntes enferrujadas que a 
aprisionavam, impelem a mulher frágil e inadaptada à aula do 
cotidiano e a submetem à dependência econômica do capital. 
 

A autora em destaque, frisa de forma clara o que já foi mencionado e 

criticizado anteriormente no que se relaciona a forma como o próprio sistema 

capitalista trata de submeter à mulher a tais normatizações, socialmente 

construídas, encaradas e perpassadas, isso, ainda mais fortemente sentido, 

quando mescla com os aspectos culturais. 

Nesta pespectiva, tratar da, possível, emanicipação da mulher nesta 

contexto estrutural e conjuntural, enraízado por uma imbricação nas 

representações sociais, culturais, econômicas é o que traz a tona complexizar 

a categoria emancipação, numa perspectiva de emancipação do sujeito, 

enquanto ser dotado de liberdade. 

Contudo, percebe-se que tal emancipação não é alcançada com a 

relativa entrada da mulher no mundo do trabalho, uma vez que a sua condição 

de explorada e dependente do capital não oferece as condições mínimas para 

vislumbrar a sua emancipação plena. 
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Diante do exposto, Nogueira (2004) vai analisar também outro fator 

determinante para o emprego da força de trabalho feminina. Nas palavras de 

Marx: 

Quanto menos o trabalho exige habilidade e força, isto é, quanto mais 
a indústria moderna progride, tanto mais o trabalho dos homens é 
suplantado pelo das mulheres e crianças. As diferenças de idade e 
sexo não têm mais importância social para a classe operário (apud 
NOGUEIRA, 2004, p. 14). 
 

Isso faz perceber o modo alienador pelo qual o capitalismo se apropria 

da força de trabalho das mulheres, pois uma vez não havendo a necessidade 

da força física  muscular, utiliza-se agora do trabalho de mulheres e crianças 

como forma de baratear os custeios de sua produção, já que são sujeitos que 

historicamente ganham menos do que os homens, tidos como provedores 

centrais, enquanto aquelas são tidas como complementares. Assim, com o 

desenvolvimento da grande indústria que, segundo Scott: 

 

[...] ocorreu uma ênfase no questionamento sobre a transferência da 
produção da mulher no espaço do lar para a fábrica, mostrando que 
não houve quase nenhuma possibilidade de combinação entre o 
trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Nesse momento, as 
mulheres só poderiam inserir-se no mundo do trabalho durante curtos 
períodos de suas vidas, pois depois de se casarem ou de terem filhos 
deveriam abandonar os seus empregos, e somente voltariam a ele 
caso seus maridos não tivessem a capacidade de sustentar a 
família.(apud NOGUEIRA, 2004, p. 15). 
 

Neste momento, a prioridade do capital era garantir a reprodução social 

historicamente responsabilizada às mulheres. Conforme as palavras de Scott 

exemplificando um anúncio de uma fábrica de papel em 1865: 

 

A fim de evitar que as crianças sejam negligenciadas nas suas casas, 
não empregamos mães com filhos pequenos na nossa fábrica, exceto 
se forem viúvas, mulheres abandonadas pelos seus maridos ou cujos 
maridos sejam incapazes de ganhar a vida(apud NOGUEIRA, 2004 p. 
18). 
 

Mediante a análise de Scott, pode-se percerber que o homem é visto 

como o trabalhador eficaz, capaz e exemplar, pois ele é dotado de tempo 

exclusivo para trabalhar nas fábricas, diferentemente da mulher que assumia 

prioritariamente as responsabilidades com as tarefas do lar, conforme já 

discorrido.  

Isso conota que a vinculação do capitalismo com o cenário de 

naturalizações socialemente embutidas, vem a fortalecer ainda mais o binômio 
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dominação/exploração da força de trabalho das mulheres dentro deste 

contexto, na medida em que a figura do homem-provedor é mais valorizada em 

detrimento das mulheres e do seu reconhecimento como trabalhadora em 

condição de igualdade sexual. 

Ainda sobre este assunto, Scott acrescenta: 

 

Na Inglaterra das dácadas de 1830 e 1840, alguns conservadores 
afirmavam que o trabalho na fábrica esterilizava a capacidade de 
aleitamento das mulheres trabalhadoras. Outros argumentavam 
acerca da incompatível relação entre as mulheres e as máquinas, 
construindo adjetivações polarizadas como, por exemplo, “suave e 
duro, natural e artificial, futuro e presente, reprodução da espécie e 
produção de bens inanimados”. [...] havia ainda os que apontavam a 
imoralidade do emprego de mulheres em trabalhos pesados, 
expostos à rude linguagem masculina e às provocações de capatezes 
que, exigindo-lhes favores sexuais, as atiravam, segundo eles, na 
prostituição.(apud NOGUEIRA, 2004, p. 23). 
 

Outra análise, trazida por Scott, nos faz perceber que o capitalismo 

trata de gerar, cada vez mais, um pensamento alienador sobre as condições e 

naturalizações atribuídas às mulheres, sobre isto a referida autora dicorre: 

 

[...] os legisladores, com suas necessidades eleitorais e pela simples 
razão do acentuado crescimento da indústria fabril, principal espaço 
de trabalho feminino e infantil, formularam em nova legislação. 
Procuravam fazer reformas referentes às condições de trabalho tanto 
das crianças, como das mulheres. Afirmavam que seus corpos eram 
fracos do que os masculinos e por isso não deviam ser obrigadas a 
trabalhar tantas horas; o trabalho “pervertia” os seus órgãos 
reprodutores, tornando-os incapazes de dar à luz e de criar bebês 
saudáveis; o emprego tirava-lhes a concentração das suas tarefas 
domésticas; os empregos noturnos expunham-nas ao perigo sexual 
nas oficinas e no caminho de ida e volta do local de trabalho; 
trabalhar lado a lado com homens ou sob supervisão masculina abria 
a possibilidade de corrupção moral(apud NOGUEIRA, 2004, p. 22). 
 

Assim, tanto o capitalismo como o próprio Estado, (também capitalista), 

tratava de” impor”, influenciado por um discurso conservador e tradicional, o 

pensamento de que as condições sócio-econômicas a que estão inseridos (as) 

tanto homens como mulheres, são causas “naturais” do funcionamento social. 

Tentando, com isso, gerar uma consciência conformista em relação à 

subserviência e desvalorização das mulheres no sistema patriarcal capitalista. 

Com a consolidação da grande indústria, o capital passa a resolver o 

“dilema” entre a necessidade de força de trabalho barata no mundo da 

produção e a garantia, sem ônus, da reprodução social. Para isso, há a 
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naturalização da dupla jornada de trabalho. Esta é a realidade introduzida pelo 

sistema econômico capitalista para fixar a condição da mulher no mundo do 

trabalho. Esta constatação fica explicitada mais claramente segundo os traços 

de Saffioti: 

[...] as desvantagens sociais que atingiam as mulheres permitiram 
que o capitalismo nascente extraísse o “máximo de mais-valia 
absoluta através, simultaneamente, da intensificação do trabalho, da 
extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos que os 
masculinos”(apud NOGUEIRA, 2004, p. 17). 
 

O capitalismo “jogava” a força de trabalho feminina nos espaços mais 

precarizados, com salários baixos e com menor qualificação. 

 

[...] o mundo do trabalho acentuou profundamente a divisão sexual do 
trabalho, reservando para as mulheres espaços específicos que, na 
maioria das vezes, se caracterizam pela inferioridade hierárquica, 
pelos salários menores e por atividades adaptadas as suas 
capacidades inatas (NOGUEIRA, 2004, p. 18). 
 

As práticas sindicais também vinham a ser outro mecanismo que 

oprimia a mulher: 

Quando aos sindicatos [...] na maioria dos casos, eles procuram 
proteger os empregos e os salários dos trabalhadores masculinos, 
mantendo as mulheres afastadas das suas profissões e, a longo 
prazo, afastadas do mercado de trabalho. Durante as greves, o 
preconceito mantinha-se nas pautas das reivindicações, uma vez que 
quase nada diziam a respeito dos direitos das mulheres 
trabalhadoras. As disigualdades salariais eram aceitas como fato 
inevitável e raramente eram incluídas nas discussões; quando 
discutidas, as mulheres trabalhadoras eram vistas mais como uma 
ameaça so que como potenciais aliado(NOGUEIRA, 2004, p. 19). 
 

Os líderes sindicais da época usavam como justificativa o fato de que 

as mulheres haviam sido destinadas, naturalmente, para serem mães e donas 

de casa, passando a entender que a mulher nem seria uma trabalhadora eficaz 

e, consequentemente, não seria uma boa sindicalista. 

E, mesmo quando as mulheres vinham a participar das discussões nos 

grupos sindicais, elas não conseguiam “quebrar” com a visão da “trabalhadora 

incompleta”, conforme Nogueira (2004, p. 20-21): 

 

[...] apesar de toda a sua participação nas greves e no desempenho 
de suas obrigações nas organizações sindicais, a mulher 
trabalhadora não conseguia mudar o seu estigma de trabalhadora 
incompleta. Não conseguia convencer os trabalhadores de que ela 
também tinha um compromisso vitalício com o trabalho assalariado e 
que a luta pela igualdade da salários deveria abranger toda a classe 
trabalhadora, independentemente do sexo. 
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Na particularidade brasileira, a partir da década de 1980, segundo 

Nogueira: 

 

[...] ocorre um constante crescimento da população economicamente 
ativa feminina (PEA), com um aumento, entre 1981 e 1998, de 
111,5%, aumento mais acentuado que o masculino [...] em relação à 
taxa de participação feminina nos empregos formais do período de 
1992 a 2002, o crescimento é contínuo [...] (apud NOGUEIRA, 2006, 
P. 35). 
 

Apesar de esses dados serem vistos como de grande significância 

quanto à inserção das mulheres no mercado de trabalho, temos que salientar 

que, estes postos de trabalho em que estão sendo ocupados continuam a ser 

precarizados e explorados. Contudo, mesmo considerando este avanço social 

feminino, a mulher ainda é tida como sexo frágil, a mãe e a “dona de casa” 

para a responsabilidade com as tarefas domésticas, a figura do chefe, continua 

sendo masculina. 

 

[...] as mulheres continuam a participar de maneira desproporcional 
do trabalho doméstico quando comparado aos homens. Apesar do 
aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e do 
enfraquecimento do modelo tradicional de família – no qual o homem 
é o provedor e a mulher se dedica às tarefas domésticas -, o quadro 
que emerge hoje está longe de realizar um modelo equitativo de 
distribuição do trabalho social entre os sexos. Os homens continuam 
a investir o seu tempo prioritariarmente no trabalho remunerado e um 
crescente número de mulheres são levadas a acumular trabalho 
remunerado e trabalho não remunerado (SORJ, 2010, p. 58). 
   

São estigmas que por séculos constituem a roupagem da mulher 

perante as esferas sócio-econômicas. Neste sistema vigora prioritariamente os 

interesses do capital em detrimento das condições de liberdade e autonomia 

das mulheres, estas, na verdade não passam de um fetiche nesta sociedade 

pautada, por excelência, na contradição e no antagonismo de classe, que 

provocam as múltiplas expressões das desigualdades sociais, inclusive, de 

gênero e raça. 

As barreiras que a sociedade de classes coloca à integração social 
da mulher, todavia, não apresentam, no processo de seu 
aparecimento e vigência, muita uniformidade. Na medida em que 
esses obstáculos são regulados pelas necessidades da ordem 
imperente na sociedade competitiva e não pela necessidade que 
porventura tenham as mulheres de se realizar através do trabalho, as 
oportunidades sociais oferecidas aos contigentes feminninos variam 
em função da fase de desenvolvimento do tipo social em questão ou, 
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em outros termos, do estádio de desenvolvimento atingido por suas 
forças produtivas (SAFFIOTI apud NOGUEIRA, 2004, p. 17).  
 

No entanto, cabe analisar acerca da (im) possibilidade no que concerne 

a emancipação da mulher, enquanto ser humano, perante as condições, até 

aqui discorridas, impostas por este sistema econômico capitalista. Entendendo 

que, é importante destacar o modo pelo qual o sistema econômico supracitado, 

direciona todas as formas para que esta emancipação humana seja uma 

utopia. 

 

[...] a autonomia das mulheres só será possível se a divisão sexual do 
trabalho for transformada [...] defendemos que o trabalho com a 
reprodução social, que reproduz a vida e também sustenta o mundo, 
seja socializado com os homens [...] a sobrecarga com o trabalho 
doméstico reduz as possibilidades de autonomia de nós mulheres, é 
causa muitas vezes do cofinamento doméstico, dificulta a 
participação política [...] (FERREIRA, 2010, p. 181). 
  

Contudo, isso nos faz conotar que a emanicipação humana e, 

consequentemente, a emancipação feminina, só será alcançada com a 

eliminação do capitalismo, pois, segundo Mészáros (2006, p. 271): 

 

[...] dadas as condições estabelecidasde hierarquia e dominação, a 
causa histórica da emanicipação das mulheres não pode ser atingida 
sem se afirmar a demanda pela igualdade verdadeira que desafia 
diretamente a autoridade do capital [...]. 
 

Ou seja, enquanto o capitalismo imperar a sociedade não vivenciará a 

emanicipação humana, pois o capital trata de se apropriar das relações de 

classe, gênero e raça como forma de acirrar as relações interpessoais, numa 

perspectiva cada vez mais perversa de exploração do uso desta força de 

trabalho em detrimento de seus interesses, principalmente os econômicos. 

 

[...] enquanto o relacionamento vital entre homens e mulheres não 
estiver livre esespontaneamente regulado pelos próprios indivíduos 
[...] não se pode sequer pensar na emanicipação da sociedade da 
influência paralisante que evita a auto-determinação dos indivíduos 
como seres sociais particulares (MÉSZÁROS, 2006, p. 268). 
 

Porém, é possível observar que, a partir do século XX, algumas 

mulheres conquistam sua emanicipação política, visto o avançar da 

consciência de gênero, de modo a ver criticamente as bases que norteiam a 

família. 
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 Desse modo, entendemos segundo Marx (apud Tonet, 2004, p. 156) “a 

emanicipação humana, na verdade, é o começo da verdadeira história da 

humanidade, considerando como pré-história todo o processo até a extinção 

das classes sociais”. E emanicipação política como “uma forma particular de 

liberdade” (TONET, 2004). 

Portanto, com base nos escritos dos autores supracitados, a história 

plena da humanidade, e neste caso específico, a das mulheres, só seria de 

fato, história, numa perspectiva de liberdade, quando esta ordem econômica 

perversa fosse superada. 

Contudo, é válido discorrer acerca das incessantes transformações que 

assolam o universo das relações em torno da vida das mulheres, pois muitas, 

principalmente neste contexto da contemporaneidade, optam por não se 

casarem e nem terem filhos (as), pois priorizam sua realização profissional e 

porque não dizer pessoal, pois quebram as expectativas geradas pelo modelo 

patriarcal e se capacitar para enfrentar as exigências do mercado competitivo e 

também por isso, tem entrado massivamente no mundo do trabalho. Algumas, 

inclusive, rompendo paradigmas de divisão sexual do trabalho. 

 

Há cinquenta anos, as nações civilizadas não contavam nas fileiras 
da população ativa com mais do que algumas dezenas, ou mesmo 
algumas centenas de milhares de mulheres. Atualmente o 
crescimento da população trabalhadora feminina é superior ao 
crescimento da população masculina. Os povos civilizados dispõem 
não de centenas de milhares, mas sim de milhões de braços 
femininos. Milhões de mulheres pertecem às fileiras proletárias; 
milhares de mulheres têm uma profissão, consagram suas vidas à 
ciência ou à arte. Na Europa e nos Estados Unidos as estatísticas 
acusam mais de sessenta milhões de mulheres  inscritas na classe 
trabalhadora. Marcha grandiosa a desse exército independente de 
mulheres! 50% desse exército é constituido por mulheres do tipo 
celibatário, isto é, por mulheres que na luta pela subsistência contam 
apenas com suas próprias forças; de mulheres que não podem, 
segundo a tradição, viver unicamente dependendo de um marido que 
as mantenha (KOLONTAI, 2008, p. 16/17). 
 

Com isso, algumas mulheres têm buscado o trabalho como uma forma 

de alcançar independência e não para complementar o salário de um homem. 

Todavia, problematizar essa possível emancipação é contextualizar, 

numa perspectiva histórica-cultural, a forma como se baseia as relações que 

envolve os sujeitos sociais enquanto indivíduos imersos nessa conjuntura, 

objeto este que não cabe aqui tratar. 
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O que se pode constatar é que, de fato, existe uma emanicipação 

política das mulheres, uma vez que, no desdobrar das últimas décadas, em 

especial, após a década de 1970, com o florescer da segunda onda feminista 

e, desse movimento como um todo, as mesmas passaram a tomar consciência 

crítica em detrimento da sua vida sócio-política, especialmente, na condição 

por elas assumida na esfera doméstica. 

Outra realidade conotada desde a dácada de 1970 são mulheres 

divorciadas, solteiras e sem filhos, e na grande maioria, justificam essa escolha 

na falta de tempo para conciliar o trabalho produtivo com o trabalho 

reprodutivo. Isso faz perceber que a mulher, nesta transição do século XX/XXI, 

já visualiza os impactos do capital meio a sua vida, de forma que as mesmas 

não se deixam conter por esses estigmas socialmente criados e naturalizados 

em cima da imagem do que é ser mulher. 

Porém, apesar de todo este arsenal que mostra que as mulheres têm 

construído uma postura crítica em relação a sua condição sócio-econômica-

política, devemos enfatizar que, segundo Mészáros (2006, p. 272): 

 

A entrada em massa das mulheres na força de trabalho durante o 
século XX, em extensão tão significativa que hoje elas já chegam a 
constituir maioria nos países de capitalismo avançado, não resultou 
em sua emanicipação. Em vez disso, apareceu a tendência de 
generalizar para toda a força de trabalho a imposição dos salários 
mais baixos a que as mulheres sempre tiveram dese submeter [...]. 
 

Mas afinal, o que se discute constituir o conceito de emanicipação 

humana? 

[...] na sociedade emanicipada o ato ontológico-primário terá que ser 
o trabalho associado, uma forma de trabalho que abole o trabalho 
assalariado, a propriedade privada e o capital, com toods os seus 
corolários [...] (TONET, 2004, p. 157). 
[...] é que neste momento o homem se torna efetivamente livre, isto é, 
autodeterminado, senhor do seu destino. Isto significa apenas [...] que 
não será mais o capital que decidirá o destino dos indivíduos e da 
sociedade e sim os próprios indivíduos (MARX apud TONET, 2004, p. 
157). 
 

Assim, segundo Tonet (2004), quando a humanidade, de fato, alcançar 

a sua emanicipação e, consequentemente, o fim do capitalismo, os indivíduos 

serão plenamente livres. 

 

Com sua superação do capital, desaparece a separação entre o 
privado e o público, entre cidadão e burguês, o espaço todo sendo 
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ocupado pelo homem integral, que em vez de ver no outro um 
oponente e um competidor, vê na realização plena do outro uma 
condição indispensável para a sua própria realização (p. 158). 
 

Portanto, o fim do século XX, e início do século XXI são, 

denodadamente, marcados por transformações que afestaram, 

consubstancialmente, a conjuntura feminina meio as relações políticas, sociais, 

econômicas e culturais. 

Com a notória inserção da mulher no mundo do trabalho, pode-se 

vislumbrar um acentuado progresso político-crítico deste gênero, uma vez que 

a mesma “rompeu” com a unicidade atribuída ao seu papel na esfera 

doméstica. 

As mulheres estão cada vez se qualificando mais no objetivo de 

avançar e conquistar espaços, até então, ditos como masculinos. Mesmo que 

ainda seja visível a submissão, precarização e exploração da imagem e do 

trabalho feminino, em alguns setores e instituições da sociedade civil, a mulher 

persiste em erguer suas forças e lutar contra a construção desses estigmas e 

estereótipos, socialmente construídos, na busca de uma sociedade que 

vivencie uma liberdade plena, longe das máscaras e amarras do capitalismo 

sobre as relações sociais e de trabalho. 
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RESUMO 
Este artigo se origina de uma pesquisa em andamento e que em parte, resultará 
na dissertação de mestrado. Pretendemos fazer uma reflexão sobre as 
singularidades do cotidiano de mulheres negras nos mundos do trabalho 
campinense, principalmente através de seus relatos de memória sob o palco da 
cidade de Campina Grande, no período compreendido entre 1945 e 1964. 
Palavras-chave: Trabalho; Mulheres negras; Memória. 

 
ABSTRACT 
This paper stems from an ongoing research and in part will result in the 
dissertation. We intend to reflect on the peculiarities of everyday black women in 
the worlds of work Campina Grande, mainly through their memory reports under 
the stage of Campina Grande, in the period between 1945 and 1964. 
Keywords: Work, Black Women, Memory. 
 
 
Introdução 

   
É notório que há muitos trabalhos relevantes no que concerne ao trabalho 

feminino e à importância da presença de mulheres negras nos diversos mundos 

do trabalho. Com este trabalho, pretendemos fazer uma reflexão sobre as formas 

de sobrevivência das mulheres negras em Campina Grande - Paraíba215. 

Buscamos compreender como lutavam para viver e sobreviver, muitas 

vezes sem oportunidades, tendo que trabalhar para ajudar no sustento de 

familiares. Para isso, fizemos uso principalmente dos relatos de memórias de 

                                                           
215

 A cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, situa-se no Agreste da Borborema e dista 
122 km de João Pessoa, capital do Estado. O maior destaque da cidade é a de ser, por sua 
posição geográfica privilegiada, um importante entreposto comercial; inicialmente dos tropeiros, de 
venda de gado e produtos agrícolas, com destaque para a comercialização, em grande escala, 
interna e externa do algodão, até fins da década de 30. Atualmente se diferencia principalmente 
nos setores: educacional ― possui várias universidades, sendo uma Federal, a UFCG, uma 
Estadual, a UEPB e várias particulares ―; e tecnológico ― na produção de tecnologia de ponta, 
através de seu Parque Tecnológico. 
 

mailto:france.araujo@hotmail.com/
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idosas negras e outras pessoas que presenciaram o cotidiano do trabalho no 

período recortado para análise.  

 Tendo em vistas essas inquietações, saímos em busca de suas 

memórias e suas histórias. Essas pessoas nos falaram de suas lembranças, de 

suas rememorações acerca de suas vidas na cena urbana. Como se deram as 

suas relações de trabalho, práticas e modos de vida, como buscaram subverter 

preconceitos construídos historicamente para mulheres negras. 

Vivendo e sobrevivendo: vamos rememorar? 

 
 

A memória, onde cresce a história, que por  
sua vez a alimenta, procura salvar o  

passado para servir o presente e o futuro.  
Devemos trabalhar de forma a que a  

memória coletiva sirva para a libertação e  
não para a servidão dos homens 

 (LE GOFF, 1994, p. 471). 

  

 A citação transcrita acima, retirada da obra História e Memória evidencia a 

importância da memória quando vamos ressignificar o cotidiano do trabalho 

feminino de negras na cidade campinense.  

Buscamos evidenciar suas vivências cotidianas, suas condições de vida, as 

suas variadas formas de sobrevivência, ou seja, uma parte da diversidade e 

dinâmica das ocupações que absorviam o cotidiano dessas mulheres negras. 

No tocante à memória, homens e mulheres idosos têm uma nova função 

social, ou seja, lembrar e contar para os mais jovens a sua história, de onde eles 

vieram, o que fizeram e aprenderam. “O que foi não é uma coisa revista por nosso 

olhar, nem é uma ideia inspecionada por nosso espírito – é alargamento das 

fronteiras do presente, lembranças de promessas não cumpridas” (BOSI, 1994, p. 

18). 

Escolhemos esse tema para abordagem em nossa pesquisa devido à relevância deste 

para os estudos sobre a negritude e o trabalho feminino. Quando mencionamos negros
216

, 

                                                           
216

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2008, os 
entrevistados, 96% afirmam saber a própria cor ou raça. As cinco categorias de classificação 
(branca, preta, parda, amarela e indígena), além dos termos “morena” e “negra”, foram 
utilizadas pelos entrevistados. A maioria dos brasileiros respondeu ao IBGE que o fator 
preponderante para identificar sua cor ou raça é ― a cor da pele‖ – foi o argumento de 74% 
dos entrevistados. Mas 62% deles disseram que a origem familiar também é analisada; e, para 
54%, traços físicos também atuam na formação da raça. Outro dado esclarecedor é que 63,7% 
dos brasileiros entrevistados acreditam que a cor ou raça influencia na vida. Entre as situações 
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nos reportamos não somente à cor da pele, mas também à ascendência africana. Quanto à 

questão da negritude, ampliamos nossa compreensão percebendo que 

 

O foco do problema, no entanto, não é a quantidade de sangue nas veias, mas o 

fato de que é inegável nossas fortes raízes africanas, cujas marcas estão 

impressas nas enormes desigualdades socioeconômicas e culturais do país. O 

foco está nas desigualdades (SILVEIRA, 2010, p. 129). 

 

O passar do tempo só fez desenvolver o trabalho do historiador, 

incorporando novos elementos de pesquisa, novas metodologias e novas formas 

de se escrever. Foi no século XX que surgiram as maiores inovações nas 

metodologias da História, pois no decorrer do tempo o trabalho realizado pelo 

historiador ampliou, sobretudo, no que se relaciona ao uso das fontes, as 

abordagens e os focos no corpus a ser pesquisado.  

Sabe-se que não é recente a proposta de se trabalhar com fontes históricas 

não verbais. Agora, todos os vestígios do passado são considerados matéria para 

o historiador. Sabemos que o documento não nasce documento e que ele abre 

uma teia de relações, de significados. Quando tecemos o nosso texto, produzimos 

novos significados, eis o nosso maior desafio como historiadores.  

Como abordagem metodológica na construção da nossa pesquisa, 

trabalhamos com o aporte da história oral, através de relatos de pessoas idosas 

sobre histórias de negras nos mundos do trabalho.  

As falas delas, suas lembranças e memórias sobre nossa cidade nos 

serviram para que pudéssemos elaborar o nosso argumento na discussão desse 

texto. Alberti (2010, p. 167) lembra que:  

 

[...] o trabalho com a História oral pode mostrar como a constituição da 
memória é objeto de contínua negociação. A memória é essencial a um 
grupo porque está atrelada à construção de sua identidade. [...] E porque 
a memória é mutante, é possível falar de uma história das memórias de 
pessoas ou grupos, passível de ser estudada por meio de entrevistas de 
História oral. As disputas em torno das memórias que prevalecerão em 
um grupo, em uma comunidade, ou até em uma nação, são importantes 
para se compreender esse mesmo grupo, ou a sociedade como um todo.  

  
Quanto ao nosso estudo, tentamos entender como as mulheres negras 

sobreviviam na cidade, quem eram essas mulheres, o que faziam para se divertir?  

                                                                                                                                                                          

nas quais a cor ou raça tem maior influência, o trabalho aparece em primeiro lugar entre 
pessoas entrevistadas, com 71% das respostas. 
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No trajeto de rememoração por nós percorrido, adentramos os mundos de 

algumas mulheres negras e nos encantamos com suas histórias e memórias, 

como veremos mais adiante. 

A mulher negra trabalhando na cidade de Campina Grande 

Nos anos 1950, Arendt (2010) já alertava para o ameaçador advento da 

automação, que poderia finalmente libertar a humanidade do seu fardo mais 

antigo e mais natural, ou seja, o fardo do trabalho e da sujeição à necessidade. 

Porém, esta revolta contra o trabalho, este desejo de liberação de suas 

fadigas e penas se dá apenas na aparência, uma vez que a modernidade só fez 

exaltar o trabalho – principalmente o trabalho assalariado -, transformando 

efetivamente toda a sociedade em uma sociedade salarial. 

 Podemos considerar o trabalho como vital para a vida humana, ponto de 

partida no processo de humanização, contudo, a sociedade capitalista o 

transformou em trabalho assalariado. O que era uma finalidade central do ser 

social converte-se em meio de subsistência. A força de trabalho torna-se uma 

mercadoria, cuja finalidade é criar novas mercadorias e valorizar o capital. 

Converte-se em meio e não primeira necessidade de realização humana. 

 Quando se pensa, portanto, nos trabalhadores hoje, é preciso reconhecer 

esse caráter heterogêneo e multifacetado que caracteriza a sua nova 

conformação: os trabalhadores estáveis e precários, homens e mulheres, jovens e 

idosos, nacionais e imigrantes, brancos e negros, qualificados e desqualificados. 

Antunes (2008, p. 14) nos mostra que:  

 
O que nos obriga a elaborar uma concepção ampliada de trabalho, que 
engloba a totalidade dos assalariados que vivem da venda da sua força 
de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos, mas 
incluindo também o enorme leque que compreende aqueles que vendem 
sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário. 

 

 O mundo do trabalho foi tecido de acordo com as necessidades do sistema 

capitalista, ou seja, à medida que avançava a industrialização, que se alteravam 

as estruturas socioeconômicas e que se impulsionava o desenvolvimento 

tecnológico.  

Foi se constituindo também de acordo com as lutas sociais, à medida que 

surgiam novas estratégias de ação sindical, que se definiam novos mecanismos 
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de participação política, que era concebida uma cultura operária em oposição à 

cultura burguesa. 

 Ao longo do século XIX e do século XX, este amplo conjunto de práticas 

sociais e discursos ideológicos foi se transformando e se diferenciando, inclusive 

nos vários espaços nacionais. Por isso, Hobsbawm (1987) escreve no plural, 

mundos do trabalho. Com relação à história social do trabalho, Castro (1997, p. 

94) nos mostra que: 

 
[...] a história social do trabalho, solidamente organizada como 
especialidade desde a década de 1960, mantém um perfil mais 
claramente diferenciado, contemplando temas como o movimento 
operário e sindical, suas relações com o Estado, com as massas 
trabalhadoras e com o ambiente urbano, o quotidiano operário e o 
controle social nas fábricas e fora delas, colocando-se como questão o 
próprio processo histórico de construção de uma identidade operária, 
não mais entendido como consequência automática do processo de 
industrialização. 
 

  

 A história dos trabalhadores é maior e mais complexa do que a história das 

ideologias, dos sindicatos, dos partidos e de suas lutas. Em consequência, 

deslocava-se o foco tanto das cúpulas dirigentes como da militância (bem como 

de seu discurso político articulado) para lançá-lo sobre outras bases: os 

despolitizados, os comuns. Nesse sentido: 

 

Estudos sobre os mundos do trabalho permanecem sob o desafio da 
urgência de dar conta de sentimentos e aspectos além do processo de 
trabalho e da revolta contra a exploração. Não precisam se livrar de 
sindicatos, lideranças ou partidos, mas carecem de reconhecer e refletir 
sobre aquilo que acaba sendo minimizado. O que não é pouco. 
(GOMES; NEGRO, 2006, p. 222). 
 

  

 Devemos recordar que nem sempre o trabalho teve um lugar de relevância 

na sociedade. Esta atividade já foi considerada menor, relegada a escravos, 

porém sua concepção moderna, a do trabalho assalariado, a promoveu e 

conduziu ao eixo central.  

 Os egressos da escravidão e seus descendentes, aí se incluindo as 

mulheres negras, constituíram suas experiências de vida, luta e trabalho no nosso 

país e na nossa cidade, buscando garantir condições dignas de sobrevivência. 

Uma das principais questões no período pós-emancipação estava relacionada à 

maneira de assimilar a antiga população escrava em um novo contexto social. Além da 
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transformação dos escravizados em trabalhadores livres, havia um ideal de sociedade no 

qual as experiências do cotidiano de ex-escravizados e negros que já eram livres deveriam 

se adequar.  

O mercado de trabalho em meados do século XX se materializava de certo modo, 

como resultado do processo histórico que moldou esta sociedade. Nele persistiam situações 

de desigualdade racial, a República não lhes assegurou emprego, educação, moradia, 

participação política. Podemos perceber que  

 

[...] depois da escravidão [...] Sei lá, talvez simplesmente a continuação da vida, 

mas não a reencarnação da morte na nova sociedade do trabalho. A luta entre 

estes modos diferentes de ver a vida deu-se nas ruas, e a revolta da vacina em 

1904 pode ter sido o último grito de protesto da cidade negra clássica – o grito 

estridente de consciências diferentes, que clamavam apenas por um pouco de 

tolerância (CHALHOUB, 1988, p. 105).  

 

Após o fim da escravidão sobrava mão-de-obra negra na cidade, contudo eles eram 

impedidos de atuar no mercado formal e na indústria que começava a florescer, partindo 

então para trabalhos informais como, carregadores, chapeados, sapateiros etc. Mediante tal 

impedimento, em Campina Grande, meados do século XX, somos lembrados que  

 

Em 1935, chegou a vez do Dr. Vergniaud Wanderley. Muito operoso. 

Reformador incansável deu início à transformação da cidade, a qual passou a 

assobradar-se, a ter avenidas e ruas largas, crédito e assiduidade nos serviços 

começados. Em 1939 inaugura-se o saneamento e o serviço d‘água encanada, 

obra do governador Argemiro Figueiredo, o que veio intensificar a luta do Dr. 

Vergniaud Wanderley. Quando este deixou a Prefeitura, em 1945, a cidade 

apresentava um aspecto atraente: asseio, visão topográfica acolhedora, com 

algumas praças etc. (PIMENTEL, 2001, p. 27). 

 

 

Notamos que devido ao comércio do algodão, Campina Grande experimentou um 

considerável crescimento econômico, estando sob o impacto de certo processo de 

modernização ocorrido entre 1930 e 1950. Apesar disso, Almeida (1954, p. 5) coloca que  

 

[...] Campina, a princípio, simples aldeamento de indígenas; lentamente, fôra se 

tornando um centro de pequena economia mista, criação de pequenos rebanhos, 

cultivo de cereais e pequeno comércio local. E assim, marasmada, vivera longo 

tempo sem curva apreciável de ascensão; enquanto que outros povoados da zona 

propriamente criatória prosperavam (Jornal de Campina, 06 de fevereiro de 

1954).  

 

 

Foi a partir de 1930, por meio de um processo complexo, que o Brasil começou a 

estruturar com um desenho industrial nacional. Aí começou a ser gestada uma indústria de 
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base, com siderurgia, petroquímica etc. O papel do Estado foi importante nesse processo. 

Esboçou-se pela primeira vez uma sociedade denominada nacional-desenvolvimentista. 

Interessa-nos perceber que  

 

 

Embora todos esses grupos tenham invocado os princípios da igualdade racial a 

suposição, por parte dos negros, de seu local de direito na sociedade brasileira, 

eles propunham atingir esses objetivos através do trabalho lento e paciente da 

educação (tanto dos negros quanto dos brancos), e da reivindicação de uma 

herança cultural afro-brasileira que foi ignorada e rejeitada por uma sociedade 

inclinada para o branqueamento. Nenhum deles propôs um programa 

explicitamente político ou uma ação política organizada, tendência que foi 

reforçada pelo golpe militar de 1964 e pela destruição da Segunda República 

(ANDREWS, 1998, p. 295).  

 

 

As vivências de trabalhadores negros no pós-abolição estavam imbricadas no 

contexto de um Estado republicano em formação. A liberdade do dia 13 de maio 

concedida às pessoas negras, não lhes garantiu condições dignas de vida.  

A abolição é considerada um marco significativo de um processo que sugere uma 

série de mudanças. Institucionaliza-se de fato o trabalho livre e seguem-se, então, as 

necessárias transformações nas sociedades, civil e política.  

Com as comemorações do centenário da abolição, no ano de 1988, apareceram 

muitos trabalhos sobre o tema e os historiadores passaram a perceber os espaços 

autônomos de produção dos escravos e suas possibilidades de negociação, assim:  

 

[...] Esta mudança de perspectiva implicou uma abordagem das sociedades pós-

emancipação mais centrada na experiência dos libertos, no estudo de suas 

aspirações e de suas atitudes em face do processo emancipacionista e dos novos 

contextos sociais por ele produzidos. Afinal, o escravo que emergia da nova 

história social da escravidão era cada vez mais capaz de ação histórica. Tinha 

adquirido família, vida cultural e comunitária, negociava e muitas vezes atuava 

no mercado produzindo vendendo bens e serviços por conta própria. Desta 

perspectiva, também as atitudes dos libertos passaram a ser analisadas como 

iniciativas que respondiam a projetos próprios, que necessariamente teriam 

interferido nos processos de reconfiguração de relações sociais e de poder que se 

seguiram à abolição do cativeiro (MATTOS; RIOS, 2005, p. 26).  

 

 

Os estudos sobre o pós-emancipação reavaliaram os estudos históricos sobre 

relações raciais, questionando a situação do negro como resultado pura e simplesmente, da 

herança da escravidão. Mattos; Rios (2005, p. 29) nos mostram que  

 

De fato, procura-se recuperar a historicidade dos diferentes processos 
de desestruturação da ordem escravista e seus desdobramentos, seja no 
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que se refere às relações de trabalho, às condições de acesso aos 
novos direitos civis e políticos para as populações libertas, bem como às 
formas de racialização das novas relações econômicas, políticas ou 
sociais. Ou seja, procura-se desnaturalizar a noção de raça, percebendo 
as categorias e identidades raciais como construções sociais, 
historicamente determinadas.  

 

Em permanentes negociações e tensões com os patrões, como também, 

em alguns casos, com a justiça, os ex-escravizados e seus descendentes 

articularam vivências do passado com elementos do presente.  

Desta forma puderam preservar valores, comportamentos, atitudes, traços 

de relações de poder que garantissem dignidade e sobrevivência em meio às 

adversidades vividas na conjuntura da consolidação do Estado republicano. 

Nesse sentido,  

 

Na transição da escravidão para o trabalho livre no Brasil, o problema da 
mão-de-obra era um dos principais assuntos que mobilizavam a atenção 
da opinião pública. A solução vislumbrada pela fração hegemônica da 
classe dominante foi fomentar a imigração europeia, por um motivo muito 
simples: a imigração resolveria o problema da escassez de braços na 
lavoura. No entanto, o processo foi mais complexo do que se apresenta 
em retrospectiva. Nossa hipótese é a de que o modelo de transição 
ocultou uma campanha ideológica empreendida pela elite para legitimar 
a exclusão social do negro (DOMINGUES, 2003, p. 83). 

 

Sabemos que o Brasil dos anos 70 em diante passou por um intenso 

processo de urbanização e que muitas cidades absorveram os signos 

modernizantes tanto antes desse período como após este contexto.  

Na nossa temporalidade recortada nesta pesquisa, algumas cidades a 

exemplo de Campina Grande ― mesmo trazendo alguns traços rurais na sua 

periferia ou mesmo em algumas partes do centro ―, já apresentavam 

equipamentos modernizantes.  

Exemplos disso são vistos através do cinema, das indústrias, das 

atividades comerciais que se ampliavam como a luz elétrica, Correios, linha 

ferroviária, entre outros.  

Ao adquirir equipamentos modernizantes, muitas cidades evidenciavam 

assim novas formas de conceber mudanças que estavam se processando e que 

traria reflexos sobre a vida de seus moradores. O que nos faz perceber um 

diferencial entre a cidade que não havia recepcionado ainda os signos 

modernizantes e aquela que já trazia as evidências e traços da modernidade.  
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Sobre o processo de modernização que Campina Grande estava vivendo 

no recorte temporal em estudo, buscamos aporte em Souza (2002, p. 30) que nos 

ajuda a perceber que  

 
O processo de urbanização de Campina Grande ocorreu mais 
intensamente a partir dos 20, 30 e 40 do século XX, quando a cidade 
passou por um surto de desenvolvimento econômico nunca antes visto, 
em virtude da grande produção, comercialização e exportação do 
algodão. Naquele período áureo de riqueza e poder, as elites 
campinenses empreenderam na cidade um conjunto de transformações 
físicas que, se por um lado deu feições urbanísticas modernas e 
desenvolvidas à urbe, por outro, expulsou das ruas centrais muitas 
categorias sociais que foram seguidamente alijadas das benesses 
trazidas pelo progresso.  

 

É no espaço da cidade que os sujeitos sociais que nela residem, 

reconhecem que a sua história está envolvida com a da urbe e esta é um campo 

aberto para a construção da vida humana, se abrindo como espaço de 

possibilidades e ousadias. Nesse sentido, Rezende (2003, p. 52) nos mostra que  

 
A referência constante à palavra cidade não quer, aqui, esconder os 
sujeitos que a constituem. São as idas e vindas desses sujeitos, 
suas lutas para afirmarem suas identidades, seu existir cotidiano 
que articulam e fazem possível especular e historicizar sobre a 
cidade como o lugar de se viver e de se conectar com o mundo. 
Com certeza, a pedagogia ou as pedagogias que por ela circularem 
não negarão a sua complexidade e o seu fascínio, pois assim 
ficariam impossibilitadas de atrair seus sujeitos. Essas pedagogias 
devem falar não apenas das lutas e das perdas, más de que há 
inúmeras trilhas surpreendentes a serem abertas desde a invenção 
da cultura e da história. 

 

As cidades constituem-se em territórios que condicionam múltiplas 

experiências pessoais e coletivas. Sob aquilo que é fisicamente palpável, 

descortinam-se urbes paralelas invisíveis, tecidos de memórias do passado, de 

impressões angariadas ao longo das experiências urbanas.  

Assim, ela passa a ser vista também como espaço que em diferentes 

tempos foram se constituindo como escolhas coletivas. O ambiente urbano reflete 

os interesses, as atividades e os valores do povo que nele vive, deste modo 

podemos depreender que os dois aspectos da sociedade urbana, o pessoal e o 

social, são complementares, inseparáveis e interdependentes. 

 A cidade assume, nos tempos modernos, o espaço fundamental de 

construção dos sonhos e desejos da sociedade humana. Como lugar de moradia 

de homens e mulheres, ela revela a complexidade das relações sociais, na 
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definição dos seus conflitos e na possibilidade de instituir os seus movimentos de 

solidariedade.  

Ela é percebida enquanto objeto de pesquisa, enquanto espaço de práticas 

e como locais de trabalho. Vamos encontrar as mulheres negras vivendo e 

sobrevivendo nesse ambiente urbano. 

Como resultado de nossa busca, encontramo-las vindo de muitas cidades 

do Estado da Paraíba e de outros Estados da região Nordeste para tentar a vida. 

Percebemos nesse contexto as trajetórias urbanas das trabalhadoras negras que 

aparecem nas memórias da Senhora Antônia Francisca de Souza (2010)217 que 

nos relata:  

Com doze anos eu cheguei a Campina e desde os doze anos que eu 
trabalho, primeiro no roçado, depois com vinte e dois anos fui trabalhar 
na fábrica como tecelã na Tecelagem Marques de Almeida

218
. Eu fui 

criada sem pai, meu pai morreu quando eu era pequenininha quando eu 
tinha uns três anos, então tive que trabalhar pra me manter, né? 

 

Essa menina negra enfrentou muito cedo a dura rotina do trabalho no campo 

devido ao estado de pobreza em que sua família se encontrava. Ela nos conta que “A maior 

dificulidade (sic) maior que eu encontrei foi quando eu tinha doze anos e trabalhava no 

roçado alugado, no que era dos outros, no mato, andava muito a pé. O trabalho era pesado, 

era difícil, mas precisava do dinheiro”. 

Ao se tornar adulta, continua trabalhando, agora na fábrica, para ajudar sua família 

na manutenção das despesas do lar. Prossegue nos relatando que  

 

Tava (sic) com trinta e três anos quando me casei, mas nunca deixei de 
trabalhar. Dava um agrado a uma sobrinha pra ela cuidar dos meninos e 
ia trabalhar. Fazia o almoço de madrugada, deixava para a família e 
levava o meu para comer na fábrica. Às vez (sic) quando dava tempo ia 
almoçar em casa. 

 

Percebemos o intenso esforço despendido por essa mulher negra para permanecer 

trabalhando, se desdobrando para conciliar o trabalho na fábrica com o cuidado dos filhos 

e marido. Continua a nos falar sobre os diversos empregos que teve na sua vida:  

 

                                                           
217

 Natural de Umbuzeiro, 84 anos, negra, semi analfabeta.  
218

 A Marques de Almeida referida pela depoente trata-se do Comércio e Indústria Marques de 
Almeida Ltda. Era uma das principais fábricas de produção de fios da cidade de Campina Grande. 
Atualmente no seu prédio funciona um mini shopping onde se encontra variedades de produtos. 
 



761 

 

Depois fui trabalhar no Cotonifício, que não existe mais, trabalhei lá nove 
anos, depois trabalhei em João Cristino perto do cemitério. Saí de lá e 
voltei pra Tecelagem Marques de Almeida e fiquei lá até me aposentar 
em 1983. 

 

Essa mulher negra demonstra certo ressentimento por ter que trabalhar tanto 

durante grande parte de sua vida, acerca de sua jornada de trabalho, ela nos diz que “Minha 

vida todinha foi trabalhar (suspiro profundo). Na fábrica trabalhava de seis da manhã até às 

seis da noite. Uma vez trabalhei até a quinta feira e ganhei menino no sábado”.  

Na conversa que tivemos com nossa depoente, percebemos que apesar das 

condições de trabalho bastante difíceis, ela se mostra satisfeita por ter um trabalho que lhe 

proporcionasse a sobrevivência. Ela nos diz com certa altivez que “Quando comecei a 

trabalhar em fábrica, eles já pagavam salário, já tinha documento assinado”. 

Sobre a forma como se divertia nas suas horas de folga, nos falou que “Eu fui uma 

pessoa que nunca tive juventude, hoje é que eu tô tendo, quando era nova não tinha, pois 

tive que trabalhar, só vivia com gente adulta. Hoje eu passeio e gosto de ir à igreja e ir pra 

casa da minha família”.  

Ela continua a nos dizer parecendo muito empolgada: “Domingo mesmo fui pra 

Guarabira, eu ando aquele mei de mundo (sic) todinho com minhas amigas, hoje eu tenho 

amigas. Antigamente eu não tinha porque trabalhava muito, tinha marido e quatro filhos”. 

Prosseguimos adiante em perceber como as mulheres negras trabalharam em nossa 

cidade com o intuito de mostrar a maneira como elas desvelaram suas vivências nos 

diversos espaços de trabalho. Notamos a intensa jornada de trabalho, muitas horas seguidas 

de pé. 

Outra senhora afro descendente que nos fez um relato de suas vivências no mundo 

do trabalho campinense foi Inácia Freitas de Souto
219

 (2010). Relembrando como era a 

cidade quando aqui chegou nos afirmou o seguinte: 

 

Tinha nove anos de idade quando cheguei aqui, Campina não parecia 
em nada com o que é hoje, não era nem um terço do que é. Aqui no 
bairro do Centenário era só mato, não tinha a Avenida Floriano Peixoto, 
era um caminho bem estreitinho, tinha poucas casas.  
 
 

 Ela prossegue no seu relato, aparentando muita tristeza pelo fato de ter 

deixado possivelmente contra sua vontade seus familiares, seus amigos, sua 

                                                           
219

 Natural da cidade paraibana de Soledade. 
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cidade natal onde estava vivendo sua infância. Mas apesar disso, ela demonstra 

muita gratidão pela família que a acolheu. 

 

Nessa cidade eu vivia nas casas dos outros, fui criada por uma família 
muito boa, eles me colocaram na escola, me ensinavam as coisas, eram 
muito rígidos. O jovem era muito preso, a gente não tinha a liberdade 
como a juventude hoje tem. O meu trabalho era em casa de família, eu 
morava com eles e fazia tudo lá, arrumava a casa, fazia a comida. 
 
 

 Observamos através dos fragmentos de fala da nossa entrevistada que o 

mercado de trabalho nesse momento foi o espaço do recôndito privado, ou seja, 

ela encontrou no serviço doméstico o espaço de recepção trabalhista. 

 Como comprovamos a partir das evidências deixadas pela nossa depoente, 

era uma prática muito comum famílias irem buscar crianças e adolescentes no 

interior para realizarem serviços domésticos. Essa prática era comum com 

meninas brancas pobres e mais ainda com meninas afro descendentes. 

 Notamos que o sentimento de gratidão da nossa depoente pela família que 

a criou ocorreu certamente pela condição de pobreza extrema da sua família de 

origem. No caso de D. Inácia, o ingresso no trabalho doméstico veio da falta de 

condições econômicas de seus familiares e pelo estado de pobreza a que estava 

condicionada. 

Essa pobreza fazia parte da vida de muitas meninas, adolescentes e 

mulheres negras, não tendo acesso a uma educação escolarizada nem a outro 

tipo de empregabilidade no mercado de trabalho campinense. 

 Pensando a partir do olhar de D. Inácia e sua experiência de criança e 

adolescente, podemos identificar que a condição da mulher afro descendente no 

recorte por nós estudado era marcada, muitas vezes, por uma exclusão social e 

isso fazia com que muitos meninos e meninas encontrassem na empregabilidade 

doméstica uma forma de sobrevivência. 

 A nossa entrevistada chegou às lágrimas quando questionada a respeito 

de suas experiências trabalhistas, questionamento esse que trouxe à tona suas 

lembranças e a maneira como muitas negras eram inferiorizadas na sociedade 

campinense.  

Essa senhora continuou nos relatando como os negros que ela conhecia 

trabalhavam na cidade, “Conheci diversos negros, uma negra que eu conheci 
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carregava água na cabeça num pote, nem lata tinha. Botava água nas casas pra 

viver. Alguns viviam muito mal, não tinham equipamento para carregar água”. 

Indagamos se ela tinha algum tipo de lazer, ao que ela respondeu: “Eu não 

tinha diversão não, eles não deixavam não. Era muito difícil, só tinha lazer quando 

ia em Soledade. O lazer daquele tempo era baile, futebol, carnaval”.  

Inferimos que a Capital do Trabalho220, assim como muitas cidades, nem 

sempre ofereceu condições dignas de vida aos negros e seus descendentes, que 

para sobreviver tiveram que aceitar qualquer tipo de trabalho, geralmente mal 

remunerado. 

 Sabemos que populações negras egressas da escravidão construíram e 

reinventaram relações de trabalho e práticas de luta para construir sua cidadania. 

Percebemos claramente que houve discriminação sócio econômica sofrida pelos 

negros e mulatos naquele período. Apesar disso, o caráter empreendedor da 

cidade é enfatizado:  

 

“[...] no decorrer de sua história, Campina Grande recebeu várias 
denominações, graças a essa capacidade criativa e inovadora de sua 
gente. Assim, a cidade tornou-se conhecida como Terra dos Negócios, 
Terra das Oportunidades [...] (GURJÃO, 2000, p. 188). 

  

Apesar dessa fama adquirida, compreendemos pelos relatos orais que 

nossa cidade não ofereceu condições suficientes para as mulheres negras 

viverem com dignidade. Percebe-se claramente pelas pistas e sinais deixados no 

decorrer do tempo que foram impostas aos negros as tarefas menos qualificadas 

e mais penosas, muitas vezes sem qualquer tipo de contrato firmado. 

Percebemos que as mulheres afro descendentes são alvo do que podemos chamar de 

preconceito duplo, ou seja, o racial e o de gênero. Podemos afirmar que a questão de 

gênero é um complicador, e quando somada à questão de raça, aí as coisas ficam mais 

difíceis ainda. 

Sabemos que o trabalho é um elemento necessário para a construção da 

cidadania do ser humano, e as mulheres não podem prescindir disso. 

 

Considerações finais 

                                                           
220

 Dizemos Capital do Trabalho, devido ao caráter empreendedor da cidade, enfatizado por 

autores campinenses. 
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 Nosso trabalho demonstrou que as mulheres negras foram inseridas em 

distintos mundos do trabalho. Com nosso estudo tivemos a pretensão de 

notabilizar as lutas dessas mulheres no cotidiano do trabalho, vivendo e 

sobrevivendo.  

 Debruçando-nos sobre os relatos orais dessas mulheres trabalhadoras, 

percebemos a importância do trabalho nas vidas dessas mulheres. Trouxemos à 

tona situações que estão presentes na nossa realidade que muitas vezes se 

encontram esquecidas.  

Nesse sentido, abrimos espaço para estas mulheres negras trabalhadoras 

falarem, o que nos deu acesso às suas lembranças e relembranças e nos 

proporcionou o conhecimento de suas vivências. 

 Das muitas histórias existentes, apresentamos apenas alguns fragmentos, 

ainda há muito a ser desvendado para mostrar as vivências dessas trabalhadoras 

e como no cotidiano eles conseguiram através das suas práticas, suas lutas, 

subverter preconceitos construídos histórica e socialmente para elas. 

 Estabelecemos assim, um breve diálogo inicial para abrir caminhos mais 

amplos. A história das mulheres negras trabalhadoras na cidade de Campina 

Grande é complexa, com lacunas e silêncios, tendo muito ainda a ser 

desvendado. 
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RESUMO 
O presente trabalho esboça um recorte de gênero que aborda a situação das 
mulheres catadoras de materiais recicláveis da cidade do Natal-RN. Como 
resultados principais da pesquisa, identificamos que a mulher catadora sofre 
uma dupla carga preconceituosa tanto pela construção social atrelada à lógica 
patriarcal como pelo próprio processo de estigmatização, que perpassa a 
profissão de catador. 
Palavras-chave: Gênero. Catadoras de materiais recicláveis. Economia 
solidária. 
ABSTRACT 
This work presents an outline of gender that discusses the situation of women 
pickers of recyclable materials from the city of Natal, RN. As the main results of 
the research, we identify that these women suffer duplicated prejudice both by 
the social construction linked to patriarchal logic and by the stigmatization 
process itself, which pervades the collector profession. 
Keywords: Genre. Women pickers of recyclable materials. Solidarity economy. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A atual sociabilidade oriunda do modo de produção capitalista gera um 

desenvolvimento insustentável concentrador da riqueza socialmente produzida 

e socializador da miséria. Esse com sua busca incessável pelo lucro dissemina 

o consumo a fim da acumulação do capital. Assim, manifesta a intensa 

produção de mercadorias que se tornam rapidamente obsoletas e descartáveis 

para ganharem rotatividade neste sistema. Esta forma desenfreada de 

produção tem ocasionado múltiplos problemas, dentre eles, os impactos 

ambientais. 

Assim, a crise ambiental pode ser vista como uma crise do 

conhecimento (LEFF, 2003), em que a sociabilidade capitalista alimentada por 

sua ideologia predominante e hegemônica busca a acumulação e não põe 

limites ao crescimento econômico, colocando em xeque a própria capacidade 

de reprodução da vida. Esse padrão de acumulação, disseminador do 

consumo, gera como consequência uma produção de resíduos sólidos que 

remete não só a uma preocupação ambiental com o seu destino, mas também 

a uma preocupação social pela busca de estratégias de sustentabilidade a fim 

de reverter os efeitos dessa produção destrutiva. 

Nessa perspectiva, considerando os instrumentos legais vigentes, 

temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 02 de agosto 

de 2010, como constituinte da busca para minimizar os impactos da produção 

destrutiva e nortear práticas sustentáveis, colocando os catadores de materiais 
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recicláveis como atores centrais no processo de redução dos impactos 

ambientais gerados pela sociedade do consumo.  

O que queremos dizer com isso é que a reciclagem pode ser 

compreendida como uma alternativa sustentável na perspectiva de reduzir os 

efeitos devastadores provocados pela excessiva quantidade de lixo produzida 

pela sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, refletir sobre a situação de 

vida e de trabalho dos catadores de materiais recicláveis para que, assim, o ato 

de reciclar seja, efetivamente, uma atitude de sustentabilidade, já que esse 

conceito não está ligado somente à preservação ambiental e ao 

desenvolvimento econômico, mas também a concepção de desenvolvimento 

social. 

Nesse contexto, devemos salientar que a função do catador de 

materiais recicláveis é de suma importância para essa sociedade visto que 

esses profissionais reutilizam materiais e produzem, a partir da ótica da 

sustentabilidade, novos produtos. Entretanto, embora a função de catador de 

recicláveis seja importante como alternativa aos efeitos da apropriação 

indiscriminada dos recursos naturais, do descarte inadequado do lixo 

produzido, ou seja, para a preservação ambiental, ainda há uma profunda 

estigmatização, devido à cultura do lixo uma vez que o que é considerado lixo 

deve ser mantido longe dos indivíduos. 

Portanto, partindo dessa estigmatização culturalmente determinada, 

em que o trabalho de catador é exposto ao preconceito e a discriminação 

devido à cultura em que se iguala o catador ao lixo, faremos um recorte de 

gênero sobre a situação das mulheres catadoras uma vez que a crise social 

vivida na contemporaneidade afeta diretamente a vida das pessoas, não só das 

mulheres, porém, segundo HIRATA (2010, p. 21) as mulheres são as mais 

atingidas pela precariedade do que os homens, e percebemos que isso ocorre 

porque, entre outros fatores, elas, socialmente, possuem um papel/lugar tido 

como mais frágil e vulnerável.  

Nessa ótica, o artigo, em um primeiro momento, traz uma explanação 

sobre a questão socioambiental, já que a profissão de catador de materiais 

recicláveis insere-se nesse contexto de degradação social e ambiental e que, 

antes de discutimos as relações de gênero e de trabalho que permeiam a 

atividade de catador de material reciclável, é interessante ter em mente os 
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fatores que originaram esse espaço de trabalho. Feito isso, traçaremos um 

recorte de gênero a fim de refletirmos sobre o papel socialmente construído e 

atribuído às mulheres, e, por fim, discutiremos a situação de vida e trabalho as 

quais estão submetidas as mulheres catadoras das cooperativas de materiais 

recicláveis de Natal.  

É válido destacar que esse artigo é resultado de estudos realizados para 

subsidiar o projeto de extensão “Empreender reciclando: tecnologias sociais de 

inclusão das catadoras de materiais recicláveis do RN” (PROEXT – MEC- 

2013) e tem como pretensão discutir as relações de gênero que perneiam as 

relações de trabalho na sociabilidade atual. Para isso, analisamos o cotidiano 

de trabalho das mulheres de duas cooperativas de materiais recicláveis do 

Natal, a saber: Cooperativa de Material Reciclável - COCAMAR e Cooperativa 

de Material Reciclável – COOPCICLA, ambas localizadas no antigo “lixão” de 

Cidade Nova. Além disso, visamos identificar as particularidades do trabalho 

das catadoras de materiais recicláveis nessas cooperativas.  

É importante esclarecer, ainda, que o referido artigo foi desenvolvido a 

partir de coleta de dados realizada por meio de visitas aos galpões das 

cooperativas bem como pela realização de entrevista estruturada norteada por 

formulário composto por questões abertas e fechadas que foi respondido por 

15 (quinze) trabalhadoras cooperadas em uma pesquisa de amostragem. 

2. QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL: UMA BREVE EXPLANAÇÃO 

Estamos em uma sociabilidade constituída por uma rede de relações 

complexa que tem sua gênese na relação homem natureza. Por isso, eles 

estão extremamente interligados, já que o homem transforma a natureza para 

garantir sua sobrevivência. 

Portanto, através do seu trabalho, o homem tem transformado a 

natureza e, ao mesmo tempo, transformado a si mesmo. Assim, vivemos as 

consequências expressas das transformações da natureza pelo trabalho 

humano, que adquirem características singulares na forma capitalista de 

organização da produção. Dessa maneira, como consequência desse e de 

outros fatores, no cenário contemporâneo, os impactos ambientais tem se 

agravado a um nível global e tem provocado debates também a esse nível. 
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Nessa perspectiva, faz-se relevante observar que o desenvolvimento 

das forças produtivas tem implicações de cunho social e ambiental já que 

expressam uma forma de sociabilidade caracterizada, dentre outros fatores, 

pelo desenvolvimento insustentável, pela concentração da riqueza socialmente 

produzida e pela socialização da miséria. O que, por conseguinte, tem sua 

origem na relação de exploração desenfreada do homem e dos recursos 

naturais pelo homem.  

No entanto, como o uso indiscriminado dos recursos naturais traz 

consequências negativas aos níveis de qualidade de vida e sobrevivência da 

vida humana, podemos inferir que a partir da década de 1970, intensificam-se 

os debates em torno da problemática ambiental. Nessa direção, “em virtude 

dos problemas no meio ambiente, era preciso pensar limites para o 

crescimento econômico” (OLIVEIRA, 2012, p.166), uma vez que os impactos 

ambientais poderiam provocar tanto o esgotamento dos recursos naturais, 

como colocar em risco a própria sobrevivência da espécie humana nesse 

planeta. 

 Ou seja, nesse contexto, a noção de desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico é posta em xeque, dando lugar a uma ampliação 

conceitual na qual passam a estarem inclusas no ideário do desenvolvimento 

os aspectos relativos às condições de qualidade de vida da população e a 

preservação ambiental. Por isso, na década de 1980, são reforçadas as 

discussões sobre a questão ambiental a partir da perspectiva de 

sustentabilidade:  

“[...] o desenvolvimento sustentável é definido como ‘aquele que 
atende às necessidades do presente, sem comprometer a 
possibilidade de gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades’ (COMISSÃO MUNDIAL, 1987, p.46 apud OLIVEIRA, 
2012, p.166-167) 

Já a partir da década de 1990, mediante a aprovação de legislações 

ambientais específicas e a publicização dos debates a nível global sobre os 

impactos ambientais, a questão ambiental ganha maior visibilidade perante a 

sociedade. 

Destarte, a lógica de produção capitalista e sua consequente geração 

de consumo acabam agravando os impactos ambientais em um ritmo muito 

acelerado. Em consequência disso, é possível assegurar que um dos grandes 
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problemas ambientais enfrentados pela sociedade na contemporaneidade é, 

sem dúvidas, o da produção excessiva de lixo e de resíduos sólidos.  

Por isso, podemos inferir que, no tempo dos descartáveis, 

indiscutivelmente, um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade é 

o destino que damos ao que consideramos lixo. Basta uma breve pesquisa 

sobre o tema, para nos depararmos com inúmeras matérias que ressaltam a 

quantidade assombrosa de lixo que é produzida por um só indivíduo nos dias 

de hoje, e, igualmente, com a dificuldade enfrentada pela humanidade em 

destinar esse lixo de modo adequado, conforme ilustra o texto abaixo: 

 [...] de latinha em latinha, de saquinho em saquinho, de caroço em 
caroço, de folha em folha, de caixa em caixa, de celular em celular, 
enfim, de resto em resto, um cidadão ocidental produz, em média, a 
cada ano, 500 quilos de lixo urbano. [...] (PADOVANI, 2011, p. 01).  

Já a Declaração da I Reunião da Gaia para América Latina e Caribe 

apresenta a seguinte reflexão,  

O lixo é o sintoma de um problema: o sistema de produção e 
consumo predatório e desenfreado que devasta o meio ambiente e as 
comunidades pela super-exploração dos recursos naturais, pelos 
processos de produção de poluentes, pelo consumo excessivo e 
pelas práticas poluentes de manejo e tratamento de resíduos. A outra 
face desse sistema é a injustiça social, o retrocesso dos direitos 
adquiridos, a crescente violência e pobreza, e o fomento do 
individualismo e do desenvolvimento ilimitado e imposto. (Declaração 
da I Reunião da Gaia para América Latina e Caribe, 2008). 

A fim de alimentar essa lógica, observamos que, na 

contemporaneidade, os produtos precisam se tornar rapidamente obsoletos 

para darem lugar a outros. Isso é fruto da competição de mercado, o que nos 

remete, novamente, à questão do lixo produzido por essa sociedade, visto que 

com a diminuição da vida útil das mercadorias, o lixo passa a ser produzido em 

maiores proporções e mais rapidamente. Corroborando com essa afirmação, a 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, relatou que o Brasil produz, 

diariamente, uma média de 228 413 toneladas de lixo. (IN: Carvalho, Kimura, 

Montefusco (2012) – Política Nacional de resíduos sólidos e sustentabilidade - 

ENPESS). Dessa forma, a Era do “saiu da moda, jogou fora”, nos insere em um 

cenário problemático, já que o lixo produzido pela humanidade, nesse 

processo, não é degradado pela natureza na mesma velocidade em que é 

produzido. 

Entretanto, a apropriação indiscriminada dos recursos naturais, o 

descarte inadequado do lixo produzido, bem como a cultura que faz do lixo 
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objeto de desprazer, já que, tem-se como constructo sociocultural que aquilo 

considerado lixo deve ser mantido longe dos indivíduos, gera, não somente, 

impactos ambientais, mas também sociais. É o que chamamos de questão 

socioambiental. Na análise de SAUER e RIBEIRO, 2012, p. 391: 

A questão ambiental, pois, é aqui entendida enquanto o modo pelo 
qual a sociedade se relaciona com o meio em que vive em todas suas 
facetas. Sob essa perspectiva, relacionando-a com os processos 
sociais e políticos, faz-se uso do termo “questão socioambiental”, 
para não limitá-la tão somente à relação entre flora e fauna. 

É imprescindível destacarmos que os resíduos sólidos são produtos 

das relações humanas e da vida em sociedade, bem como reflexo das 

atividades desenvolvidas no mundo atual. Do mesmo modo, devemos 

evidenciar a existência de alternativas tidas como válidas para ajudar a 

solucionar, pelo menos em parte, os problemas gerados pelo excesso de 

produção de resíduos descartados. Uma dessas alternativas é a reciclagem 

que consiste no beneficiamento de materiais para obtenção de um novo 

produto. Ela tem como vantagens a diminuição da utilização das fontes naturais 

e a minimização da quantidade de resíduos que precisam ser incinerados ou 

aterrados, possibilitando assim, uma amenização nos impactos ambientais. 

De acordo com RODRIGUES, 1997, p 56 apud NEVES, SERIKAWA e 

RAYMUNDO (s.a.): 

Reciclar significa transformar os restos descartados pelas 
residências, fábricas, lojas e escritórios em matéria-prima para a 
fabricação de outros produtos. Não importa se o papel está rasgado, 
a lata amassada ou a garrafa quebrada. Ao final, tudo vai ser 
dissolvido e preparado para compor novos objetos e embalagens. A 
matéria orgânica também pode ser reciclada, no qual sobras de 
comida, dentre outros resíduos orgânicos, sofrem ação dos 
micróbios, formando adubo para o solo. 

Atualmente, a reciclagem é também um importante fator de geração de renda. 

Nesse contexto, destacamos alguns atores sociais indispensáveis para a 

concretização dessa alternativa, quais sejam: os catadores de materiais 

recicláveis.  

2.  DESIGUALDADE DE GÊNERO: A ORIGEM TEM EXPLICAÇÃO? 

A história brasileira é o ponto inicial para compreensão das relações de 

gênero: o Brasil foi colonizado e povoado pelos portugueses os quais 

impuseram a cultura branca, heterossexual e patriarcal e idealizaram os 

princípios judaicos ocidental-cristãos como corretos. Dessa forma, a 

organização familiar concentrava o poder no homem, chefe da família, o qual 
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controlava a sexualidade das mulheres, vendo-as apenas como reprodutoras e 

cuidadoras do lar (LIMA, 2012b). 

Com o advento da industrialização e urbanização, houve algumas 

mudanças, entretanto, foi absorvido o patriarcalismo que se trata de um 

“sistema de relações economicamente sustentadas que diferenciam a posição 

social da mulher em relação ao homem, seja como pai, irmão ou marido” 

(CASTRO e GUIMARÃES, 1997, p.179 apud LIMA, 2012b, p.36). 

A mulher continuou com o papel de reprodutora do lar e ao homem 

coube o mundo externo, dos negócios. Conforme SPECHT (2009), naturalizou-

se o universo masculino como pertencente ao econômico, ao público e o 

universo feminino, como pertencente à esfera privada, doméstica e ao não 

mercantil, isso porque, na sociabilidade atual, importa o trabalho produtivo, pois 

a este contém valor de troca; já o trabalho reprodutivo, que foi socialmente 

atribuído às mulheres é visto como improdutivo.  

Portanto, pensar em gênero é refletir sobre as relações sociais a fim de 

identificar os papéis socialmente atribuídos a cada sexo. Assim, tomando a 

divisão sexual do trabalho que:  

É uma das formas centrais para a exploração do capital sobre o 
trabalho. Essa divisão segmenta os trabalhos de homens e mulheres 
e hierarquiza tais trabalhos de forma a subalternizar os considerados 
naturalmente femininos em relação aos considerados naturalmente 
masculinos. (CISNE, 2012, p. 109). 

Destarte, percebemos que de modo explicito a divisão sexual do 

trabalho, de certa forma, reafirma a subalternização dos trabalhos femininos o 

que nos leva a velha discussão que aponta o lugar do feminino e do masculino, 

de modo que, ao feminino influenciado por uma sociedade patriarcal e 

conservadora, acaba sendo atribuída a concepção de que “lugar de mulher é 

em casa” ou “pilotando o fogão” ou ainda “cuidando dos filhos”. 

No entanto, vale ressaltar, que o papel submisso da mulher ao homem 

não é privilégio da sociedade capitalista, pois o patriarcado “diz respeito, 

diretamente às relações de dominação, opressão e exploração masculinas no 

controle do corpo e na vida das mulheres” (CISNE 2009 p.45, apud LIMA 

2012a, p.89), assim é anterior ao capitalismo. Os valores que sustentam o 

capitalismo apenas se apropriaram do patriarcado para manter e intensificar a 

desigualdade de gênero.  
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Segundo a cultura, a classe social e o momento histórico, as 

convenções de gênero sofrem variações. A diferença sexual é suporte da 

identidade de gênero. Desta forma, as distinções anatômicas e biológicas entre 

homens e mulheres traçam uma linha divisória entre esses, destinados a terem 

emoções, condutas e vocações distintas. Há uma expectativa social em como 

homens e mulheres devem se vestir, andar, falar, sentar, brincar, dançar, 

namorar, gerenciar ou chefiar outras pessoas, dentre outras atividades. Estes 

fatores, jeitos de ser ou agir são ensinados desde a infância e reforçados ao 

longo da vida. No entanto, esses valores foram questionados pelo próprio 

desenvolvimento da sociedade, em que o movimento feminista foi o principal 

protagonista. 

A situação da desigualdade de gêneros não foi resolvida em nenhum 

período da história, mas há épocas nas quais podemos observar mais 

avidamente a luta de mulheres pela a igualdade de gênero. E o movimento 

feminista foi o principal protagonista, como exemplo, temos as conquistas da 

categoria das mulheres na inserção do mercado de trabalho. O movimento 

feminista surge por volta dos anos 1970 quando as mulheres vão para as ruas 

lutar por seus espaços, seus direitos. Um deles é o direito à denúncia da 

agressão contra a mulher, pois tinham como objetivo principal acabar com a 

violência doméstica. Nessa luta, elas tornaram pública essa violência para 

denunciá-la e reivindicar sua punição. 

O feminismo alterou principalmente as perspectivas predominantes em 

diversas áreas da sociedade ocidental, que vão da cultura ao direito. As 

ativistas feministas fizeram campanhas pelos direitos legais das mulheres 

(direito de contrato, direito de propriedade, direito ao voto), pelo direito da 

mulher à sua autonomia e à integridade de seu corpo, pelo direito ao aborto e 

pelos direitos reprodutivos (incluindo o acesso à contracepção e a cuidados 

pré-natais de qualidade), pela proteção de mulheres e garotas em situação de 

violência doméstica, de assédio sexual e de estupro, pelos direitos trabalhistas, 

incluindo a licença maternidade e a luta por salários iguais entre homens e 

mulheres que desempenham a mesma função e contra outras formas de 

discriminação.  

Em suma, os movimentos feministas resultaram em grandes 

contribuições para as conquistas das mulheres na sociedade contemporânea. 
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Entretanto, sabemos que, cotidianamente, é preciso construir, na consciência 

feminina, que ainda há muito para se conquistar visto que, o que é posto pelos 

meios institucionais na teoria, não é efetivamente aplicado na prática e, por 

isso, as questões de gênero ainda se expressam nessa forma de sociabilidade 

das mais diversas formas possíveis, para exemplificar, podemos citar a 

realidade da desigualdade na remuneração e na jornada de trabalho entre 

homens e mulheres, o assédio moral e sexual que, proporcionalmente, atinge 

em maior quantidade a população feminina, a violência doméstica que ainda 

vitimiza milhares de mulheres no mundo, dentre outros fatores que apesar de 

regulamentados por lei como reprováveis, ainda atinge a população feminina.  

Entretanto, como indivíduos membros de uma sociedade civil, homens 

e mulheres possuem direitos iguais perante a lei, apesar de na grande maioria 

das vezes esses direitos serem negligenciados. Em síntese, é justamente 

porque tais direitos são negligenciados que existe a questão de gênero 

formada por pessoas que lutam para que haja, na práxis, o usufruto desses 

direitos de forma igualitária entre os sexos. 

É inegável que a mulher tenha conquistado direitos e rompido algemas 

ao longo da história, no entanto, continua ganhando menores salários e 

ocupando maior percentual nos trabalhos informais e precários. Principalmente 

após a reestruturação produtiva e a financeirização do capital, 

A contenção salarial, somada ao desemprego e à instabilidade do 
trabalho, acentua as alterações na composição da força de trabalho, 
com expansão do contingente de mulheres, jovens, migrantes, 
minorias éticas e raciais, sujeitos ao trabalho instável e invisível, 
legalmente clandestinos. (IAMAMOTO, 2008, p.119). 

Assim, não basta a inserção da mulher no mercado de trabalho se elas 

continuam acumulando funções; a igualdade entre homens e mulheres não 

pode parar na inclusão da mulher no mercado de trabalho.  Como diz 

SAFFIOTI (1979) essa foi uma luta da classe média e da burguesia, afinal, a 

mulher do proletário sempre trabalhou. Não existe a igualdade nas relações de 

trabalho já que para a mulher ter o mesmo salário que homem ocupando o 

mesmo cargo tem que ter mais tempo de estudo e trabalhar mais tempo, 

contando com a dupla jornada da mulher, já que socialmente se estabeleceu o 

cuidado com a casa à responsabilidade da mulher – as mulheres, hoje em dia, 

gastam em média 26h por semana nas tarefas domésticas e os homens 

apenas 10,3h, conforme pesquisa da Fundação Carlos Chagas (FCC, 2012). 
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Portanto, como podemos perceber, foi construído socialmente o 

invisível lugar social da mulher como participante das relações de produção, 

pois a ela foi atribuída a função de reprodução e a responsabilidade do lar. E 

que a partir da divisão sexual do trabalho, existem as desigualdades de gênero 

devido à absorção da ideologia patriarcal que internaliza na mulher, como se 

fosse somente dela, a responsabilidade de cuidar do lar, e ao mesmo tempo 

trabalhar, tendo, dessa forma, uma dupla jornada de trabalho. Além de 

condições de trabalho precárias e violência simbólica. 

3. AS QUESTÕES DE GÊNERO TAMBÉM SE MANIFESTAM NO “LIXO”: 

A SITUAÇÃO DAS CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA 

COOPCICLA (NATAL – RN). 

Trazendo o debate de gênero para a realidade das catadoras de 

materiais recicláveis da COOPCICLA – Natal/RN e somando à estigmatização 

culturamente dada ao trabalho de catador, temos que se as mulheres já sofrem 

a imposição do patriarcado, a catadora, então, possui uma dupla carga 

preconceituosa. 

Não obstante, a função da mulher construída socialmente, com dupla 

jornada de trabalho e a estigmatização de quem trabalha com lixo. As 

catadoras de recicláveis da COOPCICLA, embora trabalhem sob condições de 

saúde precárias: local de trabalho apertado, sem luvas e higiene, etc., e 

recebam proporcionalmente ao que for produzido, elas rompem a divisão 

sexual do trabalho uma vez que estão organizadas no princípio da economia 

solidária, e essa “pode contribuir no enfrentamento as desigualdades de 

gênero” (SPECHT, 2009, p.9). 

Dessa forma, realizamos entrevista estruturada com 15 catadoras de 

materiais recicláveis da COOPCICLA como parte das atividades do 

projeto de extensão PROEXT-2013 Empreender Reciclando: tecnologias 

sociais de inclusão das catadoras de materiais recicláveis do RN do 

departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte em que analisamos o perfil socioeconômico dessas catadoras no qual 

constatamos que 11 delas residem no bairro de Felipe Camarão e 4 delas  no  

bairro do Planalto, sendo que elas estão na faixa etária entre 32 a 58 anos e 

possuem renda de até um salário mínimo onde 9 dessas recebem menos de 
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um salário e  apenas 7 delas recebem auxílio do governo  na perspectiva do 

bolsa família. Com relação à escolaridade 12 possuem o primeiro grau 

incompleto (ensino fundamental) e as demais são não alfabetizadas. 

Percebemos que muitas se sujeitaram à condição de catadora já que: 

“o trabalho é difícil fora” (Informante A, 37 anos).  
“não tinha outro trabalho” (Informante B, 56 anos). 
“porque não tinha outro emprego” (Informante C, 51 anos). 

Por conseguinte, podemos perceber que não só há um mercado 

formal, que possui um exército industrial de reserva que não comporta todos 

que deles querem participar, inclusive mulheres, como também, não há 

oportunidade de estudo para todos para melhor aprimoramento intelectual, pois 

elas reconhecem que o estudo é importante e que por não terem estudo não 

tem algo melhor em sua vida. Uma das entrevistadas quando perguntada sobre 

o porquê que escolheu essa profissão, respondeu:  

“porque não me interessei nos estudos. Estudo que torna a gente 
melhor” (Informante D, 34 anos). 

Com isso não estamos querendo dizer que a profissão de 

catadora/catador de recicláveis não deveria existir. Deve sim existir, pois é uma 

alternativa a proteção ambiental. No entanto deve existir em condições de 

trabalho favoráveis e com oportunidade de capacitação profissional para que 

elas desenvolvam as relações de troca.  

Embora muitas estejam lá por não terem outro emprego devido à falta 

de estudos, reconhecem a profissão como importante, apesar do pouco estudo. 

Ainda que algumas falem que são catadoras por falta de emprego, 9  delas 

consideram “bom” trabalhar como catadora, e algumas reconhecem o papel 

que têm na sociedade: 

 “Acho importante. To aproveitando as coisas que não prestam e 
reaproveitando ajudando o meio ambiente. Pra muita gente é lixo, 
mas pra nós tem valor, pois gera nosso alimento” (Informante C, 51 
anos). 
“É importante porque estamos limpando o meio ambiente” 
(Informante E, 32 anos). 

Dessa forma, ao reconhecer o trabalho como importante, e atuando em 

cooperativa, elas estão organizadas nos princípios da economia solidária, que 

tem como princípio satisfazer as necessidades humanas e não acumular 

capital (SPECHT 2009). Lá teem uma nova cultura do trabalho, todos ganham 

iguais independente de ser homem ou mulher, independente do nível de 

escolaridade, etc. Uma economia baseada nos princípios de autogestão, 

autonomia, cooperativismo onde prezam o cuidado, e conforme a já referida 
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autora valorizar o cuidado é pensar como forma política, e não como algo 

próprio da natureza feminina, nem que se revolve no âmbito da família, e para 

isso é necessária uma responsabilização coletiva e uma divisão igualitária das 

tarefas.  

Não obstante, essas mulheres que socialmente são sujeitadas a 

dominação masculina, tem nessa nova cultura de trabalho uma possibilidade 

de autonomia, e que reconhece a importância da cooperativa e veem que: 

“Melhorou porque ficar sem trabalhar é pior. O pai não dá pensão 
para o menino”. (Informante F, 56 anos). 
“Melhorou a renda porque eu só dependia do bolsa família e do 
emprego do meu marido”. (Informante D, 34 anos). 

Dessa forma, constatamos que apesar das condições ainda precárias 

do ambiente e do trabalho, a economia solidária permite contribuir para romper 

com a desigualdade de gênero já que elas estão instruídas no princípio da 

democracia participativa e da autogestão, o que lhe permite autonomia; prova 

maior é que houve depoimento de que uma conseguiu comprar sua casa 

própria a partir do dinheiro advindo do que é considerado lixo pela sociedade. 

“Passei 18 anos no lixão. Morava de favela e com o dinheiro do lixão 
comprei minha casa”. (Informante F, 56 anos). 

É importante termos cônscios de que a economia solidária rompe com 

a separação entre produção e reprodução, com a divisão sexual do trabalho e 

amplia a noção de trabalho conforme salienta SPECHT 2009. E, portanto, as 

catadoras estão organizadas nesses princípios, que de certa forma, rompem 

com os valores patriarcais, a exemplo da remuneração desigual quanto ao 

gênero, já que lá todos ganham igual independente da função/cargo/gênero. 

 No entanto, as catadoras, ainda que trabalhem nessa perspectiva, não 

detêm plena consciência de organização na perspectiva do gênero. Cabe 

obsevar que as mulheres da cooperativa também sofrem com o preconceito 

dos próprios/próprias catadores/catadoras cooperados, e é importante destacar 

que as mulheres, segundo SAFFIOTI (2009), também reproduzem o 

patriarcado, pois não é próprio da categoria homens. Quanto à condição física, 

por exemplo, há preconceito/discriminação: 

“Perdi o dedo e muitos não querem trabalhar comigo e criticam. E 
também por eu ser velha”. (Informante C, 51 anos) 
“Só por causa de uma deficiência na perna”. (Informante A, 37 anos) 

A condição física pode não expressar um preconceito específico da 

categoria gênero, mas, também, há relatos de que elas já se sentiram 

ofendidas na relação de trabalho com os homens, cabendo frisar que muitas 
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não nos detalharam a respeito, pois notamos que havia certo medo de que 

pudéssemos divulgar esses dados para os homens cooperados, assim, não 

poderiam falar naquele espaço, ou seja, no espaço físico da cooperativa. 

Concretiza-se o que chamamos de dupla carga preconceituosa: 

enquanto mulheres e enquanto catadoras já que ambas possuem 

estigmatização na sociedade. Embora ainda persistam nas amarras da 

sociedade a reprodução lógica patriarcal, disseminadora do preconceito e da 

fragilização feminina no mercado de trabalho, é preciso considerar que partir 

dos princípios da economia solidária como uma nova forma de cultura de 

trabalho já é um bom começo para romper com as desigualdades de gênero. 

No entanto, essa busca não para nestes princípios, é preciso, também, 

educação tanto ambiental para a sociedade a fim de que ela veja com outros 

olhos a função de catador/catadora, quanto educação de gênero por parte dos 

cooperados e da sociedade, a fim de promover igualdade política e social de 

gênero. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não podemos negar a contribuição do movimento feminista para a 

emancipação das mulheres, no entanto, sabemos que ainda há muito para se 

conquistar, visto que o que é posto pelos meios institucionais na teoria, não é 

efetivamente aplicado na prática e por isso ainda precarizam a questão de 

gênero das mais diversas formas possíveis, como a desigualdade na 

remuneração e na jornada de trabalho, o assédio moral e sexual, entre outros 

desafios que as mulheres têm que superar para conquistar o seu espaço nas 

relações sociais na conjuntura vigente. 

O cenário das lutas de gênero tem recebido destaque no mundo pós-

contemporâneo no qual a relatividade passa a ser a teoria que mais influencia 

e explica a dinâmica das relações sociais, enquanto constitutivas da sociedade. 

Assim, estudamos dentro desse cenário a inserção da mulher no mercado de 

trabalho e suas implicações enquanto categoria de análise. Embora, as 

mulheres tenham conquistado lugares no mercado de trabalho, as relações de 

trabalho em relação ao gênero ainda são desiguais já que podemos observar 

que as mulheres são submetidas a condições precárias de trabalho e recebem 

remuneração inferior aos homens mesmo ocupando cargos idênticos, nas 
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mesmas empresas o que nos faz acreditar que a sociedade bem como as 

relações de trabalho continua obedecendo as influências dos padrões do 

modelo da sociedade patriarcal. 

No contexto das catadoras de materiais recicláveis da COOPCICLA, 

que conforme foi colocado sofrem uma dupla carga preconceituosa, já que são 

mulheres e atuam socialmente como catadoras de materiais recicláveis, 

percebemos que a luta das mulheres pela igualdade de direitos dentro da 

questão de gênero parte dos princípios da economia solidária que permite uma 

nova cultura do trabalho com vista à autonomia e à autogestão, andando, 

assim, na contramão da divisão sexual do trabalho a qual fomenta a ideologia 

patriarcal e, portanto, a desigualdade de gênero. 
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As centrais de atendimento e o recrutamento de homossexuais e 

mulheres para o quadro de funcionários: inclusão social via trabalho à luz 

da intensa exploração produtiva 

 

Resumo: O presente escrito pretende problematizar como as relações de 
gênero, à luz das relações de trabalho, foram se modificando e se estabelecem 
nos dias atuais uma vez que o próprio sistema capitalista utiliza estratégias de 
feminização do espaço produtivo visando o aumento da acumulação de capital 
e precarização dos direitos trabalhistas conquistados no passado. 
 
Palavras chaves: Mundo do Trabalho; Relações de gênero; Call Center; 
Exploração produtiva. 
 
Summary: This writing aims to discuss how gender relations in the light of labor 
relations, were modified and set in the present day as the capitalist system itself 
uses strategies feminization of productive space aimed at increasing capital 
accumulation and casualization of labor rights won in the past. 
 
Keywords: World of Work, Gender relations; Call Center; Exploration 
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As centrais de atendimento e o recrutamento de homossexuais e 

mulheres para o quadro de funcionários: inclusão social via trabalho à luz 

da intensa exploração produtiva 

 
A reestruturação produtiva que vem ocorrendo no mundo do trabalho desde o 
inicio dos anos de 1970 está possibilitando uma série de mudanças ao passo 
que alguns setores da economia aprimoram seu aparato tecnológico e, em uma 
proporção muito maior, aumentam a precarização das relações de trabalho dos 
indivíduos que exercem funções remuneradas em vários tipos de serviço. 
Nesse contexto, a busca insaciável pelo aumento da produtividade em 
detrimento da diminuição dos direitos trabalhistas possibilitou o surgimento de 
novas demandas organizacionais e, com isso, algumas profissões “emergiram” 
para poder atender à forma como a sociedade vem se redefinindo. O 
teleatendimento é um interessante exemplo dessa lógica, pois impõe o uso de 
alta tecnologia e informatização em detrimento de condições de trabalho 
semelhante às do século XIX. É dentro dessa perspectiva que pretendemos 
analisar como se dá o processo de degradação das condições de trabalho 
direcionando o enfoque para dois grupos que compõem as centrais de 
teleatendimento: as mulheres e os homossexuais. O presente trabalho partirá 
desses grupos argumentando que, uma vez o operador seja submetido a 
rígidos padrões de controle do tempo cria-se uma forçada necessidade de 
pessoas socializadas em padrões construídos na paciência, controle emocional 
e destreza ao falar com os clientes por telefone. Características que são 
encontradas principalmente nas mulheres e que estão de acordo com os 
interesses das empresas do segmento. 
Contextualização histórica da divisão sexual da produção 

O espaço de produção de atividades e processos relacionados ao 

trabalho e aos meios necessários para a subsistência humana já indicavam 

historicamente, situações onde a desigualdade e a opressão em relação à 

divisão sexual e social do trabalho eram naturalizadas e entendidas como 

normais.  

Na antiguidade, os deveres e o lugar social de fala de mulheres e 

homens eram determinados pela posição social que ocupavam no ambiente 

doméstico e nas outras instituições sociais que legitimavam a desigualdade de 

gênero, uma vez que concebiam subjetivamente aos homens comportamentos 

e práticas mais aceitáveis do que as conferidas e destinadas culturalmente às 

mulheres. 

Durante o período antigo, as mulheres, independentes de serem livres 

ou escravas, desempenhavam funções de escravidão doméstica onde eram 
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encarregadas da subsistência dos homens e crianças limitando dessa forma 

sua função social em um único espaço produtivo com valores arraigados e 

direcionados para a legitimação de uma divisão sexual uma vez que o trabalho 

se torna uma fonte de legitimação social desigual tanto nos contatos sociais 

estabelecidos entre homens e mulheres quanto à divisão do excedente 

produtivo. 

É durante a Idade Média que o trabalho desenvolvido pelas mulheres se 

incorpora com a necessidade de uma divisão de tarefas, pois as mulheres 

solteiras se encarregavam pela tecelagem e pela lavagem de roupas, ao passo 

que suas mães desempenhavam atividades que girassem em torno do cuidado 

das crianças pequenas e as mulheres mais experientes realizavam atividades 

ligadas ao cuidado e criação das crianças em fase de transição (os 

adolescentes), além das tarefas relacionadas à cozinha. Isso sem mencionar 

as mulheres dos camponeses e servos, pois elas ajudavam seus maridos nas 

atividades referentes à agricultura ao mesmo tempo em que tinham que dar 

conta das tarefas domésticas. Esses desdobramentos dos papéis sociais das 

mulheres nesse período histórico mostram que predominava atividades 

marcadas por um trabalho desigual no que se refere à divisão sexual, pois o 

trabalho produtivo e duplicado ainda deveria ser somado ao trabalho 

reprodutivo. 

Porém, é na Idade Moderna que a divisão sexual do trabalho continuou 

acontecendo de forma desigual, mas o advento da sociedade capitalista 

proporcionou mudanças consideráveis em relação aos períodos históricos 

anteriores uma vez que intensificou ainda mais esse processo de 

desumanização humana através das relações de exploração de classe e de 

gênero. 

Durante os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, os meios produtivos foram se 

desenvolvendo e as instituições sociais foram se modificando completamente 

com o advento da sociedade capitalista, mesmo percebendo que nos séculos 

XV e XVI o capitalismo se apresentava ainda na sua forma embrionária com as 

grandes navegações. Nesse período, os homens começam a viajar por outros 

territórios em busca de matérias-primas que pudessem abastecer o Velho 

Mundo (Europa) e as mulheres, principalmente as solteiras, passaram a 

ampliar as atividades que desempenhavam na sociedade, exercendo 



786 

 

atividades nos pequenos comércios (vendendo pequenas mercadorias no 

mercado e ganhando dinheiro como vendedoras ambulantes); realizando 

atividades temporárias (amas de leite e lavadeiras das famílias que pertenciam 

a famílias nobres e burguesas); exercendo funções no ramo da indústria 

(renda, roupas, olarias, ferragens e fabricação de objetos de metais).  

É a partir do século XIX que as forças produtivas vão se desenvolvendo 

cada vez mais, a propriedade privada deixa de fazer parte diretamente dos 

grêmios, associações e cooperativas de ofício passando a se concentrar cada 

vez mais no poder da Igreja e de poucos membros da classe burguesa, ou 

seja, o trabalhador deixa de ser produtor direto dos meios necessários a sua 

subsistência e passa a manter relações salariais com os portadores dos meios 

de produção. Tal expropriação se torna o fio condutor de todo o processo de 

revolução das forças produtivas do sistema capitalista onde a liberdade da 

maioria dos seres humanos em relação às suas terras possibilitou a desumana 

alternativa da venda da sua força de trabalho em troco de uma relação salarial 

que faz com que o trabalho seja visado apenas como valor de uso. Valor este 

que apenas ganha sentido, se objetiva no dinheiro, no assalariamento e na 

escravatura assalariada de uns em detrimento de outros (MARX, 1996: 339-

382). 

Ainda nesse momento de auge de desenvolvido do capitalismo, o 

processo de migração do campo para a cidade se acentua, ao mesmo passo 

que a Revolução Industrial consolida a recente ascensão da burguesia, 

resultando no proletariado feminino. Porém, como bem retrata Claudia Mazzei 

Nogueira (2004,7-8) algumas tentativas de ingresso feminino nas fábricas, 

ainda têm sua força de trabalho recusada pelos homens em virtude do 

preconceito, fazendo com que elas voltassem para o espaço do trabalho 

doméstico. 

É somente no século XIX, com o pleno desenvolvimento da Revolução 

Industrial que ocorre uma considerável abertura do sistema capitalista para o 

recrutamento de mulheres para o trabalho industrial. Porém, esse processo 

repete a desigualdade via a divisão sexual do trabalho aliada ao 

assalariamento, uma vez que a mulher ainda deveria conciliar seu trabalho na 

indústria com os afazeres domésticos e estava sujeita a condição precária de 

exploração. Relações essas que ainda eram inferiores as dos homens, 
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intensificando a situação de opressão desumana que se estabelecia pela 

venda da força de trabalho. 

Diante dessa situação, torna-se importante problematizar um dilema 

vivido pelas mulheres nesse período: continuar seus afazeres domésticos e 

suas funções enquanto trabalhadora produtiva e trabalhadora reprodutora da 

espécie ou procurar estabelecer uma igualdade social efetiva com os homens 

na luta por direitos iguais? 

Historicamente, foi-se percebendo que as mulheres passaram a dar 

ênfase na vida moldada pelos moldes fabris, mas essa adaptação se deu ainda 

marcada pela desigualdade uma vez que muitas só poderiam começar a 

trabalhar se a renda de seus companheiros não suprisse todas as 

necessidades exigidas para sustentar a família. Porém, ocorre principalmente 

nos fins do século XIX uma abertura a participação da mulher nos trabalhos 

assalariados mesmo mantendo a família aos moldes da dominação masculina: 

marido responsável pelo sustento da família e mulher responsável pela 

complementação da renda, além das responsabilidades domésticas. 

“Portanto, historicamente as mulheres sempre estiveram em 

situação de desigualdade. As relações sociais capitalistas legitimaram uma 

relação de subordinação das mulheres em relação aos homens, imprimindo 

uma conotação considerada “natural” à mulher, dada pela subordinação” 

(Nogueira, 2011, pág. 23). 

Podemos perceber que hoje, ainda existe essa predominância da 

desigualdade fundada na divisão sexual do trabalho uma vez que essa 

desigualdade sempre se reestruturou e se modificou de acordo com os 

fenômenos sociais que se desenvolveram e se desenvolve ainda nos dias 

atuais. Os avanços em relação a outros períodos históricos são consideráveis, 

porém as outras configurações sexuais e os arranjos familiares que temos hoje 

e que eram vistos como inexistentes ou patológicas no passado, nos possibilita 

problematizar o que o modo capitalista de produção vem desenvolvendo para 

que ocorra certa inclusão social para mulheres divorciadas, mulheres fora da 

faixa etária exigida para o mercado de trabalho ou homossexuais por exemplo. 

Porém, essa inclusão implica em um alto custo que resulta na desumanização 

dessas pessoas e da negação as cegas dos direitos trabalhistas conquistados 

durante anos pelas lutas do passado. 
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Direitos trabalhistas estes que foram arrancados do poder dos grandes 

empresários e das grandes corporações principalmente nos fins da década de 

1970 quando os modelos de exploração fordistas e tayloristas entraram em 

colapso devido às constantes manifestações que visavam ,nos anos 60, a 

diminuição dos lucros e a valorização da força de trabalho. Além disso, a 

enorme retração do consumo foi se intensificando e, com isso, o processo de 

acumulação de capital dos modelos fordistas e tayloristas foram diminuindo 

resultando no crescimento dos índices de desemprego, fazendo com que a 

crise estrutural do capital e de todo seu sistema produtivo estabelecem 

diversas medidas para eliminar as conquistas trabalhistas e fazer com que o 

capital privado se fortalecesse de alguma maneira para responder a crise. 

Medidas como: a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do 

trabalho e o sucateamento do setor produtivo estatal foram adotas para que o 

processo de reestruturação da produção e do trabalho mantivesse os 

patamares de lucro e expansão de mercado (Antunes, 1999: 29-31). 

É nesse contexto de redefinição e reogarnização do capital que o 

desenvolvimento tecnológico, caracterizado principalmente pela informatização 

dos locais de trabalho desde a revolução informacional de meados de 1980 

(Castells, 2005:80-95), que outras modalidades de trabalho vão se expandindo 

no capitalismo contemporâneo, fazendo com que no modelo neoliberal outras 

formas de consentimento à luz na exploração econômica se estabelecem nas 

empresas, exigindo dos trabalhadores posturas e comportamentos 

homogeneizados e inconscientes sobre suas práticas onde são produzidas 

dentro do espaço da empresa, novas e precárias identidades coletivas que 

contribuem consideravelmente para o discurso ideológico do trabalho flexível e 

meritocrático, onde cada vez mais as pessoas se sentem seduzidas pelos 

novos mecanismos geradores de valor em uma atividade globalizada que 

direciona para os indivíduos todos os insucessos e fracassos do sistema 

capitalista à luz da alienação do trabalho informacional (Antunes & Braga, 

2011: 9- 58). 

É dentro dessa crescente lógica de redefinição do ciclo de negócios 

pautados pelo processo de acumulação do capital, que o setor de serviços 

ganha uma nova configuração e, diante disso, é cria-se a necessidade das 

empresas destinarem um setor específico para atender a sua clientela via 
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telefone, fazendo com que as Centrais de Atendimentos se instalassem em 

todas as empresas, pois a consolidação do código de defesa do consumidor 

em meados dos anos de 1990 obrigou as empresas a oferecer os mais 

diversos tipos de atendimento. 

É nesse período que a economia passa por diversas transformações e 

as centrais de teleatendimento ganham destaques uma vez que, 

principalmente no Brasil, devido ao surto de desestatizações do setor de 

telecomunicações, as condições de trabalho desse tipo de serviço são 

desvalorizadas e o processo de recrutamento das mulheres e homossexuais se 

torna fundamental para as empresas desse segmento, pois as capacidades 

socialmente emergidas das mulheres no nosso contexto social e um segmento 

descriminado socialmente pela nossa sociedade, ganha uma oportunidade de 

trabalho nas centrais de atendimento. Oportunidade esta que é condicionada a 

modelos de exploração semelhantes ao século XIX onde as condições eram 

degradantes e subumanas. 

Operadores de telemarketing: uma breve caracterização dos 

trabalhadores desse segmento 

Antes de partir para o objeto de estudo em si, tentarei contextualizar o 

surgimento da profissão, sua difusão pelo Brasil e o surgimento de um grupo 

empresarial que trabalhei para, dessa maneira, situar da melhor forma possível 

quem estiver lendo este trabalho. 

A história do surgimento do telemarketing surgiu em 1880 logo após 

Alexander Graham Bell ter patenteado o telefone quando um pasteleiro de 

Berlim mantinha uma simples e rude lista de possíveis clientes com 180 nomes 

para os quais ele oferecia seus pastéis. Somente um século depois o termo 

telemarketing surgiu nos Estados Unidos com o significado de vendas por 

telefone. Dez anos mais tarde, na década de 1990, houve o surgimento do 

termo Call Center que foi empregado e difundido nos diversos segmentos do 

mercado (comércio, indústria, serviços e até mesmo ONGs). Devido a esse 

boom de se relacionar com os clientes de forma mais prática e rápida a sua 

aplicabilidade aumentou consideravelmente ramificando e subdividindo-se em 

áreas específicas de relacionamento por telefone (SAC, cobrança, pesquisas, 

doações, retenções, help desk, vendas, empréstimos e pós venda). 
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No Brasil, fotos de 1954 já mostram a mesa da Light de São Paulo com 

dez telefones atendidos por homens de paletó e gravata prestando serviços 

aos consumidores. Porém, a utilização profissional do telemarketing começou 

mesmo na década de 1980. Naquela época, o número de linhas telefônicas era 

relativamente pequeno, os prazos de instalação eram muito longos e o custo 

por linha extremamente alto. As prestadoras de serviços telefônicos passaram 

a ampliar seu leque de serviços, preparando as condições técnicas que dariam 

um forte estímulo a atividade. Os aparelhos de fax ploriferaram em escritórios e 

domicílios e acabaram se transformando em instrumentos de telemarketing. 

Em 1991, a telefonia celular iniciou suas atividades no Brasil em virtude da 

privatização do grupo Telebrás no governo Fernando Henrique Cardoso, 

criando novos canais de comunicação entre empresas e consumidores. 

Após 30 anos de sua introdução no Brasil, o telemarketing é uma 

atividade presente na rotina das pessoas, pois todos nós já recebemos 

ligações de telemarketing mesmo sem ter acionado algum tipo de serviço. Hoje 

se estima que o telemarketing gere no Brasil uma receita de 65 milhões de 

reais empregando quase 675 mil pessoas, segundo dados da ABT (Associação 

Brasileira de Telemarketing). 

Já o Grupo Guararapes surgiu em plena Segunda Guerra Mundial 

quando os irmãos Nevaldo e Nilton Rocha compram um armarinho de um 

comerciante judeu em Natal/RN fundando a loja “A Capital”. Tal 

empreendimento cresceu de forma inesperada e quatro anos após criam a loja 

de confecções na cidade do Recife-PE. Os negócios seguiam crescendo e em 

1951 a Guararapes torna-se uma indústria têxtil e se transfere para Natal onde 

cresce de forma considerável se tornando uma das maiores empresas do Brasil 

do seguimento têxtil... 

Atualmente o Grupo Guararapes possui aproximadamente 50 mil 

funcionários divididos em 06 seguimentos: As Lojas Riachuelo localizada em 

24 Estados brasileiros com 120 lojas e cerca de 15 mil trabalhadores; A própria 

fábrica Guararapes Confecções localizada em Natal/RN,Fortaleza/CE e 

Guarulhos/SP com cerca de 23 mil funcionários; a Transportadora Casa Verde 

que viaja todo o país distribuindo as mercadorias com aproximadamente 3500 

funcionários; O shopping Midway Mall com 3500 funcionários; a Midway 

financeira com 4 mil funcionários e por fim,temos nosso objeto de pesquisa: O 
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Call Center com aproximadamente 1000 colaboradores que diariamente entram 

em contato,seja pela forma ativa (pesquisa, cobrança, vendas e ofertas de 

empréstimos) ou pela forma receptiva (SAC, ouvidoria, internet) com 

aproximadamente 16 milhões de clientes de todo o país. 

O Center da Riachuelo possui a mesma lógica de divisão do trabalho 

interna que outras empresas desse segmento: possui a gerência geral que 

operaciona todas as funções internas; os recursos humanos e o departamento 

de pessoal seguem logo após a gerência e são os setores responsáveis para 

gerir a parte administrativa relacionada ao colaborador intermediando e 

levando em consideração seus direitos e deveres desde sua admissão até sua 

saída da empresa; o supervisor se encarrega de fazer a intermediação entre a 

coordenação e a gerência buscando melhorar qualitativamente o desempenho 

dos funcionários de acordo com a demanda da empresa; a coordenação e os 

líderes plenos são responsáveis por administrar internamente o setor pelo qual 

são responsáveis; os líderes de operação fazem a ponte entre a suposta 

necessidade dos seus funcionários e as necessidades da empresa; Os 

operadores de telemarketing são as partes funcionais que dão lucro direto a 

empresa; Por fim, os auxiliares que fazem tudo que os líderes solicitarem, para 

eles não deve haver tempo ruim, pois eles exercem diversas atividades que 

variam desde a simples atualização da produção das equipes até o enfeite do 

local de trabalho. Todos os setores se subdividem em equipes que facilitam o 

controle dos operadores, líderes e auxiliares. As equipes possuem em média 

20 operadores, 1 líder e 1 auxiliar e possuem nomes bem sugestivos (“Tropa 

de Elite”, “Nocaute”, “Titãs”, “Masters”,” Magnatas” entre outros nomes). 

Toda essa organização operacional é mantida por outras atividades que 

dão suporte para o pleno funcionamento da empresa: O departamento médico 

(composto por médicos, fisioterapeutas e enfermeiras); O departamento de 

Segurança do Trabalho (composto por engenheiros, técnicos e auxiliares 

capacitados para área); A Central de Processamentos de Dados (CPD) 

composta por técnicos e auxiliares; Agência Bancária interna responsável pelo 

depósito dos salários e encarregada de resolver os problemas possíveis que o 

funcionário necessite; Cantina com um espaço relativamente amplo para 

realizar as refeições e integrar todos nas horas de lazer e nos eventos que são 

organizados. Mas, esse assunto será discutido e abordado adiante, por hora 
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ficaremos apenas em caracterizar, mesmo que de forma resumida, os 

trabalhadores que fazem parte da empresa.  

Na sua maioria, muitas pessoas que buscam trabalho na central de 

telemarketing se vêem seduzidos pelo horário reduzido de 6 horas diárias e 

pela facilidade que as empresas concedem a quem está almejando entrar para 

o mercado de trabalho e obter o primeiro visto na carteira profissional. Muitos 

visam essa facilidade para conquistarem algum tipo de independência 

financeira e também para conciliarem a curta jornada de trabalho com seus 

estudos. 

Visando o crescimento contínuo de seus lucros, muitos empresários 

contratam jovens dispostos a ingressar no mercado de trabalho e aproveitam 

para moldá-los de acordo com a lógica exigida na empresa e como nas 

centrais de tele atendimento exige-se que o operador seja paciente; mediador 

de conflitos entre a empresa e o cliente; seja capaz de trabalhar em equipe; 

assuma riscos na profissão que desempenha e vista a camisa da empresa, 

esse objetivo não se torna difícil devido a vasta quantidade de pessoas a 

procura de emprego e o decadente sistema educacional brasileiro onde não 

prepara a maioria dos jovens da escola pública para o mercado de trabalho 

forçando-os a aceitarem a primeira oportunidade que surgir. 

Com isso, os trabalhadores atuam em conformidade com os princípios da 

empresa sem muitas vezes questioná-los favorecendo assim, a 

desumanização, como se verá adiante, das relações de trabalho e a 

degradação das relações humanas. Para o desempenho de quase todas as 

funções em um Call Center, exigem-se alguns requisitos apoiados na boa 

dicção, boa audição e que os trabalhadores possam ser aptos a trabalharem 

sobre pressão. Nesse sentido, concordamos com Selma Venco ao enfatizar 

que:  

“à necessidade de saber trabalhar sobre pressão associem-se, por 

exemplo, os desígnios do empresário de moldá-los aos princípios 

capitalistas de extração da mais-valia, julgando, além do mais que cumprem 

seu papel na sociedade, via responsabilidade social” (VENCO, 2006, p.59). 

Partindo de uma tentativa de caracterização mais específica, podemos 

perceber que há um predomínio da contratação massiva de pessoas do sexo 
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feminino. Venco, em estudo realizado nas centrais de tele atendimento nos 

bancos mostra que: 

“às qualidades da mulher, conforme socialmente erigidas, como a 

paciência, a capacidade de ouvir, a delicadeza no trato com os clientes e, 

por fim, a conclusão de que todos, homens e mulheres, preferem falar ao 

telefone com uma mulher” (2006, p.64). 

Se as mulheres são privilegiadas no processo seletivo para entrar nas 

centrais de telemarketing, os homossexuais também encontram oportunidades 

de emprego devido a fatores bastante complexos que envolvem descriminação 

para trabalharem em outros setores da economia, em especial a prestação de 

serviços que envolvem contato direto com clientes em shoppings, 

supermercados entre outros. Muitos homossexuais são contratados devido a 

sua motivação para o trabalho e subentendem que o setor se torna uma 

espécie de área protegida onde podem conviver longe da descriminação da 

sociedade. Mais uma vez, Venco (2006) mostra que muitos trabalhadores 

homossexuais procuram as centrais de atendimentos devido à necessidade de 

se tornarem independentes, pois na maioria das vezes a família não aceita a 

opção sexual, condicionando-os assim, a buscarem rapidamente entrar no 

mercado de trabalho. Essa possibilidade de inclusão se torna positiva apenas 

neste sentido, pois as pessoas que se sentem descriminadas no momento de 

conseguir um emprego em outras funções são bem quistas nas centrais de 

atendimento desde que possuam uma boa voz e sejam comunicativos. Então, 

podemos perceber que aqueles que não são aceitos em outros empregos 

passam a procurar trabalho nesse segmento não por opção de carreira, mas 

sim por necessidade. 

Por que mulheres e homossexuais são maioria nas centrais de 

atendimento? 

Como foi mostrado no início deste trabalho, a divisão sexual do trabalho e 

as desigualdades de gênero são características históricas que vem se 

desenvolvendo e se modificando continuamente, mas que ainda têm suas 

mudanças pautadas por relações de exploração e precarização não só das 

condições de trabalho, mas também das condições de vida uma vez que as 

esferas do trabalho e da reprodução se articulam no cotidiano de quase todas 

as mulheres. Tal fato se dá principalmente pela instrumentalização das 
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diferenças entre atributos relacionados ao sexo masculino e feminino que se 

intensificaram nos fins dos anos 1970 onde aumentou consideravelmente a 

inserção das mulheres no mundo do trabalho devido à fácil adaptação da 

maioria das mulheres aos rearranjos empresariais principalmente no que se 

refere ao desmantelamento dos direitos trabalhistas e as normas de emprego 

que prefigurava com mais intensidade nas décadas anteriores. 

Além disso, existe o discurso opressor da família patriarcal masculina ao 

argumentar que a renda da mulher é vista como complementar e, ainda como 

inferior, em relação às mulheres que são casadas com homens. Continuando 

essa linha de análise, os laços afetivos ainda são vistos como intocáveis, pois a 

mulher mesmo conseguindo um trabalho que funcione como suporte para a 

renda do companheiro ainda sofre alguma opressão no ambiente doméstico, 

pois as atividades que são realizadas nas residências pouco se alteram 

fazendo com que a condição de vida seja ainda mais precária, uma vez que a 

mulher deve tomar conta dos afazeres domésticos da mesma forma como se 

não estivesse trabalhando. Portanto, podemos perceber que é a hierarquia 

histórico-cultural das relações de gênero que favorece, subjetivamente, para a 

desqualificação e precarização do trabalho feminino assalariado, no que se 

refere à desvalorização produtiva no que se refere à força de trabalho. 

Além das mulheres, os homossexuais também fazem parte do processo de 

recrutamento de funcionários à luz na intensa exploração produtiva no mundo 

telemarketing. Muitos homossexuais são marginalizados por uma grande 

parcela da sociedade, pois não conseguem empregos formais devido ao 

comportamento que possuem. Comportamentos estes que são erroneamente 

intolerados publicamente por uma grande parte da população onde possuem 

os valores arraigados no moralismo cristão entre os fatores. 

Diante dessa complexa realidade, as empresas de telemarketing 

instrumentalizam essas adversidades recrutando os homossexuais para 

trabalharem na central de atendimento pautando ideologicamente a seguinte 

linha de raciocínio: Como nos outros segmentos é praticamente impossível 

haver contratação de homossexuais, aqui eles terão uma oportunidade de 

emprego, vão ter a chance de se qualificarem, ou seja, fazer uma faculdade, 

além de crescerem na empresa caso possuam os atributos exigidos nas 

centrais de atendimento. E como o serviço prestado no call Center não é vis-à-
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vis, ou seja, não há a necessidade de um contato marcado pela presença física 

com o cliente, os homossexuais se tornam tão profissionais quanto às pessoas 

de orientações heterossexuais. 

A exploração produtiva e o mito da inclusão social pelo trabalho 

Durante o processo de seleção para pleitear uma vaga nas empresas, os 

homossexuais se vêem seduzidos e procuram abraçar a oportunidade. Porém, 

quando o individuo se torna funcionário, a relação de exploração se acentua 

para compensar o recrutamento que a empresa realiza. 

Como a maioria dos homossexuais é sensíveis, pacientes, atenciosos e 

preocupados com a posição que ocupam na sociedade, a empresa faz uso 

direto da forma como as pessoas de mesma orientação sexual se comportam 

argumentando que é desse perfil de operador que precisam. Desta forma, a 

pressão sobre os operadores se torna muitas vezes insuportável, pois tem que 

atender as altíssimas demandas exigidas da empresa além de aguentar a 

impaciência e os abusos morais por parte dos clientes durante as ligações. 

As mulheres que se tornam teleoperadoras também sofrem praticamente 

as mesmas opressões e abusos por parte dos líderes e gestores da empresa 

além das palavras desagradáveis que levam a incitação sexual dos clientes 

que entram em contato diariamente. Sem falar no próprio interesse das 

mulheres pelo horário de trabalho, pois preferem trabalhar seis horas diárias e, 

com isso, conciliar com os afazeres domésticos e reprodutivos que a nossa 

sociedade, marcada pela hierarquização sexual, exige. 

Desta forma, o mito da inclusão social via trabalho se torna 

ideologicamente aceitável para todos os homossexuais e mulheres que se 

interessam por trabalharem nas empresas de teleatendimento, contribuindo 

para o desmantelamento dos direitos trabalhistas, a racionalização do tempo 

de trabalho em virtude da desumanização do cotidiano dos sujeitos dentro da 

empresa, uma vez que os operadores despendem diariamente de 20 minutos 

em média para irem ao banheiro ou se alimentar. Atividades necessárias para 

suprir as necessidades básicas de sobrevivência. 

 Tomando por exemplo um operador no momento do trabalho, percebemos 

o nível de pressão a que está exposto: 

De um lado, o seu supervisor ouve a ligação e observa-o enquanto procura 

ser ágil nos procedimentos exigidos e do outro lado, o próprio cliente em 
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ligação, muitas vezes fazendo outra atividade de forma simultânea, pressiona-o 

cada vez mais para que o operador seja hábil e solucione o que ele deseja. É 

uma situação difícil e degradante do ponto de vista da subjetividade do 

trabalhador, pois ele não percebe que passa a se integrar à máquina e, mesmo 

que trabalhe com a mente, muitas vezes perde o controle da própria atividade 

que realiza. 

No entanto, outros tipos de mecanismos exercem pressão sobre os 

operadores. A tecnologia se torna um fator de tensão que suprime cada vez 

mais o tempo e intensifica de forma brutal o processo de desumanização do 

operador. Desde a sua chegada ao local de trabalho até fim do expediente, ele 

é observado e monitorado pelo sistema informacional da empresa. Ao chegar, 

liga seu computador, digita seu login, sua senha e começa a operar. Suas 

saídas para o lanche (que em geral variam de 10 a 20 minutos), os momentos 

que precisa ir ao banheiro (tempo máximo permitido de 5 minutos), seu tempo 

médio de atendimento, assim como a quantidade de ligações diárias são 

registradas e o seu chefe imediato, uma vez que encontre algum 

comportamento fora do padrão o adverte e o reprime quando preciso. 

No entanto, é na atribuição de metas que podemos perceber o quanto o 

tempo é manuseado e a pressão é intensificada. No Call Center, três tipos de 

atendimento são predominantes: o telemarketing ativo (vendas, cobranças, 

desbloqueios e informações de serviços e produtos diversos) o telemarketing 

receptivo (serviços de atendimento ao cliente, cobranças, desbloqueios, 

acordos financeiros, solicitações de serviços, etc.) e o operação hibrida que 

recebe e realiza telefonemas nas mais variadas funções. 

O primeiro possui um adicional financeiro a partir do sistema de 

comissionamento onde os operadores recebem uma determinada quantia no 

próximo mês referente ao que produziu. Sua delimitação “concerne à 

dificuldade de inserção no mercado do produto a ser oferecido ao público-alvo, 

à quantidade do mailing, rol de clientes a serem contratados pelos operadores 

e ao histórico de vendas da empresa” (VENCO, 2006, p.165). O grande 

problema das metas são as constantes avaliações que redefinem os valores a 

serem atingidos intensificando o ritmo de trabalho forçando os trabalhadores a 

aumentarem o ritmo já demasiadamente desumano. 
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Por outro lado, o operador receptivo recebe pressão de outras formas pelo 

trabalho que desempenha. A pressão para que ele reduza ao máximo o tempo 

em ligação é constante. Muitas empresas utilizam indicadores na tela dos 

computadores de quantos clientes estão esperando na fila para serem 

atendidos, além disso, os chefes imediatos ouvem constantemente as ligações 

chegando ao ponto de opinarem no meio dos procedimentos o que o operador 

deve fazer para que o contato encerre chegando até a passarem nos 

corredores gritando e gesticulando para que o tempo em linha seja mínimo.  

No entanto, essas cobranças somadas a um trabalho não remunerado de 

premiações para algumas funções, prejudicam ainda mais o trabalho do 

operador resultando em diminuições consideráveis na qualidade do próprio 

atendimento. A busca incansável pela racionalização do tempo de trabalho em 

detrimento do alcance de metas e, consequentemente, da acumulação de 

lucros condiciona cada vez mais a vida do trabalhador a essa lógica 

degradante impossibilitando, na maioria das vezes, a perceberem os efeitos 

negativos que os atingem além dos limites da empresa em que trabalham. Tal 

transposição técnica para a vida pessoal se torna fácil de perceber, uma vez 

que: 

“sem nenhuma diferença entre os que têm mais ou menos tempo na 

profissão ou entre os comissionados ou não, para todos os entrevistados, o 

controle abusivo do tempo médio de atendimento resulta invariavelmente 

em contatos de baixa qualidade e com erro de abordagem” (VENCO, 2006. 

p113). 

Além de todos esses fatores, existe um específico que se torna o mais 

prejudicial para os operadores onde a intensificação da pressão no local de 

trabalho por resultados quase sempre impossíveis de ser mantida ganha sua 

contribuição mais cabal: os trabalhadores recém-contratados e os controle 

sobre os demais operadores. Quando alguém começa a trabalhar não percebe 

os discursos ilusórios no momento da admissão de meritocracia, flexibilidade, 

premiações extras e seis horas diárias assim, procura motivar os operadores a 

mais de um ano na profissão. Tal ação mostra como o ser humano cria 

mecanismos subjetivos que possibilitam a aplicação de instrumentos capazes 

de exercer controle sobre si mesmo ou uns com os outros. Todos esses fatores 

contribuem para que muitos operadores sintam constrangimentos em assumir a 
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profissão que ocupam, devido à imagem social construída de forma negativa 

sobre a área em que trabalham e devido às consequências psicológicas 

causadas além dos limites da empresa, ou seja, no cotidiano de cada operador. 

Não diferente de outros setores de serviços que trabalham com metas e 

premiação por produção, as centrais de teleatendimento procuram intensificar 

de todas as maneiras a competitividade e a sensação de mérito entre seus 

funcionários. Com estratégias gerenciais que dão ênfase em difundir 

subjetivamente termos como: horizontalidade, colaboração, flexibilidade, 

participação de lucros, motivação, superação entre outros, os operadores 

vivenciam um espírito ultra competitivo que além de intensificar a execução de 

tarefas, muitas vezes de forma simultânea, propicia o sentimento de 

individualidade.  

O medo da perda do emprego induz a condutas sem sentido entre os 

operadores, pois procuram manter um clima de cooperação para que a meta 

da equipe seja alcançada, mas, ao mesmo tempo, é incentivada pela empresa 

a competitividade fazendo-os muitas vezes que ultrapassem os patamares de 

vendas. O discurso da solidariedade é usado e valorizado pelos chefes 

imediatos em favor do aumento da produtividade. Porém, infelizmente alguns 

trabalhadores não percebem as contradições desse sistema competitivo e 

passam a ter opiniões diversas sobre a própria função que desempenham. 

Entre os que estão a menos tempo na profissão, ser solidário é ajudar o colega 

e a equipe, pois podem comemorar o êxito coletivamente. Por outro lado, os 

operadores mais experientes percebem nessa lógica como um sistema 

exaustivo de cooptação da empresa para o aumento constante dos lucros e do 

desempenho máximo de cada um. E como a maioria do quadro de funcionários 

é composta por recém-contratados, o espírito de competitividade é intenso 

possibilitando que suportem a pressão por resultados privando-os muitas vezes 

suas próprias subjetividades. 

O Call Center é revestido por uma perversa e contraditória lógica produtiva 

que faz uso do desenvolvimento informacional e, ao mesmo tempo, adapta 

procedimentos de caráter tayloristas na sua linha produtiva. Os indivíduos que 

lá trabalham, principalmente nas funções de contato direto com os clientes, se 

tornam máquinas onde embora façam uso da mente, realizam atividades sem a 
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subjetividade necessária para perceberem as condições precárias de trabalho 

que são submetidos. 

Em razão do constante clima de pressão, os empresários priorizam a 

contratação de jovens filhos de pais com baixa remuneração, pois suportam os 

abusos praticados por não conhecerem seus direitos trabalhistas e por 

sentirem medo de perderem seus empregos. Como consequências dessas 

práticas abusivas, se descontrolam emocionalmente adquirindo doenças 

ocupacionais. 

A lógica tayloristas se torna um dos principais meios de acumulação do 

capital por parte dos empresários onde somados ao constante 

desenvolvimento tecnológico, fomente a divisão social do trabalho entre os que 

planejam e os que executam as tarefas. O controle constante do tempo e a 

intensa imposição disciplinar sobre os operadores retomam as condições de 

trabalho que os operários no século XVIII eram submetidos. Esse novo 

processo de proletarização onde baixos salários, ausência de reconhecimento 

dos direitos trabalhistas, atividades desempenhadas sem nenhum conteúdo 

subjetivo, e organizações sobre tarefas parceladas caracterizam bem a 

desumana lógica produtiva do Call Center que apenas substitui o desgaste 

muscular de outrora pela degradação psicológica desse modelo informacional. 

A uniformização das tarefas, a constante imposição de disciplinas que se 

estendam além do local de trabalho a padronização das atividades impostas 

pela profissão, homogeneíza o comportamento dos operadores anulando ou 

modificando muitas vezes suas personalidades, chegando muitas vezes a 

redefinir bruscamente os valores legitimados nos seus processos de 

socialização a que foram (e são) submetidos individualmente. 

Encerramos o presente trabalho com algumas inquietações no que se 

refere ao crescimento de uma classe trabalhadora que está entregue a 

instabilidade profissional e a precarização sem fins de suas condições de 

trabalho. Precisamos estabelecer um vínculo de ideias e de atividades práticas 

que possam unir o pensamento científico e os sindicatos, ambos atualmente 

em crise, para que resgatem os trabalhadores “das vontades mercado” e da 

intensa e contraditória lógica do capitalismo informacional em alta. Os direitos 

trabalhistas, arrancados no passado na marra do Estado e dos empresários, 

estão cada vez sendo esvaziados pela falta de conhecimento dos 
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trabalhadores. Precisamos que eles percebam que estão, mesmo que 

minimamente amparados pela via legal. O sindicato e o pensamento científico 

crítico devem tomar um posicionamento concreto para que a classe 

trabalhadora possa ter condições mínimas de vida, pois somente dessa forma 

teremos força para uma futura emancipação das atuais contradições 

encontradas no sistema econômico vigente. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo tematizar as relações de gênero 
e a feminização da docência na Educação Infantil brasileira. Para isso, foi 
realizado um recorte histórico e de caráter bibliográfico, buscando entender 
como essa profissão foi se tornando marcadamente feminina.  

Palavras chaves: gênero, mulheres, Educação Infantil. 

ABSTRACT 

The present study aims to discuss gender relations and the feminization 
of teaching in Early Childhood Education in Brazil. For this, we performed a 
historical and literature study, seeking to understand how this profession has 
become distinctly feminine. 

Keywords: gender, women, Early Childhood Education. 

 
INTRODUÇÃO 

Observando as relações de gênero que ocorrem no espaço escolar, 

como essas são centrais na construção das identidades das crianças, e 

também como o/a pedagogo/a tem papel fundamental na construção das 

significações do que é ser homem e ser mulher, iniciamos reflexões sobre 

como a docência na Educação Infantil- EI se tornou espaço de atuação 

feminina.  

A feminização da docência emerge ainda nos cursos de formação 

profissional nas Licenciaturas. Essa realidade marca a caminhada acadêmica 

de muitos/as no Curso de Pedagogia, pois raramente as graduandas dividem 
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os espaços de formação com colegas homens. A escassez e, muitas vezes, a 

ausência masculina gera discussões diversas acerca dos motivos que impelem 

raros homens a escolherem o Curso de Pedagogia, assim como, despontam 

argumentações e debates que buscam entender como essa formação 

profissional foi se tornando um lugar incômodo e pouco atraente aos homens. 

Quando encontramos um ou outro audacioso colega, não raro emergem 

suspeitas e questionamentos acerca de suas potencialidades no cuidado, na 

atenção, na sensibilidade que as professoras mulheres imprimem e reforçam 

no trato com as crianças. Na fase dos estágios no contexto escolar, os 

acadêmicos pedagogos geralmente possuem mais dificuldades que as 

acadêmicas ao pleitear a oportunidade para experimentar a docência em 

escolas de Educação Infantil. Há situações em que após receber várias 

negativas das escolas de EI, os estagiários são forçados a vivenciar a prática 

pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental, visto que nessa fase a 

sua aceitação não é tão restrita como na Educação Infantil. 

Se elaborarmos um mapeamento profissional para verificar onde atuam 

homens e mulheres, ainda é possível observar uma divisão nos campos 

profissionais para um e outro. As profissões movidas pela emoção seriam as 

próprias para as mulheres e as profissões ligadas à razão e a inteligência 

seriam exclusivas aos homens. Assim, também, foi construída uma noção 

referente ás áreas de conhecimento, onde as exatas seriam para homens e as 

humanas para as mulheres (MARTINS; RABELO, 2006). O Mapa do Mercado 

de Trabalho no Brasil (2001) que fez uma análise dos dados coletados pelo 

IBGE durante o período de 1992 à 1997 sobre a realidade do mercado de 

trabalho no país, apontou que os homens ainda são maioria em profissões 

relacionadas ao ramo agrícola, indústria de transformação, construção, 

transporte e comunicação. Já as mulheres ocupam em maior quantidade os 

ramos da prestação de serviços que engloba os serviços domésticos, serviços 

de alojamento e de alimentação, entre outros; o ramo social também é ocupado 

por mulheres, que desenvolvem atividades como serviços comunitários e 

sociais, serviços médicos, odontológicos e veterinários e atividades de ensino.  

Dados mais recentes do Ministério do Trabalho por meio do Sistema 

Público de Emprego e Renda (BRASIL, 2010) mostram que no Brasil os 

homens são maioria nos setores extrativo mineral, indústria de transformação, 
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serviços industriais de utilidade pública, construção civil, serviço, comércio e 

agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Sendo as mulheres maioria 

somente no setor de administração pública. Os dados referentes ao estado do 

Rio Grande do Sul, assim como os dados do município de Santa Maria, 

apontam as mulheres como maioria nos setores de serviços e administração 

pública. Essas informações denotam como as relações de gênero ainda 

produzem e reproduzem nichos profissionais que demarcam os espaços mais 

adequados aos homens e aqueles naturalizados como próprio para mulheres. 

Dessa forma, percebe-se que tanto homens quanto mulheres são marcados/as 

pelas representações produzidas e produtoras da generificação das profissões 

e de acordo com esses enunciados, muitas vezes são impelidos a escolherem 

suas profissões. 

Diante da generificação das profissões, e ao observar o contexto atual 

das escolas, onde professoras mulheres são maioria, construiu-se esse 

trabalho com o objetivo de tematizar e refletir sobre as relações de gênero e a 

produção da feminização da docência, principalmente, no que se refere ao 

âmbito da Educação Infantil. Cabe salientar que nesse trabalho refere-se a 

gênero como construção social e cultural do ser homem e ser mulher. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização desse estudo utilizou-se a pesquisa qualitativa de 

caráter bibliográfico, que baseia-se em um levantamento e análise do que já foi 

produzido sobre a temática. Essa pesquisa foi desenvolvida em duas fases, 

primeiramente buscou-se as fontes bibliográficas, e após isso foi realizada uma 

análise das bibliografias encontradas. 

A busca das bibliografias foi realizada da seguinte forma, foi efetuada 

uma busca na base de dados SCIELO, assim como na Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Santa Maria, e nas bibliotecas particulares de alguns 

professores que trabalham na mesma perspectiva da pesquisa. Essa coleta de 

dados teve como foco as palavras chave: mulheres, gênero, Educação Infantil 

e docência. 

A partir das bibliografias encontradas, foi realizada uma leitura periférica 

para identificar as que mais se aproximavam da temática e dos objetivos da 
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pesquisa. Após iniciou-se um processo de análise dos dados cujo resultado é 

apresentado neste documento. 

 

A FEMINIZAÇÃO224 DA DOCÊNCIA 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCN (1998) 

afirma que por muito tempo as creches e pré-escolas tiveram o objetivo de 

atender exclusivamente as crianças de baixa renda, o que significava atuar de 

forma compensatória sanando faltas e carências das crianças e suas famílias, 

essa visão acabava por estigmatizar a população de baixa renda e o 

atendimento era compreendido como um favor destinado à poucos que eram 

selecionados a partir de fatores excludentes. “A concepção educacional era 

marcada por características assistencialistas, sem considerar as questões de 

cidadania ligadas aos ideais de liberdade e igualdade” (BRASIL, 1998, p.17). 

Esse mesmo documento entende que modificar a concepção 

assistencialista da Educação Infantil requer entender as especificidades dessa 

etapa de educação, rever as concepções vigentes sobre infância, as relações 

entre as classes sociais, a responsabilidade da sociedade e do Estado de 

modo a atender efetivamente as crianças. O RCN entende que  

embora haja um consenso sobre a necessidade de que a educação 
para as crianças pequenas deva promover a integração entre os 
aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, 
considerando que esta é um ser completo e indivisível, as 
divergências estão exatamente no que se entende sobre o que seja 
trabalhar com cada um desses aspectos (BRASIL, 1998, p.17-18). 

Diferentes práticas vêm sendo aplicadas na Educação Infantil, algumas 

prezam pelo cuidado físico, entendendo a criança como frágil e dependente, 

outras privilegiam as necessidades emocionais das crianças, e ainda existem 

as que se preocupam com o desenvolvimento cognitivo. Apesar dos diferentes 

enfoques dados à Educação Infantil, todos são permeados pelas polêmicas 

sobre educar e cuidar, sobre a importância do afeto nas relações pedagógicas 

                                                           
224
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independentemente do gênero” (TAMBARA, 1998, p. 49-50). 
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e sobre o educar para o desenvolvimento ou para o conhecimento (BRASIL, 

1998). 

Para que a Educação Infantil seja um espaço de desenvolvimento 

integral das crianças que ali se encontram, é necessário que os/as 

professores/as que vão atuar nesse segmento da educação estejam 

preparados. O RCN (BRASIL, 1998, p.41) aponta como perfil profissional do/a 

professor/a de Educação Infantil, uma pessoa que tenha “competência 

polivalente”, o que significa que esse/a professor/a deve saber trabalhar com 

“conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos 

essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do 

conhecimento”. Afirma, também, a importância de uma atividade conjunta com 

as famílias, com seus pares e com outros profissionais da instituição de modo a 

desenvolver um trabalho que vá ao encontro do que a criança e sua família 

necessitam, entendendo sua individualidade e singularidade. 

Ao observar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 

9394/96), lei que rege a educação no país, assim como o RCN (BRASIL, 

1998), documento base para a atuação na Educação Infantil, pode-se perceber 

que em nenhum momento, nem na descrição do perfil profissional do/a 

professor/a, é demonstrada alguma preferência de que o professor da 

Educação Infantil seja do sexo feminino ou masculino.  

A Educação Infantil ainda é um espaço marcado predominantemente por 

mulheres, e muitos são os fatores que contribuem para a feminização da 

docência em EI. Ainda é latente a naturalização da ideia do amor materno 

inscrito no sujeito mulher, ligando-a aos cuidados das crianças, à sensibilidade, 

à amorosidade, adjetivos esses marcados com suspeição quando utilizados 

para caracterizar e descrever homens (MARTINS; RABELO, 2006). Os baixos 

salários e status social construído acerca dos/as profissionais da educação é 

outro ponto que contribui para a feminização dessa profissão, tendo em vista 

que os homens procuram outras fontes de renda, visto que ainda são tomados 

socialmente como os provedores do lar, e sabe-se que com a renda somente 

dessa profissão dificilmente se consegue manter uma família (JENSEN, 1993).  

Ao visitar uma escola de Educação Infantil, fica visível que essa é uma 

área de atuação profissional predominantemente feminina, mas isso não era 

assim quando a escola deu os seus primeiros passos. As primeiras escolas 
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criadas eram exclusivamente masculinas, tanto os profissionais que atuavam 

nelas como os alunos. 

Louro (2010, p.92) aponta que “o mestre que inaugura a instituição 

escolar moderna é sempre um homem; na verdade um religioso”. Nesse 

momento histórico, católicos e protestantes investiam na educação por ser um 

meio de atrair fiéis às suas igrejas. Esses religiosos passaram por uma 

formação onde foram criadas regras de conduta que regulavam seus gestos, 

modos de falar, de sentar, estimularam o silêncio e ensinaram como corrigir os 

alunos. Durante longo tempo na Europa a educação foi função masculina, os 

alunos eram meninos e os professores eram na maioria das vezes religiosos, 

porém após a Revolução Francesa as mulheres começaram a ser chamadas a 

assumir um papel social no magistério. 

No Brasil, a instituição escolar também foi, primeiramente, masculina e 

regida por religiosos, especialmente, jesuítas que traziam a mesma lógica de 

educação instituída na Europa. Somente a partir do século XIX é que se iniciam 

mudanças no sentido de a mulher ganhar espaço na educação escolar. Louro 

(2010) aponta que inicia naquele momento um processo de urbanização e a 

partir disso um novo estatuto de escola começava a ser instituído. Apesar de 

muitas resistências o magistério passa a ser permitido para as mulheres. Zibetti 

(2007, p.3) afirma que foi socialmente construída a concepção de que trabalhar 

fora do lar deveria ser apenas uma ocupação transitória, enquanto a mulher 

não fosse chamada à sua missão de ser esposa e mãe, “o trabalho fora do 

âmbito doméstico era aceitável, portanto, para moças solteiras até o 

casamento, ou para mulheres sozinhas – solteiras ou viúvas”. Sendo o 

casamento e a maternidade entendidos como a tarefa e futuro de todas as 

mulheres, qualquer profissão seria um desvio das funções sociais, a menos 

que pudesse ser ajustada aos atributos femininos (LOURO, 2010). 

Após a Independência do Brasil o ensino tornou-se público e gratuito, 

ofertado inclusive para as mulheres, isso aconteceu devido à criação da 

primeira lei do ensino no ano de 1827. A partir desse momento começa a existir 

a necessidade da formação de professoras, tendo em vista que os professores 

deveriam ser do mesmo sexo que os alunos (MARTINS; RABELO, 2006). Em 

1835 é criado o primeiro curso de ensino normal das Américas, sendo o 

currículo do estudo feminino diferenciado do estudo masculino, às mulheres 
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era ensinado corte e costura, bordado, cozinhar; enquanto que os homens 

estudavam geometria. Apesar de a educação escolar ter se tornado um direito 

das mulheres, a maioria delas não tinha acesso à instrução, pois continuavam 

invisíveis e silenciadas na sociedade da época. 

Para a mulher conseguir o cargo de professora era necessário atestar 

sua ética e bons costumes, de modo que lhes era exigido apresentar  

certidão de casamento, se casada; certidão de óbito do cônjuge, se 
viúva; sentença de separação, para se avaliar o motivo que gerou a 
separação, no caso da mulher separada; vestuário “decente”. A 
mulher só poderia exercer o magistério público com 25 anos, salvo se 
ensinasse na casa dos pais e estes forem de reconhecida moralidade 
(MARTINS; RABELO, 2006, p.6171).   

Nesse sentido, é possível perceber que apesar do curso de formação ser 

ofertado aos homens e mulheres, no momento da entrada no mercado de 

trabalho atributos e características de cunho moral eram analisados e 

determinavam se a mulher estava hábil ou não a lecionar. Essa valorização da 

moral tinha como objetivo a tentativa de disciplinar a conduta das mulheres.  

[...] a ênfase do ensino feminino nas boas maneiras, nas técnicas, na 
aceitação da vigilância, na aparência, na formação moralista. Coisa 
adequada quando o ensino fundamental se destinava às classes 
populares, pois o que estava em jogo não era difundir as perigosas 
luzes do saber, mas disciplinar as condutas e refrear a curiosidade 
(CATANI et al, 1997, p.28). 

Diante da industrialização que começava a despontar no final do século 

XIX, movidos pelo capitalismo e pela vontade de aumentar a produção, faz-se 

necessário maior número de profissionais qualificados, aumentado a 

necessidade de educação, expandindo assim, inicialmente o número de 

professores homens e após o número de mulheres, criando-se assim a Escola 

Normal, único local em que estavam autorizadas pela sociedade a frequentar. 

Sendo assim, a Escola Normal se constituiu como um espaço de 

profissionalização das mulheres (FILHO; ROSSI, 2009). Martins e Rabelo 

(2006), afirmam que houve também um objetivo político contribuindo para uma 

maior participação das mulheres no magistério. Havia uma grande pressão 

pela expansão do ensino público e para que isso se concretizasse era 

necessário a diminuição das despesas com professores, tendo em vista que as 

mulheres ganhavam menos e que os homens não aceitariam menores salários, 

concluiu-se ser fundamental que as mulheres assumissem esse posto, com o 

argumento de que estas teriam uma suposta vocação para o cargo. 
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A República vem para impulsionar ainda mais a ampliação do ensino 

para todos. Martins e Rabelo apontam que os 

 [...] líderes republicanos consideravam o magistério uma profissão 
feminina por excelência, pois estavam influenciados pelas teorias 
positivistas e burguesas, que julgavam que a mulher estava 
“naturalmente” dotada da capacidade para cuidar das crianças (2006, 
p.6171). 

Com esse pensamento e com os homens buscando espaços profissionais 

que trouxessem maiores vantagens financeiras, as mulheres acabam 

ganhando o campo educacional, principalmente, aquelas advindas das classes 

menos favorecidas às quais era difícil realizar o sonho de um bom casamento 

de modo que encontravam no magistério um meio de sobrevivência (ALMEIDA, 

1996). Ser professora representava a continuação das funções domésticas fora 

do lar, era a maneira de sobrevivência aceita pela sociedade, onde a 

conotação negativa de trabalho remunerado feminino era ofuscada pela 

nobreza do magistério, além de que a “professora poderia organizar suas 

tarefas domésticas paralelamente com o exercício do magistério, pois segundo 

as regulamentações vigentes, só poderia dar aula meio período”, essa carga 

horária de trabalho favorecia as mulheres de modo que podiam no outro 

período cuidar do lar, do marido e dos filhos, o que era impossível se 

exercessem outra profissão (ALMEIDA, 1996, p.74). Para que o magistério se 

configurasse como uma atividade feminina foi necessário a adoção de alguns 

atributos socialmente associados às mulheres como a sensibilidade, 

amorosidade e o cuidado, fazendo com que as professoras fossem vistas como 

“mães espirituais”, e onde os alunos são percebidos como seus próprios filhos 

(LOURO, 2010, p. 97). 

O magistério era comparado à maternidade, vendo-se na figura da 
sua representação a mulher, pois era responsável pela educação dos 
filhos, o que a tornaria mais apropriada para ensinar, ao agir com 
brandura, amor e compreensão com os seus alunos, ao contrário dos 
homens, seres ásperos, rudes, que poderiam tirar ou diminuir o gosto 
pela escola por parte das crianças (FILHO; ROSSI, 2009, p.564). 

A partir do início do século XX a educação das mulheres começa a 

tomar novos rumos, saindo de uma formação voltada ao doméstico para uma 

formação profissional. O magistério continuava a ser a única profissão digna 

para as mulheres. Porém, importante ressaltar que apesar do avanço das 

mulheres no magistério, os cargos administrativos no contexto do 

gerenciamento escolar ainda eram mantidos pelos homens (MARTINS; 

RABELO, 2006). 



811 

 

Até a década de 1940 a mulher era impedida de freqüentar 

universidades e por esse motivo tinham dificuldades na ascensão profissional. 

Somente a partir de 1953 que os cursos superiores foram ofertados para as 

mulheres (MARTINS; RABELO, 2006). Estes mesmos autores afirmam que 

apesar do processo de feminização do magistério que inicia na colonização 

subjugando e desvalorizando a mulher, se estende pela Independência onde a 

educação é dividida por sexo, se perpetuando na República quando as 

mulheres se inserem nas salas de aula infantis, essas mulheres continuam sob 

o comando de homens, permanecendo até os dias de hoje, onde é possível 

perceber uma configuração onde as mulheres atuam nas salas de aula e os 

homens nos cargos administrativos e de gestão. 

Dados do Censo Escolar da Educação de 2007 apontam que no Brasil 

18,06% dos professores da educação básica são homens, no Rio Grande do 

Sul esse número cai para 13,03%. A feminização da docência fica mais 

evidente ainda no que se refere à EI - creche, onde no Brasil 98% dos/as 

docentes são do sexo feminino. No RS há 21.168 mulheres professoras da EI – 

creche e apenas 335 homens na mesma profissão (BRASIL, 2009).       

A naturalização da educação infantil como espaço feminino acaba por 

dificultar a construção da profissão de professor/a de educação infantil, e a 

definição do perfil desse profissional. Como afirma Sayão (2005, p.44-45)  

Se o gênero é constitutivo das relações sociais entre homens e 
mulheres, obviamente pensar as ações no interior da creche implica 
pensar em relações engendradas não só do ponto de vista da 
identidade dos/as profissionais, mas também do ponto de vista das 
ações que os/as mesmos/as exercem sobre as crianças. 

 
Sendo assim, tanto a profissão de pedagogo, quanto a docência na 

educação infantil são construções elaboradas pelo trabalho diário de homens e 

mulheres e não estão determinados por uma estrutura de gênero que seria o 

ponto fundamental da profissão. Portanto, essas construções podem evidenciar  

masculinidades e feminilidades como processos relacionados ao 
trabalho pedagógico, ao espaço institucional, às crianças e aos 
profissionais conduzindo a percepção de que há um mundo social 
onde as relações acontecem no qual subjetividades e identidades 
também se entrecruzam interferindo nas interações.(SAYÃO, 2005, 
P.46) 

Nesse sentido, cabe refletir sobre um dos fatores que contribui para o 

afastamento dos homens da profissão de professor de EI, a associação da 

profissão de professor/a de Educação Infantil á atributos apontados 
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socialmente como femininos. Como citado anteriormente, o magistério foi ao 

longo dos anos tornando-se feminino em decorrência de vários fatos históricos 

e culturais, a ideia de que a mulher está mais preparada para atuar com 

crianças pequenas está relacionada ao fato da maternidade. Carvalho (1999, 

p.25) aponta  

a existência de uma matriz cultural comum informando os ideais de 
relação mãe-filho na família e professora-aluno na escola, uma matriz 
estruturada a partir das prescrições de cuidado infantil e ideais de 
maternidade como atributo natural das mulheres, cujas raízes mais 
profundas podem ser encontradas no pensamento pedagógico do 
século XVIII e nas idéias de infância, feminilidade e maternidade 
então gestadas. 

Dessa forma fica evidente a naturalização da ideia do amor materno 

inscrito no sujeito mulher, ligando-a aos cuidados das crianças, à sensibilidade, 

à amorosidade, adjetivos esses marcados com suspeição quando utilizados 

para caracterizar e descrever homens (MARTINS; RABELO, 2006). 

Meyer (2010, p.16) aponta que o conceito de gênero engloba 

 todas as formas de construção social, cultural e lingüística 
implicadas com os processos que diferenciam mulheres de homens, 
incluindo aqueles processos que produzem seus corpos, distinguindo-
os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 
sexualidade. 

 
Sendo assim, a construção do sentimento denominado amor materno e 

o qual somente (e todas) as mulheres possuiriam é uma construção social, 

cultural e linguistica que as diferenciam dos homens, reiterando um inatismo 

onde as mulheres nascem preparadas para serem mães. 

Elizabeth Badinter225 traz uma importante discussão sobre o suposto 

amor materno que todas as mulheres deveriam ter.  

                                                           
225

 Elizabeth Badinter em seu livro Um Amor Conquistado: o mito do amor materno aponta 
que conforme o dicionário Larousse (edição de 1971) o instinto materno é  “uma tendência 
primordial que cria em toda mulher normal um desejo de maternidade e que, uma vez 
satisfeito esse desejo, incita a mulher a zelar pela proteção física e moral dos filhos”, porém 
ela conclui dizendo que “acredito que uma mulher pode ser "normal" sem ser mãe, e que toda 
mãe não tem uma pulsão irresistível a se ocupar do filho” (BADINTER, 1985, p.11). O amor 
materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que acreditamos facilmente que 
tal comportamento seja parte da natureza da mulher, seja qual for o tempo ou o meio que a 
cercam. Aos nossos olhos, toda mulher, ao se tornar mãe, encontra em si mesma todas as 
respostas à sua nova condição (BADINTER, 1985, p.20). Após algumas discussões de 
etologistas acerca da utilização da palavra instinto ao se referir ao homem, estabeleceu-se 
um consenso onde o instinto materno entrou em desuso. Porém, “mesmo reconhecendo que 
as atitudes maternas não pertencem ao domínio do instinto, continua-se a pensar que o amor 
da mãe pelo filho é tão forte e quase geral que provavelmente deve alguma coisinha à 
natureza”, assim o conceito de instinto foi substituído pelo amor materno (BADINTER, 1985, 
p.21).A autora aponta que nessa substituição de instinto por amor materno existe uma grande 
contradição, tendo em vista que continuamos a conservar neste ultimo, características do 
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O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo 
sentimento, é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos 
preconceitos, ele talvez não esteja profundamente inscrito na 
natureza feminina. Observando-se a evolução das atitudes maternas, 
constata-se que o interesse e a dedicação à criança se manifestam 
ou não se manifestam. A ternura existe ou não existe. As diferentes 
maneiras de expressar o amor materno vão do mais ao menos, 
passando pelo nada, ou o quase nada (BADINTER, 1985, p.22-23). 

 
A autora afirma que o amor materno não é algo natural e inerente a 

todas as mulheres, o amor materno é construído histórica e culturalmente, e 

depende das necessidades econômicas e culturais da época em que vivemos.  

Ao se percorrer a história das atitudes maternas, nasce a convicção 
de que o instinto materno é um mito. Não encontramos nenhuma 
conduta universal e necessária da mãe. Ao contrário, constatamos a 
extrema variabilidade de seus sentimentos, segundo sua cultura, 
ambições ou frustrações. Como, então, não chegar à conclusão, 
mesmo que ela pareça cruel, de que o amor materno é apenas um 
sentimento e, como tal, essencialmente contingente? Esse 
sentimento pode existir ou não existir; ser e desaparecer. Mostrar-se 
forte ou frágil. Preferir um filho ou entregar-se a todos.Tudo depende 
da mãe, de sua história e da História. Não, não há uma lei universal 
nessa matéria, que escapa ao determinismo natural. O amor materno 
não é inerente às mulheres. É "adicional" (BADINTER, 1985, p. 367) 

 
Como refere a autora, o amor da mulher aos filhos é algo adicional, não 

é inerente, as mulheres não nascem com esse suposto amor, o modo como o 

amor pelos filhos é demonstrado é socialmente construído e difere de cultura 

para cultura. Isso também acontece com o amor que os homens despendem 

aos filhos, assim como com o amor de professores/as pelos seus/uas 

alunos/as. 

Sendo assim, pensarmos que o amor materno explica as relações 

afetivas desenvolvidas no ambiente escolar é um enorme engano. Não se 

nasce preparada para ser mãe, aprende-se a ser mãe, assim como, aprende-

se a ser pai. Do mesmo modo, não basta saber ser mãe ou pai para ser um/a 

bom/a professor/a. Há muito tempo relaciona-se a docência à um dom divino 

ou a uma vocação, esses adjetivos acabam por desqualificar a profissão ao 

aferir que basta ter esse dom para ser um/a bom/a professor/a.  

A imagem da mulher vinculada a um ser puro e abnegado contribui para 

a ideia de que seja a  

                                                                                                                                                                          

primeiro. Ela aponta que “continuamos a pensar o amor materno em termos de necessidade. 
E apesar das intenções liberais, vemos sempre como uma aberração, ou um escândalo, a 
mãe que não ama seu filho” (1985, p.22). 
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pessoa mais adequada para assumir a profissão de fé do sacerdócio 
do  magistério! Essa imagem feminina colaborou com a 
desvalorização social da mulher, da mesma maneira que a 
concepção de magistério como dom, como vocação, justifica o 
desprestígio das professoras e da docência em educação infantil 
como tarefa de tios e tias, que poderia ser exercida por qualquer 
pessoa sem formação, desde que tenha amor, boa vontade e 
afinidade com crianças pequenas (ALVES, 2006, p.09-10). 

 
 Porém, o perfil profissional de um/a professor/a de educação infantil, 

exige características e habilidades profissionalizadas, sendo assim, as 

competências e aptidões para ser um/a bom/a professor/a não são decorrentes 

da natureza feminina e sim, de um longo processo de formação e exercício 

profissional da docência (ALVES, 2006). Em síntese, é preciso muito mais do 

que sugere um ou outro sexo anatômico. É fundamental estudar e construir 

uma formação acadêmica comprometida que ensine os pressupostos básicos 

para exercer essa profissão.  

 Essa definições arbitrárias sobre como as mulheres e homens devem 

se portar desconsideram as distintas possibilidades de ser homem e ser 

mulher. Não podemos reduzir homens e mulheres a papéis próprios para cada 

sexo, precisamos pensar nas múltiplas formas que podem assumir a 

masculinidade e a feminilidade. Portanto, tanto homens, quanto mulheres 

podem ser adjetivados/as como carinhosos/as, bravos/as, fortes, corajosos/as, 

pacientes, entre tantas outras possibilidades. Nesse sentido, é fundamental 

compreendermos que as identidades de homens e mulheres não são fixas, 

elas são múltiplas e plurais e se transformam a todo o tempo. 

Como a EI é percebida como a continuação da maternidade no espaço 

público, é função do/a professor/a os cuidados corporais das crianças e um 

homem nessa função, cuidando desses corpos pequenos de meninas e 

meninos acaba por provocar conflitos, dúvidas e questionamentos, estigmas e 

preconceitos (SAYÃO, 2005).  Ainda essa autora aponta que  

é indubitável a crença disseminada de um homem sexuado, ativo, 
perverso e que deve ficar distante do corpo das crianças. Em 
contrapartida, há formas explícitas de conceber as mulheres como 
assexuadas e puras e, portanto, ideais para este tipo de trabalho 
(SAYÃO, 2005, p.16). 

É visível a ideia de que a sexualidade é pertencente somente ao mundo 

masculino, sendo a mulher tida como assexuada. Sayão (2005, p. 189) aponta 

que o “que “capacita” as mulheres a tocarem nos corpos das crianças e gera a 
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desconfiança quanto ao abuso dos homens é que as primeiras controlariam 

sua sexualidade, enquanto os homens seriam incontroláveis”.  

Ainda nesse sentido, Felipe (2006, p.214) aponta alguns equívocos 

quando se fala em abuso sexual de crianças, entre eles cabe destacar 

a ideia corrente de que só os homens são abusadores em potencial, 
por possuírem uma sexualidade tida no senso comum como 
incontrolável, quase “animalesca”. Outro equívoco é associar a 
pedofilia e o pedófilo aos homossexuais, como se estes 
representassem um perigo constante aos bons costumes e às 
práticas sexuais consideradas legítimas. É preciso lembrar também 
que as estatísticas dificilmente fazem referência às mulheres, na 
medida em que estas, no exercício da maternidade ou na função de 
cuidadoras de crianças, parecem estar acima de qualquer suspeita, o 
que nem sempre é verdade. 

Mesmo com os estudos apontando que a pedofilia é independente do 

sexo do abusador, a desconfiança acerca do risco do abuso sexual é um fator 

importante no afastamento dos homens desse espaço profissional. 

Um segundo fator que contribui para a feminização da docência em 

educação infantil são os baixos salários e o baixo status social. Percebe-se que 

esses dois aspectos ainda são impeditivos para que homens ingressem na 

profissão de professores na EI. Essa posição também reflete o contexto social 

e cultural que, em muitos casos, ainda exige que o homem seja o maior 

provedor da família, o que se torna difícil com a remuneração paga a esses 

trabalhadores. Essa construção de gênero que supõe o homem como provedor 

do lar ainda está muito atrelada à noção de família nuclear, onde o homem 

deveria cuidar da produção e a mulher da reprodução.  

Carloto (2005, p.4) afirma que a divisão do que seria próprio para 

homens e mulheres “coloca no senso comum, como modelo de família 

“normal”, os homens como provedores e as mulheres como responsáveis pela 

esfera doméstica, numa composição familiar onde moram na mesma casa: pai, 

mãe e, preferencialmente, (nos dias atuais), dois filhos.” Porém, atualmente 

essa configuração familiar não é realidade na maioria das famílias e com a 

entrada das mulheres no mercado de trabalho a ideia do homem como 

provedor vem se alterando.  

O censo de 2010 demonstra um crescimento expressivo de famílias 

chefiadas por mulheres. No que diz respeito às famílias únicas convivendo em 

domicílios particulares houve um crescimento de 15,1% do ano de 2000 à 2010 

de famílias onde as mulheres são as responsáveis. Já em famílias únicas, em 
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domicílios particulares com a presença do cônjuge o crescimento de 2000 para 

2010 foi de 26,9 em que as mulheres são responsáveis pela casa (IBGE, 

2010). Esses dados demonstram que mesmo nos lares em que o cônjuge é 

presente as mulheres já estão ocupando o espaço de chefes de família, 

desnaturalizando a ideia de homem como provedor. 

A visão da sociedade de que a profissão professor/a está relacionada 

com uma suposta “vocação” cujos ganhos são de ordem espiritual, como uma 

missão que deve ser cumprida no espaço terreno para que seja recompensada 

nos céus, acaba também por contribuir para a desvalorização da profissão 

(RABELO, 2010). Desse modo, são perceptíveis as dificuldades que tanto 

professores quanto professoras têm ao tentar manter-se com os salários 

advindos dessa profissão, o que faz esses profissionais muitas vezes se 

sobrecarregarem e trabalharem até 60 horas semanais de modo a manter o 

seu sustento e o de sua família. Essa situação acaba por desestimular os 

estudantes a buscarem os cursos de licenciatura.  

Uma pesquisa desenvolvida em 2009 pela Fundação Victor Civita (FVC) 

à Fundação Carlos Chagas (FCC) demonstra que apenas 2% dos estudantes 

do Ensino Médio tem como primeira opção para o vestibular cursos de 

Pedagogia e demais licenciaturas. Os jovens justificam a rejeição por esses 

cursos afirmando que apesar de serem de extrema importância, os baixos 

salários, a rotina desgastante e a desvalorização social são apontados como 

principais fatores para a baixa atratividade da carreira docente (FUNDAÇÃO 

VICTOR CIVITA, 2010). 

Dados mais recentes sobre a baixa remuneração dos professores 

brasileiros, apontam que um professor de séries finais do Ensino Fundamental, 

no Brasil recebe cerca de US$ 15,4 mil anuais, enquanto em Luxemburgo esse 

mesmo professor recebe US$ 101,7 mil anuais. Ainda nesse sentido, um 

levantamento divulgado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que dentre 37 países o Brasil é o 

3º país que pior paga os professores, somando-se a isso não podemos 

esquecer das más condições de trabalho a que professores/as estão expostos, 

o baixo prestigio social da profissão e o imenso desgaste devido ao acúmulo de 

funções em uma mesma escola ou em diferentes instituições (Gonzatto, 2012, 

s.p.). 
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CONCLUSÃO 

Como apresentado ao longo do trabalho a feminização da docência 

aconteceu por meio de um processo onde primeiramente os homens eram os 

únicos a exercerem a profissão de docente e somente os meninos tinham o 

direito de estudar. Após muitas lutas para garantir o direito das mulheres à 

educação, começa-se então a admitir meninas em escolas só para o sexo 

feminino e também a aceitar que mulheres atuassem fora dos lares na 

profissão de professoras, mas somente enquanto não fossem chamadas a 

assumir o papel de esposa e mãe. 

A construção social da docência como uma profissão afeita às mulheres 

constituiu-se de uma sensibilização da sociedade de que trabalhar com 

crianças pequenas exigia algumas características, como afeto, cuidado, 

sensibilidade, qualidades essas,  pouco atribuídas para caracterizar homens. 

Além disso, a ideia da docência em Educação Infantil como extensão da 

maternidade contribuiu para que essa profissão fosse assumida pelas 

mulheres. 

Outro aspecto importante são os baixos salários e status social que 

inicialmente foram atribuídos as mulheres, tendo em vista que elas não seriam 

responsáveis pelo lar e, portanto, não havia a necessidade de altos salários. 

Esse aspecto é fator primordial no afastamento dos homens dessa profissão, 

sendo que estes ainda são socialmente reconhecidos como provedores do lar. 

Mesmo sendo visível a divisão de mulheres nas salas de aula e homens 

nos cargos mais elevados das escolas é possível observar que alguns poucos 

homens se aventuram a enfrentar as salas de aula das escolas de Educação 

Infantil, apesar do constante preconceito que ainda sofrem ao optar por essa 

profissão. 
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                                                RESUMO 

O objetivo da pesquisa é analisar a divisão sexual do trabalho no comércio de vestuário popular. 
Supomos que homens e mulheres estão sujeitos ao trabalho precário mas as perspectivas de gênero 
essencializadas e dualizadas na pequena empresa familiar, repercutem na organização social do 
trabalho, nas trajetórias ocupacionais e nas relações de gênero no trabalho. Abordagem qualitativa, 
realizada no bairro de São José –Recife/ PE,utilizando-se das técnicas da observação participante e 
entrevista. Em geral, homens e mulheres   exerciam mais de um tipo de atividade no  trabalho, 
tinham horários de trabalho muito longos, pouca qualificação, baixa renda e más condições de 
trabalho. No entanto, as relações entre as vendedoras ( força de trabalho principal neste 
seguimento), funcionários, patrões e clientes expressavam de maneira categórica  a construção 
cultural antagônica entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Concluimos pela assimetria 
de gênero entre as duas categorias ocupacionais centrais nesse comércio. 

 

Palavras-Chave: Divisão Sexual do Trabalho, Trabalho Precário, Comércio 

                                                ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the sexual division of labor in the clothing trade popular. 

We assume that men and women are subject to precarious work but gender perspectives and 

essentialized dualized in small family business, affect the social organization of work, and 

occupational trajectories in gender relations at work. Qualitative approach, performed in the 

neighborhood of São José –Recife/ PE, using the techniques of participant observation and 

interviews. In general, men and women exercised more than one type of activity at work, had long 

working hours, low-skill, low-income and poor working conditions. However, relations between the 

sellers (main labor force in this action), employees, bosses and clients expressed categorically 

antagonistic cultural construction of men and women in the workplace. We conclude by gender 

asymmetry between the two occupational categories central to this trade. 

 

Keywords: Sexual Division of Labor, Precarious Work, Commerce. 

INTRODUÇÃO 

Nesse dia foi contratado um novo fiscal
227

: Ubirajara
228

. Ele ficou esperando quase toda a manhã 

pelo dono da loja
229

.Começou a conversar comigo e com as vendedoras. Disse que foi motorista 

                                                           
226

 Professora de Antropologia UFRPE. E-mail: mariagraziacardoso@gmail.com 
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de ônibus mas não gostou por conta dos assaltos. Que ganhava mil reais mas o trabalho era muito 

estressante. Foi militar e trabalhou como segurança. Estava desempregado. Vendeu tudo que 

tinha em casa para poder se alimentar. Não tinha dinheiro nem para o almoço. Quando Roberto  

(o dono da loja) chegou, eles foram conversar distantes de nós. Foi contratado e começou a 

trabalhar no mesmo instante. Um funcionário cumprimentou o novo fiscal. Apertaram-se as mãos, 

recebeu boas vindas. De imediato combinou com a caixa – gerente a hora do almoço. Depois de 

uma semana, quando voltei à loja percebi que a caixa- gerente  estava diferente, reservada, séria. 

Certa hora, o novo fiscal veio conversar. Eu perguntei sobre a semana dele. Ele começou a fazer 

um diagnóstico da situação da loja: 

 

 
“O problema aqui é o controle do almoxarifado. Toda empresa tem e 

aqui não tem. Eu trabalhei no almoxarifado do Bompreço (supermercado). Toda 
empresa tem alguém controlando os outros e aqui não tem”. 

 
  Eu fiquei surpresa dele estar falando assim na frente da caixa- gerente. Achei estranho. 

Começou a trabalhar faz bem pouco tempo e falar com tom de autoridade diante da  gerente! 

Depois que ele saiu de perto de mim esperei um pouco e fui conversar com a caixa- gerente. Eu 

disse a ela: senti você muito diferente  em relação a última vez que eu estive aqui. Ela, surpresa, 

perguntou: “Você notou? Eu estou que não agüento com o fiscal!” Perguntei: o que ela está 

 achando dele? 

“No início estava estranhando porque ele parece nervoso e tem a 
cabeça raspada. O apelido dele é Hitler.Ele fala que Roberto (o dono da loja) 
numa reunião, teria dito para fiscalizar as pessoas da loja, inclusive eu” 

 
Percebi, então, que a confiança é um eixo que organiza as relações de trabalho no pequeno 

comercio.Noto que a questão do patrão desconfiar delas é uma grande ofensa. Aproximou-se 

também de nós uma vendedora chamada Lúcia. Ela nunca tinha conversado muito comigo. Então, 

continuou a falar sobre o fiscal:  

 

“Eu tenho medo de Ubirajara, o fiscal . Ele tem umas conversas de 
louco! Não fico com ele sozinha de maneira alguma! Me mandaram contar 
mercadoria lá em cima no primeiro andar junto com ele e Júlia (vendedora).Aí 
Júlia desceu e fui junto,fiquei com medo! Ele só usa camisas e blusas soltas e por 
baixo uma pochete. O que ele tem por baixo da pochete? Uma arma? Depois fica 
nervoso e quer me matar! “ 

 
Então, ela chamou um locutor

230
 chamado Jairo para afalar do mesmo assunto.Ele confirmou e 

começou a imitar Ubirajara com o jeito dele:” Vacilão! Vacilão!” E a vendedora continuou a falar: 

                                                                                                                                                                          
227

 Fiscal é uma ativida masculina usual no comércio local que tem como função vigiar o 
movimento dos clientes e também observar a atuação das vendedoras na prevenção de furtos. 
228

 Todos os nomes mencionados são fictícios. 
229

 A empresa comercial São José Roupas (nome fictício) é constituída por quatro lojas com o 
mesmo nome fantasia, mas com razões sociais diferentes. Todas de propriedade de uma 
mesma família do interior do Estado de Pernambuco, em uma cidade do Agreste, que se 
destaca por  se configurar  enquanto pólo de produção de vestuário do Estado. 
 
230

 Atividade do comércio popular local que tem como função fazer a propaganda dos produtos 

na frente da empresa. 
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“Aqui é para ser igual. Acho que ambiente de trabalho não devia ser assim. 
Porque quantas horas eu passo em casa? Quantas horas eu passo na loja? Mais 
tempo na loja do que em casa. Aqui tem que ser uma família! Se alguém esquece 
o cabide porque não a pessoa que viu não pode botar no lugar? “ 
 

 

Esses acontecimentos mostram aspectos importantes no comércio familiar que pretendemos 

analisar neste artigo: o antagonismo presente na divisão sexual do trabalho no comércio de 

vestuário popular. Supomos que homens e mulheres estão sujeitos ao trabalho precário mas as 

perspectivas de gênero essencializadas e dualizadas na pequena empresa familiar, repercutem nas 

relações de gênero e na organização social do trabalho. Da mesma forma, a divisão sexual do 

trabalho
231

  atua nas relações mercantis estabelecendo ligações entre proprietários, funcionários e 

clientes.  O comércio na região se destaca por ser um grande bolsão de trabalhadores (as) com 

baixa remuneração e qualificação. É trabalho precário levando-se em consideração as horas 

trabalhadas, remuneração, tempo de permanência no emprego, escolarização. Diferentemente do 

que se pensa no senso comum o trabalho no comércio é masculino com quase o dobro da 

participação masculina na atividade. A participação feminina neste setor não deve dissociar-se da 

condição feminina no trabalho em geral. Nesse sentido A situação da mulher comerciária é ainda 

mais frágil, porque trabalha mais e ganha menos do que os homens.
232

 

Esses aspectos delineam o trabalho no comércio de uma forma singular na medida 

em que a administração e o ordenamento dele são definidos também por arranjos 

não econômicos233 como o gênero 234.  

 

O COMÉRCIO E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

O comércio varejista é uma das principais ocupações urbanas no nordeste. É um 

setor de atividade dos mais importantes para a região na medida que oferece 

                                                           
231

 O conceito de divisão sexual do trabalho refere-se a especialização das atividades e a 
questão da subordinação e assimetria nas relações de gênero. Focaliza  a construção cultural 
da diferenciação das atividades, e as dimensões espaciais e temporais da subordinação 
(Hirata: s/d). 
232

 Para maiores detalhaes ver Cardoso, M. G. C. C. Família, gênero e empresa: o comércio no 
Bairro de São José – Recife – Pernambuco. – Recife: O Autor, 2006. 
 

233
 Em outras palavras as pessoas “pensam culturalmente”. Isto quer dizer que as relações 

sociais, as atividades práticas e os pensamentos são ordenados segundo princípios culturais. 
As atividades materiais, também dependem, portanto, dos modos como são mediadas pelos 
esquemas culturais. Nesse processo a ordem social mais abrangente é englobada pelo 
próprio sistema local.  

 
234

 O conceito de gênero (gender) é de tradição anglo-saxônica. Na França, esse conceito foi 
incorporado seguindo a recomendação de Kergoat (1987) que afirma se gênero intraduzível. A 
autora popôs a terminologia Rapport Sociaux para exprimir antagonismo/opressão e 
contradição entre os sexos. 
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muitas oportunidades de emprego.235  No entanto, a amplitude dos empregos 

contrasta com as más condições de trabalho oferecidas para esses trabalhadores. 

Horários atípicos com duração muito longa, intensificação do trabalho, degradação, 

instabilidade, fraca qualificação e escolaridade dos trabalhadores, baixa renda e 

violência em especial contra as mulheres caracterizam a atividade de forma que o 

qualificamos como trabalho precário236. 

 Os comérciários (as), tem uma perspectiva sobre o trabalho relacionada as 

condições deste. A associação entre comércio e cansaço físico é recorrente na 

medida que, o comércio da cidade do Recife tem uma das maiores jornadas de 

trabalho do país, fato, que reflete-se na visão desta atividade pelos trabalhadores: 

“Eu acho muito desgastante. Por que o horário é muito 
puxado né, e o trabalho é muito... assim... é desgastante mesmo prá 
gente que trabalha no comércio. É você trabalhar demais... Você não 
tem muito tempo aqui pra descansar”. João  

 

“Eu acho um trabalho muito estressante...trabalho 
muito...um trabalho muito como é que se diz...assim.duradouro, 
demora muito. É... muito longo”. Neide  

 

 

Quanto à instrução, segundo dados do Contracs (2005) a escolarização dos comerciários 

no Brasil oscila entre dois pólos distintos: os que não chegaram a concluir o 1º grau e aqueles que 

iniciaram a faculdade no entanto sem concluí-la. É inexpressivo o número de comerciários que não 

estudaram ou os que têm o curso superior completo. Na São José Roupas
237

, no que diz respeito à 

escolaridade, predomina entre os trabalhadores o segundo grau completo.No entanto, se 

observarmos a situação por sexo entre estes com segundo grau completo, encontramos doze 

trabalhadoras com 2 º grau completo e apenas dois trabalhadores com esta mesma escolaridade. 

Sendo assim, a escolarização feminina está acima da masculina, seguindo tendência nacional de 

aumento da instrução feminina nos últimos 30 anos. Observou-se uma ausência de perspectivas 

profissionais desta atividade quando realizada numa pequena empresa onde não existem planos de 

                                                           
235

 “O comércio varejista foi responsável pelo maior número de pessoas ocupadas em todas as 
Grandes Regiões brasileiras em 2010. No Nordeste, 75,7% das pessoas ocupadas no 
comércio estavam no varejo, sendo a maior representação entre as regiões brasileiras”. 
Pesquisa Anual de Comércio, v.22, 2010. 
236

 A esse respeito Antunes (1999: p. 41.) afirma que o trabalho precário é uma das 
características da complexidade do trabalho no mundo contemporâneo que, nos países do 
primeiro mundo se expressa na redução do emprego industrial e concomitantemente na 
ampliação do emprego no setor de serviços, no aumento da participação feminina na indústria 
e a subproletarização e intensificação através do “ trabalho parcial, temporário, subcontratado, 
terceirizado”. 
 
237

 Nome fictício da pequena empresa familiar de comércio popular onde foi realizada pesquisa 

de campo etnográfica no ano de 2006. 
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carreira para os funcionários. Esta visão foi exclusiva de mulheres, o que sugere uma associação com 

o nível de educação mais alto destas.  

 

“É por que... financeiramente é importante e tem que 
ocupar a mente em alguma coisa. Tem que ter um trabalho, sei lá, 
tem que ter uma profissão, já que eu não fiz uma Faculdade, só 
estudei até o segundo grau, eu .... o comércio, assim,não me 
puxa...como se diz, assim até agora o comércio não me precisou de 
tanto estudo, até agora não puxam tanto isso de mim não”. Raquel  

 

 

“Por que, sabe... essa área que eu estou, não sei se é 
porque é loja pequena, a gente  entra ano sai ano, é a mesma coisa, 
não sai disso, é a mesma coisa, não progride muito.  É, não tem não, 
assim....  até minhas colegas que eu conheço entra ano sai ano, 
assim, entra ano, sai ano e não progride”. Simone 

 

Os funcionários realizam várias atividades de trabalho na pequena empresa. Não há uma 

especialização das ocupações caracterizando um uso intensivo dos trabalhadores 

“O que eu tenho que fazer aqui?... atender, que eu sou boa 
vendedora, arrumar meu balcão, abastecer meu balcão e no final do 
dia...organizar toda minha seção . E antes de sair, pra largar, ir lá 
embaixo ou lavar o toalete ou varrer a loja ou limpar os espelhos”. 
Vendedora 

. 

A precarização do trabalho comercial também se reflete no tempo médio de permanência 

no emprego. No comércio, a instabilidade é maior do que em outras atividades. Fatores como a 

sazonalidade das vendas, a maior informalidade, as menores remunerações, o emprego temporário e 

a maior simplicidade das funções comerciais são indicados como razões da rotatividade do emprego 

(Contracs: 2005). Certa feita, passei três meses sem ir ao campo. Fui direto para a loja dois (2) atrás 

do dono para avisar que estava retornando. Das vendeoras que conheci inicialmente encontrei apenas 

Cristiana. Falei com ela rapidamente, disse que estava voltando. “Carla gerente está na loja um (1) 

agora”, disse ela. Percebi então que aquelas vendedoras que eu conheci: Carla, Elizâgela, Luciana e 

Marta foram demitidas. Disse Roberto, o proprietário: “elas faziam muita confusão”. 

A facilidade do desemprego corresponde a da empregabilidade criando um círculo de 

rotatividade entre os trabalhadores. A experiência no comércio permite o acesso a outros empregos 

no mesmo setor. A forma de inserção dos trabalhadores na empresa se dá por rede de relações de 

amizade e parentesco. O bairro de São José
238

, e, especificamente, a região onde se dá o comércio, 

por ocorrer em uma área relativamente pequena, propicia o conhecimento pessoal, tanto de 

empresários como de comerciários. Este fato induz à permanência dos trabalhadores no comércio na 

medida em que o círculo de conhecimentos pessoais age no sentido de indicar através do 

                                                           
238

 O bairro de São José, onde se localiza a empresa estudada, é um dos mais antigos da cidade e se 

especializou  no comércio de produtos populares. 
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conhecimento pessoal às vagas disponíveis e as possibilidades de emprego. Ao currículo 

acrescenta-se o conhecimento ou parentesco com algum funcionário da loja. Apenas no final do ano, 

no período de maior movimento do comércio local, admitem-se temporariamente vendedoras sem um 

conhecimento pessoal.De maneira que a contratação de funcionários para qualquer função é dirigida 

por critérios de confiança e lealdade mais do que de experiência no trabalho ou eficiência. 

Levando-se em conta outros setores da economia, o Recife tem  as piores remunerações 

do país em 2010 apresentando a remuneração de R$ 733,00 para o comércio, enquanto que nesse 

mesmo ano,  a remuneração para a indústria era de R$ 940,00 segundo dados do Anuário do Sistema 

Público de Emprego , Trabalho e Renda. Igualmente, na remuneração média mensal por salário 

mínimo, o comércio em 2011 teve uma das menores remunerações (1,98), perdendo apenas para o 

setor de agropecuária( 1,96). A remuneração média mensal das mulheres no comércio em Recife em 

2011 foi menor do que a dos homens. Enquanto que os homens tinham um rendimento em salário 

mínimo correspondente a 2,13 as mulheres tinha para o mesmo ano a média salarial infeior a dois 

salários mínimos (1,75). 

O comércio possui situações bastante distintas. Em termos de ocupações  é um dos 

setores que mais detém ocupados no Brasil e no nordeste do país. Predominam no comércio varejista 

as pequenas empresas de gestão familiar e os trabalhadores em sua maioria são assalariados com 

exceção da região metropolitana do Recife onde os autônomos são equivalentes aos assalariados no 

comércio. Especialmente para o nordeste o setor tem importância na medida em que oferece 

empregos e movimenta a economia local. É um setor dinâmico no interior de uma economia 

fragilizada. 

Por outro lado, o trabalho no comércio é precário. Entre os setores de atividades é o que 

tem as piores remunerações. Para o nordeste a situação é mais frágil porque nessa região os salários 

são ainda menores do que os do sul e sudeste do país. A jornada de trabalho é superior a dos outros 

setores de atividades e a percentagem de trabalhadores que trabalham mais que a jornada legal é 

superior no ramo. Os trabalhadores têm pouca instrução e o tempo médio de permanência é de 

apenas 36 meses de trabalho. 

A situação da mulher comerciária é ainda mais frágil porque ganha menos do que os 

homens e trabalham mais. Associado a uma jornada de trabalho média semanal maior a que dos 

outros trabalhadores, o trabalho doméstico para o lar,  tem uma média duas vezes maior de 

participação feminina do que a masculina. 

 

GÊNERO : TRABALHO DOMÉSTICO e ORGANIZAÇÃO  DO TRABALHO NO COMÉRCIO 

 A São José Roupas é uma pequena empresa de comércio. 
239

 O número de 

funcionários gira em torno de vinte e três. A rotatividade no trabalho é grande. Funcionários sendo 

                                                           
239

 Existem alguns critérios para a definição do micro e pequena empresa como o número de empregados e o 

faturamento bruto anual. Tomaremos como critério o número de empregados e a classificação do Sebrae que 

considera empresa de pequena porte no comércio e serviços aquela que possui de 10 a 49 empregados. 
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demitidos e outros admitidos com certa freqüência. De modo que em alguns momentos, este número 

, pode diminuir ou aumentar. Geralmente o número deles aumenta no final do ano - com o trabalho 

temporário - quando há um afluxo de clientes maior do que em outras épocas, devido ao Natal e Ano 

Novo onde é freqüente a população querer roupa nova para “as festas”.  

 

Entre os comérciários (as) a compreensão do que é ser de homem e mulher   refere-se 

as diferenças entre o que é masculino e feminino privilegiando o poder masculino e uma docilidade 

feminina Os limites e significados de homem e mulher são dispostos em oposição e tem por base 

uma concepção tradicional segundo a qual homens e mulheres são definidos segundo uma 

percepção de complementaridade entre eles na família, no estilo de uma divisão de papéis e 

especialização de atividade onde predomina uma assimetria entre homens e mulheres. A família e 

especificamente a  mulher são uma peça chave para  o estabelecimento de vínculo social (Hirata: 

2002). A família  é percebida como um espaço de complementaridade entre homens e  mulheres, 

onde os papéis são desempenhados de acordo com o sexo. Este modelo tradicional define  o papel 

feminino restrito às tarefas domésticas e o papel masculino ancorado no mundo do trabalho.  Faz-se 

um paralelo entre as atividades e as principais  obrigações vinculadas  aos papéis de  pai e mãe 

dentro da família.  O fato de a  mulher ser  mãe determinaria certos vínculos na divisão sexual do 

trabalho do trabalho doméstico.O status de família advém do marido-pai e dos ganhos  obtidos com o 

trabalho remunerado. Apesar dessas  pressuposições, a família seria um espaço  igualitário, uma 

relação entre  iguais que,  não  obstante, desempenham  papéis diferentes.   

 Porém, a declaração abaixo expressa a mudança de algumas mulheres em relação à 

superioridade masculina porque inverte as relações de poder privilegiando um poder feminino no lar. 

Indagados sobre a concepção de ser homem e ser mulher afirmaram: 

 

“Homem?Acho... o que eu acho pra mim é  ? Homem é 
segurança, é força, na casa, é responsabilidade, homem pra mim é 
segurança. Mulher ? Mulher é vaidade, mulher é progresso, mulher é 
domínio. E, eu acho que a mulher é domínio, a mulher se ela quiser 
ela domina o homem. Acho que com jeito da mulher, se ela souber 
ela domina o homem. De um certo modo, eu domino eu domino meu 
marido. Eu chamo ele nas decisões de casa.Daquele jeito, do jeito de 
esposa, se esposa quer, ela domina o homem, questão de um 
planejamento “ Você acha melhor assim, eu acho melhor assim, 
entendeu ? entra em acordo, se ela souber, ela...a opinião dela pesa 
mais. No meu caso  a opinião que pesou mais do que a do meu 
marido, quando a gente se decidiu pra ter o primeiro filho, ele dizia 
que não queria e eu dizia que  queria, por que por Paulo( marido)  a 
gente só tinha, quando tivesse a casa própria entende? Ele sempre 
não queria, até o dia que eu decidi, disse que eu vou preparar o 
neném, quer dizer a decisão maior foi a minha e aí ele aceitou e não 
reclama.” Sileide 

 

Quando analisamos a realização de serviços domésticos no lar duas categorias aparecem 

na visão feminina desse trabalho: a obrigação e o cansaço. A obrigação associa-se a inevitabilidade do 
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cumprimento das tarefas, atribuídas ao papel de mãe/esposa aos cuidados com os filhos e a casa. Se 

estes são valores cultivados pelas comerciarias isto não impede de sentir o peso da dupla jornada de 

trabalho a que são expostas no cumprimento das tarefas domésticas e de suas atividades econômicas 

remuneradas. Como percebemos abaixo: 

 

“Eu acho muito cansativo, o que eu mais gosto é trabalho em casa. 
Cuidando da casa....Gostaria de ficar mais em casa . Porque a gente ta cuidando 
das filhas da gente, tudinho, depois quando tá grande não, se vira, mas quando tá 
pequeno a gente fica com, trabalhando aqui e pensando em casa, como é que 
esta , como é que tá né, escola e tudo, então eu acho que tenho que ter uma coisa 
da mãe, coisa pra elês, é , eles ter né, a lição da vida.” Neide. 

 

 “...Eu acho cansativo é muito cansativo, mas, fazer o quê? tem que 
fazer isso mesmo.” Sileide 

 

“Bom... Dia de semana, a minha mãe né, porque eu trabalho.Tudo 
que  uma dona de casa faz, eu lavo, passo, cozinho.Faço aos domingo, prefiro 
começar logo cedo, pra aproveitar meu dia, só tenho o domingo em casa, né , às 
vezes quando chego em casa no sábado eu faço logo no sábado à tarde faxina 
geral pra o domingo  descansar.” Patrícia  

 

De um modo geral, todas as mulheres comerciárias do grupo estudado, casadas ou 

solteiras, realizam atividades domésticas (cozinhar, lavar, arrumar, limpar, passar, etc.) no seu 

domicílio. Os afazeres domésticos são realizados após o expediente de trabalho, à noite, ou aos 

domingos quando em princípio deveriam estar descansando da jornada semanal de trabalho 

remunerado. 

 Somando-se os serviços domésticos e o trabalho remunerado supomos que a mulher 

comerciária, principalmente as casadas ou as chefes de família têm uma carga de trabalho diária bem 

superior às oito horas da jornada legal. A distribuição das atividades domésticas se faz de acordo com 

a situação conjugal e em decorrência da sua posição na família. Solteiras que moram sozinhas e 

solteiras que moram com a família têm padrões diferenciados de repartição dos trabalhos domésticos.  

Entre as solteiras que moram com família, a mãe é a principal responsável por essas 

atividades e o serviço da filha toma o caráter de “ajuda”. Prevalece,o padrão tradicional de divisão do 

trabalho  O que nos faz supor que a posição na família de mãe determina a condição de realizar tarefas 

domésticas que garantam a continuidade  e o conforto de todos membros da família. Sobre a 

realização dos afazeres domésticos em casas onde a mãe é responsável  observamos: 

 

 

“Minha mãe faz os serviços. Faz tudo.Final de semana ajudo ela    A 
arrumar a casa, a lavar uma roupa. Durante a semana eu chego já à noite, né saio 
de manhã, chego à noite, janto e vou dormir. Só pela manhã dou uma varrida na 
casa , forro as camas...Só.” Mônica  
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“Não quero casar para não perder as vantagens da casa de minha 
mãe mãe. Eu chego do trabalho  sento na frente da televisão e a  minha mãe 
pergunta: o que e quer comer e trás pra mim. Mas se casar não vai ter isso.” 
Cristina .  

 

Entre as mulheres casadas ainda persiste o padrão tradicional de divisão sexual do 

trabalho no qual cabe a mulher exclusivamente realizar as atividades domésticas como podemos 

perceber abaixo:  

“Não, assim, se... à noite, de vez em quando ele ajuda, eu não digo 
todo dia... um prato pra lavar.. sei que a casa ta limpa... deixo a pia limpa e venho 
trabalhar. Roupa, sou eu, passar sou eu quando eu largo daqui”. Júlia.  

 

“Minha esposa. Ela que faz comida, lava roupa, a janta. Aí eu vejo os 
pratos ali...aí vou dar uma ajuda a ela, dou um lavadinha nos pratos.”  João  

 

No entanto, este modelo tradicional de divisão dos serviços domésticos, apresenta mudanças na 

família comerciária no sentido de uma maior participação masculina na realização de algumas atividades do lar. 

Os homens também realizam serviços domésticos Mas trabalho masculino nesse setor configura-se como 

“ajuda”. De maneira que a “ajuda” se restringe a alguns setores determinados. Enquanto que as mulheres elas 

realizam todos os serviços de casa. O resultado é que os homens, diferentemente das mulheres, não associam o 

trabalho doméstico ao cansaço físico e os serviços domésticos masculinos são vistos como ajuda.  

 

 “Eu e minha esposa. Faço, só no domingo. Eu varro a casa, lavo os 
pratos, lavo o banheiro e às vezes eu faço café dos meninos,  meus filhos, levo 
pro colégio quando posso... Durante a semana. Minha sogra fica com as crianças. 
As crianças vão ao colégio. Quando voltam, ela fica só à tarde, por que minha  
esposa chega logo em seguida às  cinco e meia.” Geraldo. 

 

 

Os comportamentos referentes ao gênero são recorrentes no ambiente de trabalho do 

comércio. Igualmente, os trabalhadores no comércio também têm seus meios simbólicos de separar 

homens e mulheres. Entretanto ,há uma diferença quando as concepções e o comportamento 

masculino e feminino sobre trabalho se referem ao espaço doméstico ou ao espaço de trabalho.  

No trabalho do comércio, aparentemente não existe diferença alguma entre trabalho 

feminino e masculino.Na pequena empresa estudada os serviços gerais de limpeza eram realizados 

pelos próprios funcionários homens e mulheres. De fato, homens e mulheres faziam a higiene da loja 

o que equivale aos serviços femininos quando realizados no ambiente doméstico. Isto não quer dizer 

que não existisse ali uma compreensão de gênero que explicasse as diferenças de trabalho. Uma 

imagem construída, de base naturalista, fundamentava as diferenças justificadas pelo contraste entre 

a força física de homens e mulheres. Varrer a loja, passar o pano no chão, carregar mercadorias, 

levantar os portões sendo consideradas tarefas ‘pesadas’ próprias para um homem executar. 
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Enquanto que vender, limpar banheiro, espanar e limpar espelhos são considerados tarefas ‘leves’, 

próprias de mulher.   

“Na empresa aqui trabalho de mulher é a venda, e a 
vendedora e... arrumar a seção eu acho que são serviços delas, e eu 
acho que elas fazem e eu acho que pegar numa vassourinha também 
pra variar mesmo, que a loja é pequena tudo mais, mas eu acho 
que...  entendeu !É mas só que a vassoura quem mexe sou eu! É 
acho que é delas, que sou fiscal, então  pego no peso.” Mário. 

Tem. Prá ele... Entendeu?    Pegar mercadoria, parte 
pesada, a mulher não vai fazer isso. A mulher... faz serviços mais  
maneiro. né... É... Lá embaixo, espanar. Enquanto a menina espana, 
limpa espelho, assim ... Varrer, passar pano, o homem é mais 
pesado, busca uma mercadoria, manda buscar uma mercadoria aqui, 
eu não vou mandar uma mulher, eu mando João ou Geraldo, questão 
de peso, entendeu ? Aí tem essa diferença.” Sileide.  

 

São quatro as principais funções de trabalho exercidas no comércio de vestuário 

popular: caixa- gerente, vendedoras, fiscais e locutores. Compete às vendedoras, assessorar os 

clientes, mostrar-lhes as mercadorias e encaminhá-los ao vestiário e, se a venda for concretizada,” 

tirar a nota”
240

. Inclui também arrumar as roupas colocando-as no cabide e reabastecer os cabides do 

seu setor com mercadorias. Para atrair à atenção dos clientes as vendedoras batem palmas no 

salão
241

 e chamam por eles oferecendo as mercadorias. Este é o local onde as vendedoras passam a 

maior parte do tempo,isto é, na parte da frente da loja, saindo apenas no horário de almoço e do 

lanche. O locutor é o propagandista do comércio. Trabalha com uma caixa de som e um microfone 

anunciando, ao vivo, os produtos e as ofertas da loja animando os possíveis clientes que estão 

andando na rua. Seu trabalho realizava-se na frente da empresa. Os fiscais têm as funções de 

transferir mercadorias de uma loja à outra, de fiscalizar o interior das lojas contra possíveis furtos (do 

exterior e do interior) e as gerente-caixas  cuidam dos pagamentos, recebimentos e organizam o 

trabalho na loja. 

Entre os trabalhadores remunerados, de uma maneira geral, as mulheres exercem 

funções de vendedoras e caixas-gerentes, os homens, de fiscais e locutores das lojas. O processo de 

trabalho é relativamente simples, podendo ser executado por qualquer trabalhador da empresa.  

De fato, todos os funcionários exercem mais de uma função. O locutor também faz o 

serviço de fiscal, troca dinheiro, transporta mercadorias de uma loja para outra, faz serviços de 

limpeza. A gerente geral faz serviço de caixa. As vendedoras ocasionalmente podem fazer o serviço 

                                                           
240

 Encaminhar o talão de pedidos para o caixa. 
241

 O “salão”, é como se chama a entrada da loja, nele encontram-se os expositores de ferro, 
dependuradas nas paredes, “araras” perfiladas por todo o interior e manequins na frente da 
loja.É onde ficam expositas as mercadorias e onde ficam as vendedoras. Também 
encontramos prateleiras com os manequins de busto, vestindo todos os tipos de blusas do 
estoque. Em cada “arara” ou expositor, ficam várias cores de um mesmo tipo de roupa. Sobre 
eles ficam os preços das mercadorias escritos com letras grandes e vermelhas pintadas em 
papel ofício. No fundo da loja está o balcão do caixa, onde ficam a gerente/caixa da loja e os 
dirigentes. O provador é intermediário entre o salão e o balcão. Na parte superior, longe da 
visão dos clientes, o estoque de mercadorias. 
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da caixa e fazem serviços gerais. Embora todos os empregados façam um pouco de tudo, os 

serviços de fiscal e locutor nunca são realizados por mulheres embora as vendas possam ser 

realizadas por homens. 

FISCAIS E VENDEDORAS: ANTAGONISMOS E OPOSIÇÃO  

O significado etimológico da palavra trabalho provém do latim tripalium. (aparelho que 

servia para imobilizar gado e cavalos quando da necessidade de  marcá-los).  Desde então e até 

hoje, associando-se então trabalho a dor (Laburthe-Tolra e Warnier: 1997).  Em sentido amplo, é 

todo dispêndio de força humana com o objetivo específico de transformar a natureza utilizando-se 

de capacidades físicas e/ou mentais.  Nas sociedades capitalistas, o trabalho tem uma acepção 

mais específica, por estar associado à remuneração.Neste sistema econômico, é uma atividade 

humana de produção de bens ou serviços que têm valor de uso ou de troca.   

Esta noção está relacionada com a necessidade de comparar e avaliar os diversos 

tipos de atividades produtivas assim com a divisão social do trabalho.
242

 

A divisão social do trabalho suscitou muitas discussões e classificações do 

trabalho humano. Dentre elas, está a classificação em manual e intelectual, compreendendo esferas 

distintas.  Por sua vez, o trabalho foi separado e estudado em duas esferas: produção e reprodução. 

Em torno dessas esferas  desenvolveram –se muitos estudos sobre a inserção da mulher neste 

universo, que creio,  iluminaram o debate  com novos aportes e contribuições, sendo  um deles, a 

visibilidade do trabalho doméstico, discutido também como trabalho produtivo e  não apenas  

reprodutivo. 

O conceito de divisão sexual do trabalho trás a discussão sobre gênero para 

dentro das questões do trabalho. É o debate sobre gênero circunscrito ao âmbito do trabalho. Nesse 

sentido a divisão sexual do trabalho é apenas um aspecto das relações de gênero uma vez em que 

estas correspondem à totalidade das práticas sociais (esporte, literatura, arte, medicina, etc.) e 

organizam um espaço diferente de acordo com o gênero. 

As relações de gênero no trabalho do comércio entre as atividades ocupacionais 

principais são acirradas. Nestas relações se expressam a assimetria e oposição entre o trabalho de 

homens e mulheres. A venda e a fiscalização não apenas atividades diferentes e complementares. 

Elas exprimem relações de poder que se atualizam de forma mas contundente na relação entre os 

fiscais e vendedoras.  

Encontramos um valor social maior atribuído pela direção da empresa ao trabalho 

dos fiscais que se expressa também em termos de remuneração.Apesar de todos os trabalhadores 

receberem o mesmo salário do comércio, os fiscais ganham uma gratificação não inscrita na 

carteira de trabalho que faz o salário destes ficar maior do que as vendedoras. A função de fiscal,   

                                                           
242

 Esta discussão foi mais evidente  no campo do marxismo, que privilegiou a distinção entre valor de uso e valor de 

troca quando define a mercadoria (cf.Marx: 1999).  Desdobra-se ainda para a definição de estrutura social com a teoria 
de classes sociais baseada na propriedade dos meios de produção e conseqüentemente na divisão social do trabalho.  
Esta orientação não está ausente de outras orientações, a exemplo de Durkheim e  sua preocupação com a divisão 
social do trabalho.   
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também está associado ao uso da força física na coerção do roubo.  Relatando as atividades do 

fiscal descrevem: 

 

“Na loja da Nossa Senhora do Carmo tinha um fiscal de 
50 anos mas que se tratava. Uma mulher roubou na loja. Quando a 
pegaram precisou de mim e desse fiscal para segurar a mulher.  
Roberto( dono) diz para  fazer a pessoa pagar. Se não quiser pagar,  
chamar a polícia. A mulher  disse: eu ia pagar! Mas só pagou quando 
a seguraram”. Marcos.  

 

  

A função principal do fiscal 
243

tem é vigiar o movimento de pessoas na loja, para evitar 

roubos, mas também, observar secretamente a atuação das vendedoras. Ele alerta para possíveis 

roubos internos realizados pelas próprias vendedoras. Esta função propicia ocasiões de conflitos e 

remete para a situação de opressão das mulheres no contexto observado. Podemos observar esta 

situação de opressão das vendedoras nos relatos sobre a função e atividade do fiscal: 

 

“É os de dentro e os de fora. Tem sumido muita 

mercadoria.... no mês anterior foram dez e mercadorias em 

consignação e quero saber se tem alguém levando de dentro da 

loja.Acabei com a estória de levar uma peça de uma loja para outra. 

Uma cliente queria uma mercadoria de uma cor que não tinha na loja 

então se mandava buscar de outra loja. Uma hora dessa uma 

mercadoria que não se vendeu pode sumir. Não permito que se faça 

isso. Mas  outro dia se precisou de 10 calças de ginástica de outra 

loja. Eu permiti. Mas Evaldo comentou: você não proibiu de levar 

mercadoria de uma loja para outra? Eu disse: mas são dez calças 

para vender! Fiz uma reunião e disse que se a mercadoria sumir eu 

vou dividir o prejuízo com todo mundo. Aí quero ver se vai sumir!” 

Roberto ( dono do comércio). 

    

 As vendedoras são alvo principal de controle na empresa. Uma vez que é a atividade 

fim, o trabalho da vendedora é considerado meta de gestão.Elas exercem a principal função e são 

submetidas às estratégias de vendas
244

 para aumentar o faturamento das lojas o que provoca 

                                                           
243

 Segundo Kergoat (s.d) “Esta forma de divisão social do trabalho tem dois princípios 
organizados, o princípio da separação ( Existem trabalhos de homens e trabalho de mulher) e o 
princípio hierárquico ( um trabalho de homem vale mais que um trabalho de mulher”.  
 
244

 Há uma tendência de concentração das vendedoras na faixa etária de 18 a 39 anos. A partir 
desta última não há participação feminina na empresa. Tendo em vista que a maioria das 
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problemas de relações sociais e insegurança no ambiente de trabalho. Porém, as vendedoras tem 

seus meios de reagir as relações de poder no trabalho. A divisão sexual do trabalho que opõe 

vendedoras e fiscais não é um dado rígido e imutável. Embora haja de maneira contínua, no sentido 

de dominação das mulheres, seus princípios organizativos, que caracterizam as relações 

antagônicas entre grupos de fiscais e vendedoras, cedem diante do objetivo principal da empresa: o 

lucro. A situação abaixo descrita exemplifica a questão: 

Quando cheguei na loja não vi Ubirajara. Fui direto para o caixa . Com pouco tempo 

perto de mim, a caixa-gerente disse: Ubirajara saiu! Eu retruquei: Foi??? Espantada. Eu bem que não 

tinha visto ele! Por que? Perguntei: Porque discutiu com Júlia  (vendedora)  e não voltou mais. Eles já 

vinham se desentendendo. Chegou mercadoria nova. O fiscal disse:. Eu vou contar!.  A gerente falou 

: deixa ele contar! Então,  Júlia queria três calças de uma determinada cor e modelo (as calças de 

ginástica que são as que vendem mais) para mostrar a uma cliente. Ele disse: não, não leva!. Só 

envio a calça para o salão depois que terminar de contar! Júlia disse: Se eu fosse o dono não me 

dava três não, me dava dez! Eu estou querendo para vender e não para roubar! Então a gerente 

disse: trás três calças de lá que eu mando três daqui! O fiscal disse: essa menina é impossível! Logo 

depois, Júlia estava com uma cliente e tirou a roupa do cabide para mostar mas  deixou o cabide por 

cima das araras e foi passar o talão. O fiscal falou bem alto na frente da cliente:Não, é  para ela 

deixar o cabide lá, trás imediatamente! Falou alto em tom grosseiro.Júlia respondeu e começaram a 

discutir! Chamei o dono. Ele disse ao fiscal:Não é para brigar na frente dos clientes! Não pode ser 

assim, tem que ser amigo! O fiscal  não gostou e disse: Eu não fico mais aqui! Nunca recebi uma 

bronca como empregado! Foi embora e não voltou.  O copo de água dele ainda estava lá . Eu falei 

:não vai jogar fora? Ela disse: Deus me livre! Esse copo eu estou no maior cuidado nele. Ele pode 

voltar! 

As relações entre homens e mulheres que exercem atividades diferentes no comércio, 

em geral são antagônicas, embora seja na relação entre fiscais e vendedoras que elas se 

agravam.Fundamentam-se numa tensão considerando que as relações de dominação hajem neste 

sentido. As diferenças nas atividades de homens e mulheres tem uma base material, o próprio 

trabalho e não possuem apenas uma dimensão compreensiva ( Kergoat: s.d /2010 ). Na dimensão 

concreta das relações sociais entre os sexos no comércio de vestuário há uma tensão organizada em 

termos de grupos ocupacionais que representam interesses antagônicos  dos quais se valem a 

pequena empresa de comércio familiar para sua sobrevivência econômica. 

                    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As relações de gênero no trabalho de comércio se constrói através de uma dinâmica que envolve 

questões de gênero, confiança, lealdade, ou seja, aspectos não econômicos. As decisões são tomadas 

de acordo com prescrições fundamentadas em experiências práticas dos dirigentes, isto é, estão 

orientadas por ações norteadas, muitas vezes, em experiências domésticas e usuais. Embora entre os 

                                                                                                                                                                          

mulheres são vendedoras, acredita-se que há uma preferência do empregador por mulheres 
jovens como  estratégia de vendas no comércio de vestuário.Sugerimos que essa  tendência 
seja comum no segmento. 
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comerciários (as) a compreensão de gênero aponte para mudanças na rígida divisão social de trabalho 

entre homens e mulheres, a divisão sexual do trabalho na empresa é uma estratégia de gestão. Onde o 

controle do trabalho realizado pelos fiscais e a maximização dos lucros através das vendas é a meta.O 

valor diferencial dado as principais atividades refletem o modo de gerenciar do dirigente. Modelo que 

é pautado por um estilo tradicional e hierárquico, onde o homem tem autoridade máxima. Retraduz as 

concepções de gênero tradicionais em práticas gerenciais. 
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Resumo 
 

A divisão sexual do trabalho se constitui na designação de atividades próprias 
a cada sexo com base nas diferenças de gênero, estabelecendo uma 
hierarquia entre o valor do trabalho produzido nos âmbitos público e privado. 
Nesse sentido, esse trabalho foi desenvolvido através de uma revisão 
bibliográfica, objetivando-se refletir acerca das relações de poder que 
permeiam os processos de divisão do trabalho. 
  
Palavras-chave: Divisão Sexual do Trabalho. Relações de Poder. Gênero. 
Público e Privado. 
 
Abstract 
 
The sexual division of labor is the term used to identify the appropriate tasks for 
males and females considering gender differences and establishing a hierarchy 
among the value of work produced in public and private field. In this sense, this paper 
was developed through a bibliographic review, with the aim of reflecting on power 
relations that permeate the processes of labor division. 
 
Key words: Sexual Division of Labor. Power Relations. Gender. Public and Private. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Nos diferentes lugares, desde as épocas mais remotas de 
civilização, as construções sociais determinam as atribuições pertinentes a 
cada sexo. Esse modelo de sociedade fundamentado na dicotomia entre os 
universos feminino e masculino, estabeleceu uma divisão rígida da qual 
decorre níveis hierárquicos de subordinação e poder. 

Nesse sentido, as relações de poder se fundamentam pelos modelos 
construídos em cada sociedade do que é ser masculino e feminino, gerando a 
submissão feminina nos espaços públicos e privados, e conferindo ao homem 
um lugar privilegiado no topo da hierarquia.  

Essas relações explicadas pelos estudos de gênero subsistem as 
históricas lutas das mulheres por direitos, e embora seja uma questão que há 
muito tempo vem sendo debatida, ainda persistem extremas desigualdades 
entre homens e mulheres na atual conjuntura social. 

Por ser o gênero uma maneira de dar significados as relações de 
poder, ele é, portanto, uma das esferas nas quais o poder é articulado. Assim, 
embora não seja o único campo no qual o poder ganha sentido, o gênero se 
constitui num meio persistente e recorrente de dar eficácia e significação ao 
poder. 

Nesse sentido, esse trabalho foi conduzido com o objetivo de refletir 
acerca dessas relações de poder que permeiam os processos de divisão do 
trabalho, enquanto resultantes da divisão de gênero incorporada e cristalizada 
na sociedade. Diante da realidade que nos cerca se faz necessário pensar as 
situações postas na sociedade, tendo em vista romper com os paradigmas e 
conferir novas propostas de vida em sociedade. 

Essa discussão foi desenvolvida com base nos estudos realizados 
ao longo da nossa vida acadêmica, tanto das leituras realizadas, como da 
participação em grupos de estudos e das trocas de conhecimentos entre os 
diversos atores do saber. Constitui-se assim, em uma revisão bibliográfica de 
alguns pesquisadores da área que nos possibilitaram refletir essa temática a 
partir da realidade.  

Uma vez que, a divisão sexual do trabalho se constitui na 
designação de atividades próprias a cada sexo com base nas diferenças de 
gênero, estabelece-se uma hierarquia entre o valor do trabalho produzido nos 
âmbitos público e privado, que se naturalizam nas relações de poder no mundo 
doméstico e na sociedade. 

Assim, o trabalho considerado produtivo que é produzido pelo 
homem na esfera pública é valorizado socialmente enquanto o trabalho 
exercido pela mulher assume um valor inferiorizado. 

Embora em nossa sociedade sejam percebidas significativas 
mudanças com relação a essa ordem, ainda existe muito a ser feito, para 
construirmos um cenário no qual a desigualdade não seja a norma. 
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2 QUESTÕES DE GÊNERO E SUAS IMPLICAÇÕES NA SOCIEDADE 

 
 

2.1 Diferenças de gênero, desigualdade de poder 
 
 
Não é novidade falar que as relações entre os sexos foram 

estabelecidas nas diversas sociedades, pautadas em acentuadas diferenças, 
sobretudo no que diz respeito à relação dessa divisão a partir de um argumento 
biológico. Também não é inédito afirmar que essa configuração que tomou por 
base a divisão sexual do trabalho condicionou a mulher ao espaço doméstico, 
privado das decisões sociais e hierarquicamente subordinado, e que, embora 
com a luta de tantos anos e os diversos estudos realizados, não fomos ainda 
capazes de transformar essa realidade. 

No entanto, as diversas reflexões e as lutas históricas de mulheres 
levaram-nos a um patamar diferenciado de subordinação, sendo possível 
verificar um significativo acesso das mulheres nos espaços outrora vedados, 
sobretudo no mercado de trabalho e nos espaços de decisões. É claro que não 
chegamos ao nível desejado, porém isso nos leva a crer que, continuar 
estudando essas questões, pode até não ser um fator decisivo, mas é um 
importante passo para a transformação de nossa sociedade, no que diz 
respeito ao acesso aos espaços públicos, como o estabelecimento de uma 
nova lógica na qual as mulheres não precisem ser o segundo sexo.  

Diante dessa realidade que nos cerca, o estudo de Gênero como 
afirma Buarque e Santos (2006), nos ajuda a entender parte dos problemas e 
dificuldades que as mulheres enfrentam, decorrentes da definição de papeis 
que a sociedade lhes atribui no acesso a vida política, ao trabalho, a liberdade. 

Dessa forma, para as autoras, gênero diz respeito ao conjunto de 
atributos construídos pela cultura para designar as atribuições a serem 
desempenhadas por homens e mulheres em cada sociedade. E como as 
sociedades mudam, essas atribuições também mudam (SANTOS E 
BUARQUE, 2005). 

Ainda na concepção das autoras é importante destacar que a matriz 
de gênero não só define que homens e mulheres cumprem diferentes papeis, 
mas também estabelece uma hierarquia entre eles, sendo atribuído aos 
homens um lugar de autoridade e de posse sobre as mulheres, estabelecendo-
se desigualdades que vão além das justificativas com relação às diferenças 
biológicas (SANTOS E BUARQUE, 2005). 

Segundo Scott (1990), há evidencias que no seu uso mais recente, o 
termo gênero apareceu primeiro com as feministas americanas que insistiam na 
fundamentação social das distinções baseadas no sexo, rejeitando-se o 
determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual.  

Ao estudarmos o desenvolvimento dos povos, é notório que homens 
e mulheres mudam de papeis de cultura para cultura e ainda no interior de 
cada uma delas de acordo com o período e das condições históricas 
vivenciadas (SANTOS E BUARQUE, 2005). 

Para Madureira (2004) as relações de gênero diferem, pois as 
diversidades culturais, históricas, econômicas, políticas e religiosas existentes 
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em cada sociedade nos permitem dizer que variam de uma sociedade para 
outra. Assim como as concepções dos gêneros mulher/homem, 
feminino/masculino podem ser diferentes em uma mesma sociedade.  

Para Santos e Buarque (2005) fazer uso do conceito de gênero nos 
permite compreender que as desigualdades econômicas, políticas e sociais 
existentes entre homens e mulheres não são, unicamente, produtos de suas 
diferenças biológicas. Mas, construções resultantes das relações sociais, que 
vão construindo a história de uma comunidade, e nas diferentes culturas.  

Essas relações que são construídas a partir das diferenças de 
gênero originam relações de poder que passam a permear todos os processos 
da vida humana, dando significado a existência de níveis hierárquicos de 
subordinação, assim como um lugar “próprio” da mulher, longe das decisões e 
das atividades consideradas produtivas. 

Na definição de Scott (1990), 
 
 

O gênero é uma primeira maneira de dar significado as relações de 
poder. Melhor dizendo: o gênero é um primeiro campo no seio do 
qual, o poder é articulado. O gênero portanto não é o único campo, 
mas ele parece ter constituído um meio persistente e recorrente de 
dar eficácia à significação do poder no Ocidente, nas tradições 
judaico-cristãs e islâmicas (p. 16). 
 

 

Dessa forma, a política por si mesma é um conceito de gênero, visto 
que estabelece a sua razão de ser e a realidade de sua existência, assim como 
o exercício do poder público e sua importância decisiva, a partir da exclusão 
das mulheres do seu funcionamento (SCOTT, 1990). 

Para a autora, o gênero se constitui em uma das referencias pelas quais o 
poder político foi concebido, legitimado e criticado. Tem seu sentido fundamentado 
no que diz respeito à oposição entre homem e mulher. A reivindicação do poder 
político exige uma referência que pareça fora de qualquer construção humana 
fazendo parte da ordem natural ou divina. Assim, a oposição binária e o processo 
social das relações de gênero tornam-se partes do próprio poder. (SCOTT, 1990). 

 
 

2.2 Um mundo dividido: as esferas públicas e privadas 
 
 

As relações de poder vão tomar forma na sociedade a partir do 
estabelecimento de uma ordem hierárquica das atividades. Foi necessário criar 
uma divisão que definissem papeis específicos a cada sexo. Mas, mais do que 
isso, foi atribuído valor ao trabalho realizado por cada um nas diferentes 
esferas: a esfera pública e a esfera privada. 

Nesse sentido, para Hannah Arendt (1983), a distinção entre uma 
esfera de vida privada e uma esfera de vida pública corresponde à existência 
das esferas da família e da política como entidades diferentes e separadas, 
pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-estado. Dessa forma, o 
antigo pensamento político se baseava na divisão decisiva entre as esferas 
públicas e privadas, que correspondiam à polis e a família, respectivamente, e 
finalmente entre as atividades pertinentes a manutenção da vida. 
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Aprofundando essa discussão Hannah Arendt (1983), afirma que, de 
acordo com o pensamento grego, a capacidade humana de organização 
política não somente difere, mas é diretamente oposta a essa associação 
natural constituída pela casa (oikia) e pela família como centro.  

O surgimento da cidade-estado significava que o homem recebera, 
além de sua vida privada, essa no espaço doméstico, uma espécie de segunda 
vida, ou seja, o seu bios politikos. Significando que agora, cada cidadão 
(homem), pertence a duas ordens de existência, e, sobretudo, que há uma 
grande diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio e o que é comum 
(HANNAH ARENT, 1983). 

Diante do explicitado, pertencer ao bios politikos na Grécia era uma 
condição masculina, daquele que era considerado cidadão e pertencente a 
essa ordem própria. Assim, deter o poder nessa conjuntura significava não 
pertencer à ordem comum, àquela que se dava pela associação natural e se 
resumia à família, tendo como espaço o âmbito doméstico.  

De acordo com Unbehaum (2005), ao se estabelecer níveis 
hierárquicos de autoridade para os homens e de subordinação para as 
mulheres, estabelece-se relações de poder que são determinadas de acordo 
com a cultura e o cotidiano vivido pelas pessoas de cada sociedade nos 
âmbitos público e privado.  

Sobre essa discussão das esferas públicas e privadas, e as relações 
de poder que se estabelecem entre elas, Alicia Puleo (1999), afirma que: 
 
 

En el ámbito doméstico se realiza el trabajo reproductivo 
(reproducción, tareas domésticas y otras propias de esa esfera), en el 
ámbito público tiene lugar el trabajo asalariado y otras tareas propias 
del ámbito como política, cultura, etc. Pero no hay simetría de poder y 
de reconocimiento entre ambas esferas (p. 30). 

 
 

Com a subordinação da mulher e de tudo que a ela era associado 
ser considerado como inferior, buscou-se fundar uma dicotomia entre ambas as 
esferas publicas e privadas. No entanto, é notório perceber a interligação entre 
uma e outra, e que inclusive uma não subsiste sem a outra. 

De acordo com Bruschini (1990), o trabalho doméstico, 
desvalorizado na sociedade moderna é fundamental para a reposição das 
forças produtivas. Caracterizado como exclusivo das mulheres, e, portanto, 
inferiorizado na sociedade, é responsável pela produção biológica dos seres 
humanos, cuidado, manutenção e socialização dos seus membros. Possui 
natureza diferenciada das regras do mercado, pois é executado dentro do lar e 
por isso não possui valor social. 

Historicamente, é muito provável que o surgimento da cidade-estado 
e da esfera pública tenha ocorrido às custas da esfera privada, da família, e do 
lar. Uma vez que a esfera familiar se configura no espaço no qual os homens 
viviam juntos compelidos por suas necessidades e carências, a polis 
diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer iguais, diferente da 
família que era o centro da mais severa desigualdade (HANNAH ARENDT, 
1983). 

De acordo com Romanelli (2002) nas relações de autoridade e poder 
há o predomínio da desigualdade, onde é designado para homem, mulher e 
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filhos posições hierárquicas e desiguais, conforme o gênero, a idade e as 
relações existentes entre eles. Deste modo, a esfera privada é caracterizada 
por: atribuições hierarquizadas, onde o marido/pai exerce autoridade e poder 
sobre a esposa e os filhos e a divisão sexual do trabalho é bastante rígida, 
separando atividades e atribuições masculinas e femininas. 

Nesse sentido Hannah Arendt (1983), afirma que: 
.  
 

O fato de que a manutenção individual fosse a tarefa da mulher era 
tido como óbvio; e ambas estas funções naturais, o labor do homem 
no suprimento de alimentos e o labor da mulher no parto, eram 
sujeitas à mesma premência da vida. Portanto, a comunidade natural 
do lar decorria da necessidade: era a necessidade que reinava sobre 
todas as atividades exercidas no lar (HANNAH ARENDT, pag.40). 

 
 

Diferentemente da esfera privada a polis significava a defesa da 
liberdade, e se havia uma relação entre essas duas esferas pode-se destacar, 
a vitória sobre as necessidades da vida em família, quesito fundamental a 
constituição da condição natural para a liberdade na polis (HANNAH ARENDT, 
1983). 

 
 
 
 

 
2.3 Divisão sexual do trabalho: papeis diferenciados para homem e 
mulher 

 
 
Dentre os componentes dos estudos de gênero, a divisão sexual do 

trabalho tem sido um dos temas discutidos pelos diferentes enfoques 
feministas (particularmente o liberal e socialista), sobretudo no que diz respeito 
a sua noção característica de que toda sociedade conhecida divide por sexo as 
tarefas (ALICIA PULEO, 1999). 

Embora a divisão sexual do trabalho tenha sido objeto de trabalhos 
precursores em diversos países, foi na França, com o impulso do movimento 
feminista, nos anos 70, que surgiu uma onde de trabalhos que passariam a 
configurar as bases teóricas desse conceito. (HIRATA E KERGOAT, 2007) 

A divisão sexual do trabalho segundo a matriz patriarcal de gênero 
estabelece uma hierarquia entre o valor do trabalho produzido para garantir 
diretamente a vida das pessoas, e do trabalho produzido para gerar bens e 
serviços acessados por essas pessoas através do mercado. Sendo nessa 
lógica as tarefas e papeis determinados por sexo, cabe às mulheres a 
responsabilidade do espaço privado, no qual se desenvolvem as tarefas da 
reprodução, e ao homem a do espaço público, onde são executadas as 
atividades da produção (SANTOS E BUARQUE, 2005). 

Para Hirata e Kergoat (2007), o termo divisão sexual do trabalho na 
França corresponde a duas significações de conteúdo distinto: por um lado, 
estuda-se a distribuição diferencial de homens e mulheres no mercado de 
trabalho com relação a inserção destes nos ofícios e profissões e as variações 
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no tempo e no espaço dessa distribuição, e por outro, se analisa a sua 
associação a divisão desigual do trabalho doméstico entre os sexos. 

Isto não quer dizer que a divisão seja sempre a mesma. Como 
afirma Alicia Puleo (1999), como a antropologia tem destacado, as tarefas 
determinadas a cada sexo variam de uma sociedade a outra. Porém, em todas 
elas subsiste a divisão sexual do trabalho, havendo, portanto, uma tendência 
geral que certas tarefas sejam próprias das mulheres. Em particular aquelas 
relacionadas com a criação dos filhos, com o cuidado do lar e com a 
reprodução da vida (que inclui tanto a reprodução da espécie em si, como a 
manutenção material e psicológica dos seus membros). 

Somando a essas contribuições, Kergoat (1996), salienta que: 
 
 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais de sexo; esta forma é adaptada 
historicamente e a cada sociedade. Ela tem por características a 
destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e, 
simultaneamente, a apreensão pelos homens das funções de forte 
valor social agregado (políticas, religiosas, militares, etc.) (p. 14). 

 
 

2.4 Tarefas produtivas e reprodutivas: atividades diferentes, valor social 
diferente 

 
 
A partir das tarefas e papeis determinados a cada sexo surgem às 

atividades de produção e reprodução. Para Bruschini (1990), a divisão sexual 
do trabalho se constitui na designação de atividades próprias a cada sexo, 
onde as mulheres reservadas ao espaço doméstico são atribuídas às 
atividades reprodutivas, estando incluídos os cuidados com o bem-estar físico 
e emocional da família, moradia e educação dos filhos. Nesse contexto, o 
homem, como sexo mais valorizado socialmente, executa as atividades 
produtivas de geração de renda fora do espaço da casa. 

Para Santos e Burque (2005), tarefa reprodutiva é o conjunto de 
atividades com o objetivo de produzir as condições para que as pessoas 
nasçam se desenvolvam e envelheçam assistidas em suas necessidades 
durante todo o ciclo da vida. Ela envolve cuidados com a alimentação, higiene, 
vestuário, saúde e educação dos indivíduos ao longo da sua existência. Tudo 
isso está ligado a reprodução dos indivíduos ao longo da sua existência. O 
trabalho doméstico é por excelência a tarefa reprodutiva. Já a tarefa produtiva 
está relacionada às atividades de produção de bens e serviços que envolvem 
extração, cultivo, transformação e comercialização. 

Essa forma particular da divisão social do trabalho é regida por dois 
princípios organizadores, sendo eles o princípio de separação e o princípio 
hierárquico. O primeiro diz respeito à existência de trabalhos de homens e 
trabalhos de mulheres e o segundo que é válido para todas as sociedades 
conhecidas temporal e espacialmente, se refere ao fato do valor do trabalho, ou 
seja, o trabalho do homem tem maior valor que o trabalho da mulher (HIRATA 
E KERGOAT, 2007). 
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No âmbito doméstico se realiza o trabalho reprodutivo (tarefas 
domésticas não remuneradas), e no âmbito público se dá o trabalho produtivo e 
devidamente remunerado. Sobre isso, Alicia Puleo (1999), salienta que: 

 
 

El carácter de asalariado constituye una ventaja muy importante del 
ámbito público ya que en las sociedades industriales sólo es 
reconocido como “trabajo” el que es remunerado. El trabajo 
remunerado proporciona autonomía, permite a una persona tener un 
margen mayor de autoridad e independencia. Además, las 
actividades del mundo de lo público son más prestigiosas. Por otro 
lado, las decisiones tomadas en el ámbito público suelen afectar al 
ámbito privado (p. 30 e 31). 

 
 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais entre os sexos, e ainda mais, se constitui em 
um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos, 
sendo essa forma modulada histórica e socialmente. Dessa forma, tem como 
características a designação prioritária dos homens a esfera produtiva e das 
mulheres a esfera reprodutiva, e ao mesmo tempo, a apropriação pelos 
homens das funções com maior valor social acrescido, seja político, religioso, 
dentre outros (HIRATA E KERGOAT, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
 

Tomando a realidade como uma fonte inesgotável de dados acerca 
dos indivíduos e da vida em sociedade, e a partir das leituras de referenciais 
teóricos e da discussão em grupos de estudos e disciplinas nos espaços 
acadêmicos sobre as relações estabelecidas entre homens e mulheres, sob a 
perspectiva de gênero, foi possível elaborarmos alguns questionamentos, que 
pretendemos através desta revisão de literatura, apontar caminhos para a 
compreensão dessas questões. 

Compactuando com Astigarraga (2005) que as análises e 
conclusões do estudo, resultam da tentativa de entender as ações e relações 
desempenhadas pelos atores, enquanto parte e conjunto do real, buscamos 
investigar, sob a perspectiva de estudiosos da área o que os estudos 
desenvolvidos podem fomentar para o nosso conhecimento e ampliação da 
compreensão de nossa realidade. 

Compartilhamos com Sales (2005) a ideia de que pesquisar é: 
 
 
“um desafio, principalmente quando nos expomos através da escrita, 
pois escrever é uma forma de se mostrar. Pela qual corremos todos 
os riscos, aventuramos-nos a dizer que nossa escrita se coloca na 
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ordem da paixão pela pesquisa, pela vontade de abrir horizontes, 
pela inquietação constante de questionar verdades e pelo desejo de 
experimentar novos caminhos” (p.83). 

 
 
Ao estudar as relações de poder que permeiam a divisão sexual do 

trabalho se faz necessário romper com os paradigmas que circundam os 
diversos espaços, sobretudo na academia, questionando os conceitos na 
busca por experimentar caminhos menos desiguais, nos quais a hierarquia não 
seja a base. 

Para Paulo Freire (1987), quando os indivíduos se percebem como 
seres- para-si, são capazes de transformar a sua realidade a partir da 
compreensão e apreensão dela enquanto sujeitos que agem e que se 
desvencilham da classe dominante, descobrindo-se e conquistando o seu 
espaço como sujeitos de sua própria destinação histórica. Assim, toda 
mudança pressupõe uma postura de questionamentos frente à realidade na 
busca por experimentar novos caminhos. 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As relações de gênero definem que homens e mulheres cumprem 
diferentes papeis, estabelecendo uma hierarquia entre essas atribuições, 
sendo legitimado aos homens um lugar de autoridade e de posse sobre as 
mulheres. Dessa configuração são derivadas desigualdades que vão além das 
justificativas com relação às diferenças biológicas pelas quais o discurso das 
diferenças é fundamentado. 

A luta das mulheres por acesso aos espaços públicos e ao mercado 
de trabalho contribuiu para a ocorrência de significativas mudanças no decorrer 
dos anos. No entanto, a matriz patriarcal que estabelece a divisão sexual do 
trabalho como regra, ainda é fundante mesmo na atualidade. 

O gênero é uma das esferas nas quais o poder é articulado. Por seu 
intermédio as relações de poder adquirem formas se constituindo um meio 
persistente e recorrente de dar eficácia à significação do poder. 

Uma vez que a política é um conceito de gênero, constitui-se em 
uma das referencias pelas quais o poder político foi concebido e legitimado, 
estabelecendo a sua razão de sua existência, assim como o exercício do poder 
público e sua importância decisiva com a exclusão das mulheres do seu 
funcionamento. 

As relações de poder vão tomar forma na sociedade a partir do 
estabelecimento de uma ordem hierárquica das atividades. Ao criar uma 
divisão que definissem papeis específicos a cada sexo, foram atribuídos 
valores ao trabalho realizado por cada um nas diferentes esferas: a esfera 
pública e a esfera privada. 

A divisão sexual do trabalho ao tomar por base o homem como topo 
da hierarquia, estabeleceu nas sociedades uma ordem perversa de 
subordinação da mulher aos espaços desvalorizados socialmente, fazendo do 
espaço privado o lócus do sexo feminino, com a responsabilização das tarefas 
domésticas, fundamentais para o exercício da vida, mas sem nenhum valor na 
sociedade. 

Desde o surgimento da antiga cidade-estado, a distinção entre uma 
esfera de vida privada e uma esfera de vida pública corresponde à existência 
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das esferas da família e da política como entidades diferentes e separadas. 
Assim, o antigo pensamento político na Grécia se baseava na divisão decisiva 
entre as esferas públicas e privadas, que correspondiam à polis e a família, 
respectivamente, e finalmente entre as atividades pertinentes a manutenção da 
vida. 

Enquanto categoria que estabelece atividades próprias a cada sexo 
com base nas diferenças de gênero, a divisão sexual do trabalho ao 
estabelecer nas sociedades, uma hierarquia entre o valor do trabalho produzido 
nos âmbitos público e privado, levou a naturalização e sedimentação das 
relações de poder no mundo doméstico e na sociedade. 

Essas relações de poder que se estabelecem com a divisão sexual 
do trabalho se perpetuam ao definir o homem como centro da sociedade, e por 
isso, detentor por excelências dos espaços socialmente valorizados, criando-se 
uma lógica de superioridade masculina, lógica essa fundamentada em um 
discurso de características naturais dos sexos, que exclui ainda hoje as 
mulheres do acesso aos espaços públicos, seja no mercado de trabalho, nos 
espaços de construção do saber (escolas, universidades), e de decisões 
(políticas, institucionais). 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais de sexo; esta forma é adaptada historicamente 
e a cada sociedade. Ela tem por características a destinação prioritária dos 
homens à esfera produtiva e, simultaneamente, a apreensão pelos homens das 
funções de forte valor social agregado como as atividades políticas, militares, 
dentre outras. 

Se constituindo na designação de atividades próprias a cada sexo, 
às mulheres, por estarem nessa lógica reservadas ao espaço doméstico, são 
atribuídas às atividades reprodutivas, nas quais estão incluídos os cuidados 
com o bem-estar físico e emocional da família, moradia e educação dos filhos. 
Nesse contexto, o homem, como sexo mais valorizado socialmente, executa as 
atividades produtivas de geração de renda fora do espaço da casa. 

As atividades pertinentes a cada sexo podem variar de uma 
sociedade para outra. Mas em todas elas subsiste a divisão sexual do trabalho, 
havendo uma tendência geral que certas tarefas sejam próprias das mulheres, 
sobretudo as relacionadas à criação dos filhos, o cuidado do lar e com a 
reprodução da vida. 

As diversas reflexões e as lutas históricas de mulheres levaram a um 
significativo acesso das mulheres nos espaços outrora vedados, sobretudo no 
mercado de trabalho e nos espaços de decisões. Ainda temos muito a 
conquistar e continuar estudando essas questões, pode até não ser um fator 
decisivo, mas é um importante passo para a transformação de nossa 
sociedade, tendo em vista não só o acesso das mulheres aos espaços 
públicos, mas ainda o estabelecimento de uma nova lógica equitativa de 
direitos.  
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GÊNERO E TRABALHO: UMA ANÁLISE DAS COOPERATIVAS DE 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE NATAL – RN 

 
 
RESUMO 

As mutações no mundo do trabalho, fruto da reestruturação produtiva, 
promovem a intensificação da precarização das condições de trabalho e vida 
da classe trabalhadora, afetando, a partir da divisão sexual do trabalho 
principalmente as mulheres. Nesse contexto, o presente trabalho esboça um 
recorte de gênero que objetiva debater a situação das mulheres catadoras de 
materiais recicláveis da cidade do Natal-RN. 
Palavras-chave: Divisão sexual do trabalho. Mulheres. Catadora de material 

reciclável. Preconceito. 

ABSTRACT 

The changes in the labor market, result of productive restructuration, cause an 
intensification of precarious living and working conditions of the working class, 
affecting, from the sexual division of labor especially women. In this context, this 
work presents an outline of gender that discusses the situation of women 
pickers of recyclable materials from the city of Natal, RN.  
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Keywords: Social division of work. Women. Recyclable material picker. 

Prejudice. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

O cenário das lutas de gênero tem recebido destaque no mundo pós-

contemporâneo enquanto movimento constitutivo da sociedade. Assim, 

estudaremos, dentro desse cenário, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, observando que essa é uma conquista historicamente recente e 

fazendo a ressalva da relevância de suas implicações enquanto categoria de 

análise, bem como de seus impactos positivos e negativos na dinâmica da vida 

das mulheres que convivem com o que conhecemos por dupla jornada de 

trabalho.  

Para isso, analisaremos o processo de reestruturação produtiva e seus 

impactos no mercado de trabalho que trazem a tona, por exemplo, o fenômeno 

da precarização do trabalho, algo iminente na conjuntura social atual. Assim, 

considerando que esse processo modifica o modelo de produção e 

consequentemente reconfigura o modelo de gestão do trabalho, podemos dizer 

que as transformações no mundo do trabalho implicam na consolidação de um 

novo perfil do trabalhador, do qual passa a ser exigido habilidades 

correspondentes à dinâmica do mercado flexível.  Além disso, nessa mesma 

perspectiva, como consequência desse novo modelo de produção, percebe-se 

ainda, a flexibilização e a precarização dos contratos de trabalho, a ampliação 

do desemprego e a intensificação do trabalho informal. 

Diante disso, abordaremos, aqui, a estruturação do trabalho na 

sociedade nos moldes da flexibilização do trabalho, destacando, portanto, a 

informalidade como uma das suas principais expressões e fazendo um recorte 

de gênero quanto à inserção da mulher no mercado de trabalho, bem como 

uma análise acerca das catadoras de materiais recicláveis enquanto trabalho 

feminino precarizado que, mesmo de forma inconsciente, acaba por fluir como 

uma alternativa na perspectiva de rompimento com os padrões patriarcais que 

permeiam as relações de trabalho, uma vez que os catadores de materiais 
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recicláveis da cooperativa analisada estão estruturados nos princípios da 

economia solidaria.   

Destarte, a título de exemplificação, utilizaremos os dados de pesquisa 

do projeto de extensão “Empreender reciclando: tecnologias sociais de inclusão 

das catadoras de materiais recicláveis do RN” coletados a partir de visitas ao 

galpão da Cooperativa de Materiais Recicláveis – COOPCICLA situada no 

antigo “lixão” de Cidade Nova, Natal/RN, bem como pela realização de 

entrevista estruturada norteada por formulário composto por questões abertas 

e fechadas que foi respondido por 15 (quinze) trabalhadoras cooperadas em 

uma pesquisa de amostragem em um universo de, em média, 60 catadores. No 

mais, é importante destacar que não iremos nos deter substancialmente aos 

dados da pesquisa como foco da abordagem, mas sim, enfatizaremos alguns 

elementos concernentes ao trabalho desenvolvido por elas na cooperativa e 

como ele pode ajudar a romper com a divisão sexual do trabalho.  

 

2. A INFORMALIDADE COMO EXPRESSÃO DAS TRANSFORMAÇÕES 

NO MERCADO DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DE GÊNERO  

 

A partir da década de 1970, intensifica-se o processo denominado 

Reestruturação Produtiva. Nesse contexto, é possível inferir que ao reestruturar 

o sistema produtivo, reestruturam-se as relações de trabalho e, 

consequentemente, toda a cultura social, pois as características de um sistema 

produtivo extravasam o ambiente fabril. Em vista disso, devemos lembrar que 

esse novo modelo produtivo pauta-se em uma produção enxuta, na 

efemeridade do mercado, em um modo de produzir controlado pelas metas e 

não pelo chefe, na possibilidade da extensão do trabalho a lugares diversos da 

unidade fabril, na polivalência do trabalhador e no estímulo à capacidade 

empreendedora do indivíduo e que, dentre outros fatores, o toyotismo torna os 

mercados cada vez mais globais, sendo possível identificar algumas 

transformações no mundo do trabalho com o declínio dos sistemas rígidos de 

produção e a consolidação de um formato mais flexível dos processos 

produtivos e gestão da força de trabalho. Por tudo isso, as mudanças 

acarretadas promovem novas formas de empregabilidade, conforme pontua 

TAVARES, 2004, p. 27:  
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A reestruturação produtiva do capital é portadora de mudanças na 
economia cujas consequências são fundamentais para toda a 
organização da sociedade. Dentre essas, no mundo do trabalho, 
devem ser consideradas as relações informais de trabalho, não 
porque se trate de uma novidade, mas pela sua tendência de 
expansão, pelo modo como o trabalho informal vem se relacionando 
com o capital [...] 

 Nesse processo, é perceptível a informalidade no que concerne à 

intensificação do trabalho informal. Vale salientar que esta surge como 

tendência da reconfiguração das relações de trabalho, pois essa informalidade 

é caracterizada principalmente pela flexibilização dos contratos de trabalho e 

pela desregulamentação das leis trabalhistas. Em consequência disso, o que 

se nota é o aprofundamento da precarização do trabalho na 

contemporaneidade, marcada pelo emprego sem registro em carteira de 

trabalho e contratos temporários, acompanhado por um processo de 

terceirização do trabalho que desobriga o empregador de muitas de suas 

responsabilidades trabalhistas, considerando que não é ele o contratante 

direto. Além disso, é importante pontuar que a reconfiguração do perfil do 

trabalhador com potencial empreendedor e multifuncional pautada nas 

exigências de especialização e qualificação da força de trabalho, acentua o 

desemprego.  

Faz-se necessário pontuarmos que, ao discutirmos as transformações 

no mundo do trabalho, é pertinente lembrarmo-nos dos sujeitos envolvidos nos 

diversos processos de trabalho que se desenvolvem na sociedade. Assim, é 

indispensável caracterizar esses indivíduos na contemporaneidade. Para isso, 

podemos recorrer à análise de ANTUNES, 2004, p. 342, que concebe a classe 

trabalhadora atual como  

[...] a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da 
venda da sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores 
manuais diretos, incorporando também a totalidade do trabalho 
social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de 
trabalho como mercadoria em troca de salário [...] 

Então, é importante lembrar que, inserem-se ainda nessa categoria, de 

acordo com o entendimento do autor acima mencionado, os desempregados, 

os trabalhadores submetidos a trabalhos temporários e precarizados, tanto no 

âmbito da prestação de serviços quanto da produção fabril, dentre outros. 

         Nesse contexto, as mutações ocorridas no modelo de organização da 

produção trouxeram significativas modificações para as relações trabalhistas 

contemporâneas, o que pode ser evidenciado pela perda do caráter formal do 
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trabalho em detrimento da flexibilidade e de sua consequente informalidade e 

precarização, bem como pela forma como se configura a inserção da mulher no 

mercado de trabalho. Dessa forma, a fim de compreendermos tal inserção, é 

preciso refletirmos acerca das relações de gênero nessa sociabilidade com o 

objetivo de identificar os papéis socialmente atribuídos a cada sexo. Assim, 

tomando por base a concepção de divisão sexual do trabalho, é necessário 

destacarmos que essa, segundo CISNE, 2012, p. 109, 

É uma das formas centrais para a exploração do capital sobre o 
trabalho. Essa divisão segmenta os trabalhos de homens e mulheres 
e hierarquiza tais trabalhos de forma a subalternizar os considerados 
naturalmente femininos em relação aos considerados naturalmente 
masculinos. 

Dessa maneira, podemos inferir que essa divisão reafirma a 

subalternização dos trabalhos femininos, o que nos leva a velha discussão que 

aponta o lugar do feminino e do masculino; de modo que o feminino, 

influenciado pela sociedade conservadora e patriarcal, acaba por ser 

pormenorizado no discurso de que “lugar de mulher é em casa” ou “pilotando o 

fogão”, ou ainda, “cuidando dos filhos”. Por isso, embora inserida no mercado 

de trabalho, a mulher continua sendo vista por essa sociedade como 

reprodutora do lar, enquanto ao homem cabe o mundo externo, dos negócios.  

No entanto, vale ressaltar, que o papel submisso da mulher ao homem 

não é privilégio da sociedade capitalista, pois o patriarcado “diz respeito, 

diretamente às relações de dominação, opressão e exploração masculinas no 

controle do corpo e na vida das mulheres” (CISNE 2009 p.45, apud LIMA 2012, 

p.89), assim, é anterior ao capitalismo. Os valores que sustentam esse sistema 

apenas se apropriaram do patriarcado para manter e intensificar a 

desigualdade de gênero.  

Indiscutivelmente, o advento da globalização impulsionou os fluxos de 

pessoas, mercado, comércio e comunicações, entre outros, com isso, 

assistimos ao aumento da demanda pela atividade feminina no mercado de 

trabalho. Assim, a mulher que antes era tida como objeto do lar e associada ao 

espaço doméstico conquista mais liberdade e passa a fazer parte da grande 

massa de trabalhadores no mundo capitalista. Entretanto, o que era pra ser 

uma conquista, acaba por acarretar danos à vida cotidiana da mulher moderna 

que passa a ser sobrecarregada com altas jornadas de trabalho associadas a 
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sua vida doméstica na qual ela ainda é vista como a principal responsável por 

cuidar da instituição familiar e prover a educação dos filhos. 

Não obstante, as novas configurações do mundo do trabalho afetam 

diretamente todos os trabalhadores e intensificam a exploração do trabalho 

que, no caso das mulheres, tendem a ficar cada vez mais exploratórias e 

complexas. Além do mais, as mulheres, na grande maioria dos casos, também 

estão submetidas a uma dupla jornada de trabalho já que ainda precisam 

conciliar a vida profissional com os cuidados com a família e com o lar como já 

referido anteriormente. 

Nesse sentido, observamos que, embora as lutas tenham florescido e 

gerado frutos positivos, ainda é preciso aprimorar e muito as condições do 

mercado de trabalho para que esse comporte as proposições femininas no 

mundo do trabalho, já que todo ser humano ativo na vida social precisa de 

qualidade de vida e isso implica em ter tempo livre pra o lazer, para o cuidado 

com a saúde e consigo mesmo. No entanto, a mulher, na sociabilidade atual, 

acaba abrindo mão desse tempo “livre” em prol da inserção no mercado de 

trabalho, o que gera graves problemas de diferentes naturezas que podem 

ocasionar danos físicos e psicológicos às mulheres. Como exemplo, podemos 

citar a depressão, o estresse, a angústia, a ansiedade, a tensão, as dores 

musculares, dentre outras doenças que atingem as mulheres na 

contemporaneidade. 

Portanto, ao discutirmos a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, devemos analisar os seus impactos não só pelo ângulo positivo, mas 

também pela sistemática negativa que causa um agravamento nas condições 

de qualidade de vida da população feminina, pois ao inserir as mulheres na 

produção e reprodução do valor, o modo de produção capitalista, em 

contrapartida, acrescentou e suplementou a função feminina que era tida como 

primordial, deixando-as, pois, sobrecarregadas. 

  Não obstante, a partir dessa ótica, é inegável que a mulher tenha 

conquistado direitos e rompido algemas ao longo da história, entretanto, 

continua, por exemplo, ganhando menores salários e ocupando maior 

percentual nos trabalhos informais e precários. Esses aspectos da questão de 

gênero reforçam, portanto, aspectos do que consideramos como,  
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Destrutividade que se expressa intensamente quando descarta, 
tornando ainda mais supérflua, parcela significativa da força mundial 
de trabalho, onde milhões se encontram realizando trabalhos parciais, 
precarizados, na informalidade ou desempregados. (ANTUNES, 
2011, p. 407) 

Ou seja, enquanto uma parte da população fomenta o consumo 

exacerbado, os “descartados” sobrevivem das sobras do que é consumido. 

Para eles, resta apenas aquilo que consideramos lixo. Todavia, é desse lixo 

que são retirados os chamados materiais recicláveis, atualmente, 

transformados em fonte de renda para uma determinada parcela da população, 

como é o caso dos catadores, sejam eles independentes ou organizados em 

associações e cooperativas. Entretanto, apesar dessa atividade garantir a 

sobrevivência destes, trata-se de um processo de trabalho extremamente 

precarizado.  

Além disso, é importante destacar que as condições degradantes de 

trabalho as quais estão submetidos, os enquadram em um contexto 

socioeconômico vulnerabilizado. Assim, as cooperativas de materiais 

recicláveis surgem como uma alternativa dos catadores ao desemprego 

amplamente promovido pela reestruturação produtiva e às circunstancias 

degradantes próprias da catação.  

Não podemos deixar de destacar que, embora a realidade dos catadores 

tenha melhorado com a criação dessas cooperativas e com a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), eles ainda estão 

imersos em um contexto de vulnerabilidade social e condições de trabalho 

precárias. É válido ressaltar que essa situação acentua-se quando nos 

referimos às mulheres catadoras, uma vez que a crise social vivida na 

contemporaneidade afeta diretamente a vida das pessoas, não só das 

mulheres, porém, segundo HIRATA (2010, p. 21) as mulheres são mais 

atingidas pela precariedade do que os homens, e percebemos que isso ocorre 

porque, entre outros fatores, elas socialmente possuem um papel/lugar tido 

como mais frágil e vulnerável.  

Portanto, devemos abandonar a concepção de que as atividades 

devem ser designadas de acordo com o sexo. Indo ao encontro dessa 

concepção, realizamos uma pesquisa com catadoras de matérias de 

recicláveis, as quais estão organizadas nos princípios da economia solidária, 

que pode ser compreendida como uma possibilidade de construir estratégias 
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de rompimento à divisão sexual do trabalho nas relações mercantis atualmente 

instituídas. 

 

3. MULHERES E COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS: UMA ALTERNATIVA PARA ROMPER A DIVISÃO SEXUAL 

DO TRABALHO? 

Embora as mulheres tenham conquistado lugares no mercado de 

trabalho, as relações de trabalho em relação ao gênero ainda são desiguais, já 

que podemos observar que as mulheres são submetidas a condições precárias 

de trabalho e recebem remuneração inferior aos homens mesmo ocupando 

cargos semelhantes em uma mesma empresa por exemplo. Diante dessa 

realidade, podemos inferir que tanto a sociedade quanto as relações de 

trabalho continuam obedecendo as influências dos padrões do modelo da 

sociedade patriarcal. Corroborando com essa perspectiva, LOMBARDI, 2010, 

p. 33, afirma que 

A participação feminina no mercado de trabalho, em praticamente 
todas as atividades econômicas e profissões, é uma conquista recente, 
do século XX, ao qual alguém deu a alcunha de “o século das 
mulheres”. 
 

Além da participação feminina no mercado de trabalho ser incipiente, 

essa parcela da população ainda depara-se com a informalidade do trabalho, 

intensificada pelas transformações no mundo trabalho. Por isso, a fim de 

destacarmos a realidade das cooperativas como espaços de informalidade do 

trabalho bem como as condições de vida e de trabalho das mulheres 

catadoras, desenvolvemos uma pesquisa de amostragem junto à Cooperativa 

de Material Reciclável – COOPCICLA de Natal/RN. 

Essa amostragem é importante porque confirma um dado que 

observamos de forma eminente, a forte tendência de fragilização da ocupação 

feminina em subempregos ou trabalhos informais, já que o mercado continua a 

segregar e precarizar o trabalho feminino. Nesse sentido, a atividade de 

catação é apenas mais uma forma de precarização do trabalho feminino, mas 

existe um importante diferencial, que, como já mencionado anteriormente, 

concerne a uma tentativa ainda que inconsciente por parte dos atores sociais 
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estudados (catadores/as de materiais recicláveis da COOPCICLA de 

Natal/RN), de romper com os moldes da divisão sexual do trabalho através dos 

princípios da economia solidária. Ora, o trabalho em cooperação sugere ajuda 

mútua, responsabilidade e comprometimento mútuo, além de respeito mútuo e 

remuneração equitativa, independentemente de etnia, sexo, religião ou 

quaisquer outras questões que possam gerar desigualdade injustificada.  

 No que tange à cooperativa, é relevante esclarecer que por 

aproximadamente 30 anos, o lixo da cidade de Natal amontoou-se no lixão de 

Cidade Nova, um bairro periférico do município; durante esse tempo, a coleta 

de lixo foi realizada por caminhões convencionais, “os carros do lixo”. Em 2010, 

como diretriz da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) que 

institui o remanejamento do lixo urbano para um aterro sanitário fora da cidade, 

o antigo lixão foi desativado.  

No local, alguns dos catadores de materiais recicláveis que já 

trabalhavam lá de maneira avulsa, organizaram-se em cooperativas com o 

intuito de driblar as situações de desemprego e precarização social e 

econômica nas quais estavam inseridos. Hoje, na área de transbordo de 

Cidade Nova, existem duas cooperativas de materiais recicláveis distintas, a 

COOCAMAR e a COOPCICLA e as atividades de triagem e pesagem do 

material reciclado coletado pelos catadores são desenvolvidas em dois galpões 

cedidos pela prefeitura de Natal às cooperativas. 

No entanto, essa pesquisa foi realizada especificamente com o público 

feminino da COOPCICLA, como parte das atividades do projeto de extensão 

“Empreender Reciclando: tecnologias sociais de inclusão das catadoras de 

materiais recicláveis do RN” vinculado ao departamento de Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir dela, buscamos analisar 

o perfil socioeconômico das catadoras e, para isso, realizamos entrevistas 

estruturadas com 15 das mulheres cooperadas. 

Entre outros fatores que podemos identificar a partir das entrevistas, 

destacamos que além da função da mulher construída socialmente, com dupla 

jornada de trabalho, essas mulheres ainda enfrentam um processo de 

estigmatização e descriminação por trabalharem com o que a sociedade 

considera lixo. Além disso, foi possível identificar que as catadoras de 

recicláveis da COOPCICLA, trabalham em condições precárias, pois, dentre 
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outros fatores, em seu cotidiano de trabalho, estão expostas ao contato com o 

lixo e aos seus riscos de contaminação, ao difícil acesso aos equipamentos de 

proteção individual (EPIs) e a não existência de esteira para a separação dos 

materiais recicláveis nos galpões, o que acaba fazendo com que esse trabalho 

seja realizado manualmente, acarretando, portanto, a potencial exposição 

desses indivíduos a materiais perfurocortantes, por exemplo. 

No entanto, apesar do local de trabalho insalubre, abafado, quente, sem 

luvas, desprovido de higienização adequada, etc; ao estarem inseridas em um 

modelo de organização do trabalho no qual a remuneração advinda das 

atividades desenvolvidas é dividida igualmente entre os membros, elas, ainda 

que inconscientemente, rompem com a divisão sexual do trabalho, uma vez 

que estão organizadas no princípio da economia solidária, e essa “pode 

contribuir no enfrentamento as desigualdades de gênero” (SPECHT, 2009, p.9), 

visto que na cooperativa existe uma nova cultura de trabalho já que todos 

ganham igual independente de ser homem ou mulher, independente do nível 

de escolaridade, etc.  

Como inferências da pesquisa, podemos elencar ainda, as dificuldades 

as quais estão submetidos esses indivíduos, que vão desde carência 

econômica e ao acesso mínimo às condições básicas de sobrevivência (saúde, 

habitação, alimentação, educação e lazer).  Tal fato evidencia-se nos dados 

obtidos com as entrevistas, pois revelam que, dentre outros fatores, grande 

parte das entrevistadas, possuem ensino fundamental incompleto, sobrevivem 

com renda familiar mensal inferior a 1 (um) salário mínimo, apresentam núcleo 

familiar extenso em que somente uma ou duas pessoas do núcleo familiar 

trabalham e poucas delas recebem auxilio do governo, isto é, não estão 

cadastradas nos programas de transferência de renda. 

 Além disso, a totalidade das entrevistadas afirma residir nos bairros de 

Cidade Nova, Planalto e Felipe Camarão, localizados na periferia de Natal, tal 

fato denota que essas mulheres residem em bairros pobres e sofrem com a 

falta de infraestrutura desses lugares e a má gestão de recursos da cidade de 

Natal. Sendo, portanto, a precarização das condições de vida e de trabalho 

dessas mulheres e de suas famílias, resultado de privações degradantes e da 

ampliação da pobreza e da vulnerabilidade social.  
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Não podemos esquecer que, embora, o foco seja a crítica às condições 

precárias do trabalho feminino na conjuntura atual, tais condições tiveram 

relativas melhoras com passar das décadas. Além do mais, é necessário que 

olhemos para os avanços e retrocessos dos processos sociais que emanam na 

realidade da questão de gênero no que tange à luta por direito ao mercado de 

trabalho. 

Dessa maneira, torna-se importante também esclarecer que, embora a 

economia solidária seja uma alternativa de rompimento com a divisão sexual 

do trabalho, ela mesma possui em si desafios que perpassam a objetividade 

das ações cotidianas, já que seus princípios colidem com a dinâmica e a lógica 

capitalista (re) produtoras das desigualdades, o que não dá margens à 

implementação efetiva de sistemas que rompam com sua forma “magistral” de 

manter a continuidade dos seus lucros, a maximização da pobreza.  

Notoriamente, a informalidade do trabalho na perspectiva de gênero 

afunila-se e torna-se mais visível quando voltamos a análise para camadas 

mais periféricas da população feminina, que é justamente onde se enquadram 

as catadoras de materiais recicláveis em questão. Não somente no tocante a 

bairros marginalizados, mas também em relação às condições objetivas de 

vida da população feminina que está submetida a condições de vida e 

sobrevivência degradantes e por isso, não tem acesso à educação ou 

capacitação e precisam submeter-se à informalidade para sustentarem suas 

famílias. Dessa maneira, essa realidade acaba por fomentar as justificativas do 

mercado para excluir essa mão-de-obra em potencial de atividades mais bem 

remuneradas e tidas como atividades que precisam de mão-de-obra 

capacitada, o que nos leva a outra questão muito importante, que diz respeito 

ao limiar em que o acesso à qualificação profissional é limitado, já que, 

historicamente, se tem traçado o lugar do feminino e do masculino dentro dos 

moldes da sociedade patriarcal que rouba das mulheres a capacidade de 

crescimento enquanto mão-de- obra especializada.  

Diante disso, podemos afirmar que, embora, a correlação de forças no 

contexto na questão de gênero seja algo que se sobressai, as mulheres estão 

reinventando formas de conquistarem autonomia e liberdade dentro e fora do 

mercado de trabalho, combatendo as amarras do patriarcado que impõem 
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limites ao crescimento profissional feminino, sujeitando as mulheres à 

dominação masculina.  

Nesse sentido, a economia feminista busca mostrar a visibilidade das 

mulheres no mercado de trabalho, desta forma, combate o enfrentamento de 

sua invisibilidade (Specht) já que, foi historicamente construído a esfera do 

público/mercantil como atribuição masculina. Vale ressaltar que “a economia 

neoclássica faz um recorte de gênero caracterizando ‘as mulheres como 

pessoas com filhas (os), dependentes do marido ou do pai, donas de casa 

improdutivas e irracionais’ (CARRASCO, 1999) in SPECHT (2009, p.6)”. Dessa 

forma, a economia vigente contribui para a desigualdade dos sexos, além de 

supervalorizar o trabalho produtivo em detrimento do improdutivo. Sendo 

assim, como coloca SPECHT, um dos grandes desafios postos à economia 

feminista é a reconceitualização dos métodos da economia neoclássica. Para 

tanto, a economia feminista e a luta feminista vislumbra a emancipação das 

mulheres no mercado de trabalho, que deve existir sem exploração e opressão. 

Portanto, a economia feminista tem a pretensão de não só combater a 

invisibilidade da mulher trabalhadora como também democratizar as relações 

de trabalho para a igualdade dos sexos. 

 Como já abordado, nas cooperativas de catadores de matérias 

recicláveis, aparece a busca pelos princípios da economia solidária, quais 

sejam: autogestão, cooperação, solidariedade. Sendo assim, é válido ressaltar 

que ela também busca o que a economia feminista se propõe já que 

Ambas nascem do pensamento crítico intelectual acerca das 
construções históricas das ciências econômicas, recolocando 
os limites de suas teorias e seus resultados que aprofundam as 
desigualdades de classe, gênero, raça entre outras (SPECHT, 
2004, p.9). 

Destarte, essas economias não tem por finalidade a acumulação de 

capital, mas o empoderamento ontológico do ser social com a finalidade de 

satisfazer suas necessidades sociais e democratizar as relações. Assim, “a 

economia solidária se propõe a ressignificar o trabalho pelo que ele 

proporciona para satisfação das necessidades pessoais e não por sua 

necessidade mercantil” (SPECHT, p.10). 

Não obstante, as mulheres que socialmente são sujeitadas à 

dominação masculina tem nessa nova cultura de trabalho uma possibilidade de 

autonomia, tendo em vista que, em outros ambientes de trabalho 
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(organizações/empresas/ instituições e outros), certas atividades desenvolvidas 

são segmentadas e mais restritas, pois fazem distinção entre os sexos. 

Reconhecendo a importância da possível autonomia na cooperativa, algumas 

mulheres veem que: 

“Melhorou porque ficar sem trabalhar é pior. O pai não dá pensão 
para o menino”. (Informante A, 56 anos). 
“Melhorou a renda porque eu só dependia do bolsa família e do 
emprego do meu marido”. (Informante B, 34 anos). 

Dessa forma, constatamos que apesar das condições ainda precárias 

do ambiente e do trabalho, a economia solidária permite contribuir para romper 

com a desigualdade de gênero já que elas estão instruídas no princípio da 

democracia participativa e da autogestão, o que lhe permite autonomia; prova 

maior é que houve depoimento de que uma conseguiu comprar sua casa 

própria a partir do dinheiro advindo do que é considerado lixo pela sociedade. 

“Passei 18 anos no lixão. Morava de favela e com o dinheiro do lixão 

comprei minha casa”. (Informante C, 56 anos). 

É importante termos cônscios que a economia solidária rompe com a 

separação entre produção e reprodução, com a divisão sexual do trabalho e 

amplia a noção de trabalho conforme salienta SPECHT 2009 e, portanto, as 

catadoras estão organizadas nesses princípios que, de certa forma, rompem 

com os valores patriarcais, a exemplo da remuneração desigual quanto ao 

gênero, já que lá todos ganham igual independente da função/cargo/gênero. 

É interessante destacar que embora ainda persistam nas amarras da 

sociedade a reprodução lógica patriarcal, disseminadora do preconceito e da 

fragilização feminina no mercado de trabalho, é preciso considerar que partir 

dos princípios da economia solidária como uma nova forma de cultura de 

trabalho já é um bom começo para romper com as desigualdades de gênero. 

No entanto, essa busca não para nestes princípios, é preciso tanto educação 

ambiental para que a sociedade passe a ver com outros olhos a função de 

catador/catadora quanto educação de gênero por parte dos cooperados e da 

sociedade a fim de promover igualdade política e social de gênero. 

Além disso, a realidade de trabalho nas cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis de Natal - RN, são, como já abordadas, bastante difíceis e 

isso deve-se, majoritariamente, às deficiências na gestão da cidade, que acaba 

complicando as condições de trabalho para todos os cidadãos e em especial a 
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situação abordada aqui, pois tais deficiências na gestão, torna o que já é 

vulnerabilizado cada vez mais precarizado. 

Por fim, é importante ter em mente que as cooperativas de materiais 

recicláveis de Natal-RN ainda estão em processo de amadurecimento no que 

tange aos princípios da economia solidária e da própria cooperação no 

ambiente de trabalho, por isso, questões como gestão participativa e hierarquia 

estão sendo trabalhadas e acompanhadas pelo projeto de extensão 

“Empreender reciclando: tecnologias sociais de inclusão das catadoras de 

materiais recicláveis do RN” a fim de auxiliá-las na preservação e efetivação 

dos princípios da economia solidária. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As condições de vida dos catadores é, em parte, expressão da 

consolidação, crise e reestruturação do capitalismo tendo em vista que essa 

dinâmica proporciona significativas transformações na sociedade bem como 

nas relações sociais e no mundo do trabalho, das quais é exemplo a 

flexibilização, que se tornou um modelo não só da produção, mas também das 

relações de trabalho e dos contratos empregatícios. De um lado, 

consequentemente, o trabalho informal, a terceirização e o desemprego tem 

sido fortes tendências dessa flexibilidade e evidência da profunda precarização 

das relações trabalhistas.  

Por outro lado, em meio a um cenário de constante 

desresponsabilização do Estado para com políticas sociais, que garantam o 

acesso efetivo a diretos básicos (saúde, educação, habitação, entre outros), é 

imprescindível pontuar que o trabalho informal e a terceirização aparecem 

como alternativas ao desemprego no qual se encontra submersa grande parte 

desses trabalhadores e, consequentemente, à subsistência desses sujeitos e 

de sua família.  

No mais, quando nos reportamos às mulheres e à questão de gênero 

nesta sociedade, é importante pautar que as catadoras de materiais recicláveis 

são exemplo de um trabalho organizado que rompe com os valores patriarcais 

a exemplo da remuneração desigual quanto ao gênero, já que lá todos ganham 

igual independente da função/cargo/gênero.  
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Entretanto, a divisão sexual do trabalho ainda está presente na 

sociedade de modo muito veemente e, por isso, é necessário que as lutas de 

gênero continuem a avançar no sentido de contribuir para melhorar o mercado 

de trabalho para locação das mulheres, uma vez que, as relações de trabalhos 

que se encontram precarizadas devido à reestruturação produtiva tendem a 

fomentar a precarização do mercado de trabalho para as mulheres. 

Enfim, a economia solidária constitui-se como um fator relevante para o 

trabalho das catadoras de materiais recicláveis cooperadas que se não 

tivessem o princípio do trabalho cooperado, acabariam por enfrentar mais 

dificuldades no mercado de trabalho, pois as mesmas são mulheres e exercem 

um trabalho muito precarizado que também está sujeito a estigmatização. 

Portanto, o conjunto de esforços femininos para integrar o mercado de trabalho 

buscou o apoio de um sistema que também está em processo continuo de 

efetivação, a economia solidária, no caso, das catadoras de materiais 

recicláveis, tem constituído uma forte aliada no combate às desigualdades de 

gênero no mercado de trabalho e feminização da pobreza, bem como, uma 

alternativa também às condições precarizadas da atividade de catação que tem 

apresentado relativa melhora depois da formação das cooperativas.  
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RESUMO 
 

Por meio da etnografia, objetivou-se descrever e analisar, com foco nos temas 
do gênero e da sexualidade, as experiências educativas de atletas de futebol 
feminino. Identificou-se que estas sofreram preconceitos associados às suas 
identidades de gênero e sexual, o que faz com que muitas façam da 
sexualidade um tabu. As atletas reproduzem e contestam atitudes de gênero e 
práticas arraigadas. 
 
Palavras-chave: Futebol feminino. Gênero. Sexualidade. Experiência 
Educativa. Educação. 
 
 

ABSTRACT 
 

Through ethnography, this study aimed to describe and analyze, focusing on 
themes of gender and sexuality, the educative experiences of female soccer 
players. It was identified that they suffered prejudice associated with their 
gender and sexual identities, which leads many to make sexuality a taboo. The 
athletes reproduce and challenge gender attitudes and entrenched practices. 
 
Keywords: Female soccer. Gender. Sexuality. Educative experience. Education. 

 

1 BRASIL, O PAÍS DO FUTEBOL... MASCULINO 

 

À primeira vista, o relato que apresento abaixo, ocorrido no diálogo entre 

mim e Heloísa245, informante do estudo etnográfico que realizei com uma 

                                                           
245

 Os nomes reais de todas as pessoas que participaram deste estudo foram substituídos por 
nomes fictícios. 
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equipe universitária de futsal (a saber, o futebol jogado em quadra) feminino na 

cidade de Bauru-SP, pode parecer originário de um consultório médico dos 

anos 1940. Não é. O diálogo ocorreu no ano de 2012, e a informante relatava-

me o preconceito que havia sofrido alguns anos antes: 

– Uma vez eu fui no ginecologista, contei pro médico que eu jogava 

futsal e ele simplesmente falou assim que eu tinha que parar de jogar! Porque 

era um jogo muito masculinizado, e que eu ia poder me machucar!  

Entender a origem da argumentação do médico ginecologista exige que 

se recorra à história da participação feminina no esporte. A inserção das 

mulheres brasileiras no mundo esportivo iniciou-se em meados do século XIX, 

e adquiriu maior importância e visibilidade apenas a partir das primeiras 

décadas do século XX (GOELLNER, 2005a; MOURÃO 2000). A estrutura 

extremamente conservadora da sociedade na primeira metade do século XIX 

não permitia a participação das mulheres em muitas esferas sociais, dentre as 

quais se incluía a esportiva, já que elas eram criadas para serem esposas e 

mães. Homens e mulheres da elite estavam separados na distinção entre o 

público e o privado, respectivamente; o patriarcalismo permeava toda a 

organização da sociedade (MOURÃO, 2000).  

Já após a independência do Brasil, sobretudo na segunda metade 

daquele século, o discurso dos médicos higienistas, somado à construção de 

um projeto nacional de engrandecimento da nação, passaram a ditar normas 

de comportamento para homens e mulheres em nome da educação moral, 

física, sexual e social. Às mulheres foram indicadas formas de comer, de se 

vestir, de falar, de trabalhar, de se embelezar, de se movimentar, de se 

comportar. Dentre tais prescrições, uma era considerada fundamental: a prática 

de exercícios físicos direcionados à preservação e constituição de uma boa 

maternidade, considerada a mais nobre missão da mulher (GOELLNER, 

2005a). As mulheres eram identificadas como de natureza frágil, e circulavam 

vários discursos alertando para os possíveis perigos que a prática competitiva 

poderia lhes acarretar, dentre eles, o risco da masculinização (GOELLNER, 

2005a):  

 
O suor excessivo, o esforço físico, as emoções fortes, as competições, 
a rivalidade consentida, os músculos delineados, os gestos 
espetacularizados do corpo, a liberdade de movimentos, a leveza das 
roupas e a seminudez, práticas comuns no universo da cultura física, 



866 

 

quando relacionadas à mulher, despertavam suspeitas porque 
pareciam abrandar certos limites que contornavam uma imagem ideal 
de ser feminina. Pareciam, ainda, desestabilizar o terreno criado e 
mantido sob domínio masculino cuja justificativa, assentada na biologia 
do corpo e do sexo, deveria atestar a superioridade deles em relação a 
elas (GOELLNER, 2005a, p. 92).  
 
 

Com base neste temor, foi elaborado o Decreto-Lei nº 3199 do Conselho 

Nacional de Desportos, de 14 de abril de 1941, segundo o qual foi “ 

terminantemente proibida a prática do futebol, rugby, polo, water polo, por 

constituírem desportos violentos e não adaptáveis ao sexo feminino” (REVISTA 

DA EDUCAÇÃO PHYSICA, 1941, apud GOELLNER, 2005a, p. 93). As 

mulheres também ficaram oficialmente impedidas de praticar outras 

modalidades, tais como o boxe, outras lutas, o salto com vara, o decatlo e o 

pentatlo (GOELLNER, 2005a). Tal proibição somente foi revogada em 1979 

(GOELLNER, 2005a, 2005b).  

Em comparação a este passado relativamente recente, a participação 

feminina no universo esportivo é hoje muito mais ampla e diversificada. Mas 

isto “não significa afirmar que homens e mulheres tenham as mesmas 

oportunidades no campo esportivo ou que preconceitos quanto à participação 

feminina inexistam” (GOELLNER, 2005a, p. 96). Embora a evolução das 

mulheres no esporte seja admirável, elas ainda vivem à sombra de muitos 

preconceitos sexistas (CAPITÂNIO, 2005). 

“Contudo, se a pouca participação das mulheres nos esportes em geral 

é explícita, pode-se afirmar que a ausência delas nos esportes socialmente 

considerados masculinos torna-se mais evidente” (SILVEIRA, 2008, p. 34-35). 

Além disso, preconceitos e estereótipos são comumente atribuídos às 

mulheres que praticam tais modalidades (CAPITÂNIO, 2005). Por esportes 

socialmente considerados masculinos, Silveira (2008) entende as modalidades 

esportivas que, em determinada sociedade, são reservadas aos homens. “Ou 

seja, não são esportes que as mulheres não praticam, ou que não estão 

adequados para elas, apenas são reconhecidos na sociedade como 

masculinos” (SILVEIRA, 2008, p. 35). Como exemplos de esportes socialmente 

considerados masculinos na sociedade brasileira cito as lutas, o surfe, o skate, 

o halterofilismo e... O futebol.  

Não há dúvidas de que o futebol ocupa espaço de destaque na vida 
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social da população brasileira. O país paralisa em dias de Copa do Mundo, 

veículos de imprensa cobrem jogos de futebol por todo o país quase que 

diariamente, há grande quantidade de trabalhos artísticos (cinema, teatro, 

pintura, música) retratando a modalidade (DAOLIO, 1997). Estes fatos 

permitem pensar o futebol, para além de um mero esporte com regras, técnica 

e tática, como um fenômeno sociocultural por meio do qual é possível ver, 

analisar e compreender melhor a sociedade brasileira (DA MATTA, 1982; 

DAOLIO, 1997; DAOLIO 2000). No entanto, o futebol e seus derivados, entre 

eles o futsal – esporte cuja prática é frequente em escolas, clubes e outros 

espaços urbanos, já que requer apenas uma quadra esportiva – são territórios 

de domínio masculino.  

Desde pequenos os meninos tendem a ser socializados no universo 

futebolístico. Já nos primeiros anos de vida o menino brasileiro ganha uma bola 

para brincar. Depois, são levados para escolinhas de futebol, ou jogam nas 

ruas, clubes e pátios escolares. Essas mesmas oportunidades não costumam 

ser oferecidas com a mesma frequência às meninas. Entende Daolio (1997) 

que a socialização do menino no universo futebolístico é tanto uma forma de 

reproduzir uma determinada masculinidade, como também de constituí-la. O 

futebol reflete o traço de masculinidade presente na própria sociedade 

brasileira (DAOLIO, 1997). 

Sobre as meninas e mulheres que praticam o futebol/futsal geralmente 

recai uma série de dúvidas, preconceitos e estereótipos sobre suas 

feminilidades e sexualidades, fruto da naturalização daquilo que não passa de 

uma construção social: o gênero. Surgido na segunda onda do movimento 

feminista, o conceito de “gênero” foi proposto por feministas anglo-saxãs, que 

passaram a utilizá-lo como distinto de “sexo” (LOURO, 1999; MEYER, 2012), 

por entenderem que: 

não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como 
essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se 
diz ou pensa sobre elas que vai construir, efetivamente, o que é 
feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado 
momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de 
homens e mulheres numa sociedade importa observar não 
exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu 
sobre os sexos. O debate vai se construir, então, através de uma 
nova linguagem, na qual gênero será um conceito fundamental 
(LOURO, 1999, p.21).  
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Não se trata de negar a biologia, mas de enfatizar a construção social e 

histórica produzida sobre as características biológicas (LOURO, 1999). 

Prossegue a autora afirmando que as justificativas para tais desigualdades 

precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas, mas sim nos arranjos 

sociais, históricos, nas condições de acesso aos recursos da sociedade e nas 

formas de representação. O conceito passa a ser usado com um forte apelo 

relacional, já que é no âmbito das relações sociais que se constroem os 

gêneros. Além disso, a compreensão de “gênero” exige que se pense de modo 

plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e 

homens, feminilidades e masculinidades, são diversos (LOURO, 1999).  

Scott (1995) afirma que o núcleo da definição de gênero reside na 

conexão integral entre duas proposições: “(1) o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de 

poder” (SCOTT, 1995, p. 86). Nesse sentido, para a autora, o gênero deve ser 

compreendido como uma forma de designar as relações sociais entre os sexos. 

Seu uso rejeita explicações biológicas, como aquelas que encontram um 

denominador comum para várias formas de subordinação no fato de que as 

mulheres têm filhos e os homens têm uma força muscular superior. O gênero 

torna-se uma maneira de indicar as construções sociais sobre aquilo que seria 

considerado próprio aos homens e às mulheres: uma categoria social imposta 

sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995). 

Louro (1999) aponta também para a confusão que muitas vezes se faz 

entre identidade sexual e identidade de gênero, esclarecendo que as 

identidades sexuais se constituem através das formas como as pessoas vivem 

suas sexualidades, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de 

ambos os sexos ou sem parceiros. Por outro lado, os sujeitos também se 

identificam, social e historicamente, como masculinos ou femininos e assim 

constroem suas identidades de gênero. As identidades estão sempre se 

constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação 

(LOURO, 1999). 

Sendo o gênero uma construção social, estes preconceitos podem ser 

superados através da vivência de experiências educativas que lhes atribuam 

novos significados. Neste trabalho, parti do entendimento de que a vida é um 
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processo de aprendizagem no qual os seres humanos estão constantemente 

sofrendo e fazendo experiências (DEWEY, 1979). Experiência é algo que diz 

respeito a cada sujeito, é aquilo que se passa, acontece ou toca determinada 

pessoa, e que traz em si, como componente fundamental, a capacidade de 

formação ou de transformação (LARROSA-BONDÍA, 2002). Dewey (1979, p. 

153) explicita que “aprender da experiência é fazer uma associação 

retrospectiva e prospectiva entre aquilo que fazemos às coisas e aquilo que, 

em consequência, essas coisas nos fazem gozar ou sofrer”. A ação torna-se, 

assim, uma tentativa; “experimenta-se o mundo para se saber como ele é; o 

que se sofrer em consequência torna-se instrução – isto é, a descoberta das 

relações entre as coisas” (DEWEY, 1979, p. 153). O ato de pensar é 

despertado a partir de uma situação diretamente experimentada, as idéias não 

nascem do nada (DEWEY, 1959). 

Assim, o valor de uma experiência reside na percepção das relações ou 

continuidades às quais ela conduz o indivíduo, pois se aprende graças ao fluxo 

contínuo de experiências (DEWEY, 1979). Para o autor, uma experiência se 

torna educativa quando, por meio da reflexão, se vem a perceber as relações e 

continuidades antes não percebidas, de forma que o indivíduo adquira novos 

conhecimentos ou amplie aqueles que já possuía, dando maior significação à 

vida. 

Neste sentido, em virtude dos preconceitos e estereótipos que permeiam 

a prática do futebol e do futsal femininos no Brasil, o objetivo deste trabalho foi 

desvelar, a partir da descrição e análise das experiências educativas 

vivenciadas quando da prática do futsal feminino, o que se aprende em relação 

às questões de gênero e sexualidade. 

 Em termos gerais, o "olhar etnográfico" foi direcionado para os motivos 

que as levaram a praticar futsal, à compreensão do modo como se 

apresentaram em suas vidas os preconceitos e estereótipos que historicamente 

permeiam o futebol/futsal feminino; à busca por identificar se as experiências 

de envolvimento com o futsal contribuíram para a manutenção e reforço dos 

estereótipos e preconceitos de gênero e sexualidade, ou para sua superação; 

e, por fim, a descobrir se por meio da prática de futsal houve mudanças de 

atitudes e valores por parte das atletas em relação às questões de gênero e 

sexualidade.  
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2 O PERCURSO ETNOGRÁFICO 

 

Uma vez delimitado o problema de pesquisa, selecionei uma 
equipe universitária de futsal feminino para realizar a investigação. Tal 
escolha deveu-se ao fato de este ser o único, entre os quatro grupos 
com os quais entrei em contato na cidade de Bauru-SP, que realizava 
encontros sistemáticos para a prática do futsal, o que favoreceria a 
coleta de dados. 

É interessante notar que, enquanto no início da etnografia atual 
eram estudadas culturas remotas em seu caráter de não-familiaridade – 
tal qual o fez seu fundador, Malinowski, após convivência prolongada e 
direta com os povos da Nova Guiné e das ilhas Trobiand, na Melanésia 
– nos dias de hoje deu-se o oposto: a etnografia começa sua pesquisa 
por perto em busca de desvelar determinados aspectos daquilo que 
nos parece familiar (FLICK, 2009; GOELLNER et al., 2010). Ou seja, 
caminhou-se do “transformar o exótico no familiar” para o “transformar 
o familiar em exótico” (DA MATTA, 1978, p. 4). Foi assim, com a 
proposta de estranhar aquilo que me era familiar – a equipe de futsal 
feminino de uma universidade da cidade Bauru-SP, instituição na qual 
transito com alguma frequência e onde mantenho contatos –, que 
iniciei esta pesquisa.  

Geertz (1989) acredita, como Max Weber, que o homem é um 
animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, e 
assume a cultura como sendo essas teias e a sua análise; “uma ciência 
interpretativa, à procura de significado” (GEERTZ, 1989, p. 4). O objeto 
da etnografia é, para o autor, uma hierarquia estratificada de estruturas 
significantes, em termos das quais os objetos estudados são 
produzidos, percebidos e interpretados. O etnógrafo deve estar em 
busca dos significados que os (as) investigados (as) atribuem às 
atividades que praticam. “Mais do que tentar entender o significado 
atribuído à determinada prática, o esforço é no sentido de entender 
como os significados se manifestam e constituem um universo cultural 
particular” (GOELLNER et al., 2010, p. 384). 

Rockwell (2009) sintetiza algumas características sem as quais 
uma investigação não seria etnográfica: 

a) O que o etnógrafo faz é documentar o não-documentado da 

realidade social; 

b) O produto do trabalho analítico é, antes de tudo, uma descrição; 

c) A centralidade do etnógrafo como sujeito social e sua 

experiência direta, prolongada, em uma localidade (na 

etnografia o pesquisador responsável pela coleta de dados 

obrigatoriamente é o responsável pela análise dos mesmos, 

este processo é indissociável); 
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d) A atenção aos significados (ou seja, tornar-se capaz de 

compreender a visão do grupo investigado); 

e) O antropólogo constrói conhecimento. 

Importa destacar que, quando se fala em descrição, em lugar de 
uma “mera” descrição que acabaria por constituir-se apenas em um 
relato de campo, a etnografia deve caracterizar-se pela “descrição 
densa” que, para Geertz (1989) pode ser entendida como o significado 
por trás das ações, gestos e situações, compreensíveis para aqueles 
que estão familiarizados com os signos do grupo social em questão. 
Ou seja, a descrição densa exige a capacidade de interpretação, é o 
que permite diferenciar se um piscar de olhos corresponde a um tique 
involuntário ou a uma piscadela conspiratória a um amigo, tal como no 
exemplo tornado célebre na obra do autor.  

Fonseca (1999) e Oliveira e Daolio (2007) afirmam que a etnografia deve 

inserir-se no movimento interpretativo que vai do particular (local) ao geral, ou 

seja, aos aspectos mais amplos de uma sociedade (global). Fonseca (1999) 

aponta para os equívocos oriundos de um método que se diz etnográfico, mas 

se fecha em técnicas e orientações teóricas que realçam o indivíduo às custas 

da análise social. Assim, é preciso compreender que a etnografia não é tão 

aberta quanto possa se pensar, e que, ao contrário do ditado popular, nela não 

vale a máxima do “cada caso é um caso”, pois, fazendo parte das ciências 

sociais, a etnografia exige a devida contextualização social (político, histórico) 

do comportamento humano (FONSECA, 1999). Além disso, destaca a autora, 

os dados não falam por si sós, mas dependem da “lente” usada pelo etnógrafo 

para analisá-los, já que os mesmos dados coletados em campo podem inspirar 

leituras opostas.  

Considerando os aspectos aqui levantados, realizei a imersão no 

contexto investigado, convivendo durante quatro meses com a equipe de futsal. 

Os dados foram obtidos por meio de observação participante em 46 

oportunidades (treinamentos, partidas oficiais, momentos festivos e encontros 

sociais) e 13 entrevistas semi-estruturadas com as atletas.  

 

3 MULHERES EM QUADRA: A EQUIPE INVESTIGADA 

 

No ano de 2012, ano em que realizei a investigação de campo, a equipe 

era composta por 18 mulheres, com idade variando entre 19 e 24 anos e idade 
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média de 21,2 anos; todas alunas ou ex-alunas de uma universidade localizada 

na cidade de Bauru (SP). A maior parte das atletas era oriunda do curso de 

Educação Física, que contabilizou 10 integrantes no grupo. O treinador, Bruno, 

era bastante jovem (menos de 25 anos de idade), professor de Educação 

Física e ex-atleta profissional de futebol de campo. Ele também era o treinador 

da equipe de futsal masculino da universidade. 

A maioria das informantes começou a treinar futsal de forma sistemática 

na pré-adolescência ou início da adolescência, em equipes femininas 

municipais ou de clubes, voltados à competição, onde tiveram suas habilidades 

na modalidade desenvolvidas. Seus primeiros contatos com o futebol 

ocorreram na infância, para algumas em espaços variados mas, 

predominantemente, as primeiras experiências de brincar de futebol ocorreram 

no ambiente doméstico, em interação com homens, principalmente da família 

(pai, irmão, tios e primos), ou então com meninos da vizinhança.  

Embora a maior parte das atletas não seja bauruense, todas residiam na 

cidade – a maior parte em repúblicas –, por conta da Universidade. Em sua 

maioria, não exerciam atividades remuneradas, dedicando-se exclusivamente 

aos estudos. As informantes Fernanda, Flávia e Heloísa já haviam concluído o 

curso de graduação, mas continuavam participando da equipe.  

Os treinamentos ocorreram às segundas e quartas-feiras, das 12 às 14h, 

no horário de almoço, para não haver choque com os horários de aula, 

possibilitando que um maior número de interessadas participassem. Ao longo 

do ano os treinamentos ocorreram em três ginásios esportivos diferentes: todos 

cobertos, em boas condições de uso.  

Os materiais utilizados nos treinamentos e partidas oficiais foram 

fornecidos gratuitamente pela Associação Atlética responsável pela equipe, 

composta e dirigida exclusivamente por estudantes de graduação da referida 

universidade e que oferece uma boa estrutura às atletas, custeando todos os 

gastos referentes aos treinamentos, materiais e viagens para partidas oficiais. 

As atletas não são remuneradas financeiramente para participar da equipe, 

elas o fazem devido ao gosto pela prática da modalidade, na qual encontram 

prazer, e também pelo desejo de vencer o principal torneio do qual a equipe 

participa, que ocorre anualmente e reúne todos os campi da referida 
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universidade, em evento que mescla competições de várias modalidades 

esportivas e festas. 

 Os treinamentos seguiam sempre uma mesma rotina. Em geral 

iniciavam-se com aquecimento e alongamento, depois eram realizadas 

atividades para melhorar aspectos técnicos e táticos (atividades de passe, 

atividades de chute a gol, jogadas ensaiadas etc.) e, na sequência, o jogo em 

si, chamado pelo treinador e pelas atletas de “coletivo”.  

 

3.1 O preconceito “vem de brinde com a bola” 

 

A frase que dá nome a esta subseção é de autoria da informante 

Samantha, em relato no qual me dizia que suas experiências no futsal feminino 

evidenciam que o ambiente é permeado por “puro preconceito! Vem de brinde 

com a bola!”.  Kessler (2010, p.51) afirma que tais preconceitos ocorrem 

porque “a mulher que joga futebol afronta as normas sociais. Sua presença nas 

quadras e campos, por vezes, é considerada um insulto à sociedade e à visão 

corrente de masculinidades e feminilidades”. Diversos estudos empíricos 

denunciam os “preconceitos e estereótipos ainda cercam a prática das 

mulheres desta modalidade, tais como a associação de sua imagem à 

homossexualidade ou os perigos do choque da bola para sua saúde 

reprodutiva” (GOELLNER, 2005a, p. 95), tais como as investigações de Knijnik, 

2006; Franzini, 2005; Moraes, 2012; Dornelles e Molina Neto, 2005; Freitas, 

2003; Kessler, 2010.  

Experiências de preconceito marcam as vidas esportivas de 9 das 13 

atletas entrevistadas na equipe de futsal em questão. Destas, os pais de 4 são 

contrários à prática da modalidade pelas filhas – os pais das demais 

informantes dividem-se entre condutas de indiferença e apoio a prática da 

modalidade –, tal qual exemplificado nos discursos abaixo: 

“Meu pai e minha mãe nunca gostaram muito. Primeiro que, né? Quinta 

série e eu já tava no meio de um monte de moleque! Óbvio, “lá não é lugar de 

menina!”, “ai, você se machuca!” (Paula). 

“Se fosse pra eles escolherem eu tava jogando vôlei, nadando. Minha 

mãe prefere que eu lute judô – porque eu treino judô também, sabe? – do que 

jogue futsal!”. (Milena). 
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 Indagada sobre o fato de ter sua prática de futsal contestada pela 

família, Milena complementou sua resposta, evidenciando que a posição 

contrária dos pais está relacionada ao temor que possuem diante da 

associação que fazem entre o futsal e a homossexualidade feminina: “ah, 

agora que faz três anos já que eu namoro [um homem], né? Daí eles vêem que 

eu gosto mesmo de jogar, né? Não comentam, não tentam me impedir de 

fazer”. 

O quadro 1 sintetiza alguns dos principais relatos de preconceito 

fornecidos pelas atletas. 

 

Quadro 1 – Relatos de preconceitos sofridos pelas atletas 

 

                                            Trechos das entrevistas 

 
 
I 

 
Você vê direto, muitas pessoas questionam: “você joga futebol?”, e perguntam sua 
orientação sexual, sabe? Se eu falasse que jogava vôlei, a pessoa nem pensa nisso. Mas no 
futsal você vê muito isso. Os meninos, aqui na faculdade, perguntam. (Paula). 
 

 
II 

 
Uma vez eu fui no ginecologista, contei pro médico que eu jogava futsal e ele simplesmente 
falou que eu tinha que parar de jogar! Porque era um jogo muito masculinizado, e que eu ia 
poder me machucar, e tudo mais. (Heloísa). 

 
III 

 
Uma vez cheguei no ginásio [com suas colegas de equipe] e ouvi um homem falando assim: 
“ó lá, filho, os molequinho jogando!”, entendeu? Chato! A sociedade é preconceituosa. 
(Milena). 

 
IV 

 
Quando eu fui comprar a chuteira era difícil encontrar o tamanho, o shorts também, e a 
vendedora falou: “Ah mas você joga futebol?”, “ah, jogo, num tem essa!”. (Beatriz). 

 
 
 

V 

 
Minha mãe chegou pra mim esses dias e falou que ela sabe que meus parentes falam isso 
de mim, que eles acham que sou homossexual, sabe? Porque eu jogo futebol, e que não sei 
o quê, sabe? Por diversos motivos, que eu não sei, eles têm os motivos deles, né? E eles 
falam, entre eles, nas costas. Só que diretamente ninguém fala. Isso é incrível, sabe? 
Ninguém chega pra você e fala na sua cara, ou te pergunta, “você é isso?” ou “você é 
aquilo?”. Não! Eles falam só nas suas costas. (Olívia). 

 
 
 

VI 
 

 
Tanta coisa! Preconceito por tudo! Não que as pessoas falem diretamente pra mim. Tipo, 
quando eu era pequena, criança, sofri bullying [ri]. Quando eu era pequena me xingavam: 
“Maria João!”, “sapatão!”. Tudo quanto é coisa eu já ouvi, principalmente quando eu era 
pequena. Porque eu jogava no meio dos meninos. Não jogar, assim, eu brincava na escola. 
Só que eu jogava vôlei com as meninas, depois eu ia pro futsal. Eu nunca jogava uma coisa 
só. Eu brincava com todo mundo e depois ia lá. Aí no intervalo as crianças xingavam, 
zoavam, aí eu saia correndo atrás. Eu batia só o pé, assim, porque eles zoavam, mas ao 
mesmo tempo tinham medo, porque sabiam que eu não ia recuar. Então eles zoavam, eu 
saia correndo. Sempre foi assim. Minha vida toda, desde pequena, me zoaram. (Olívia). 

 
VII 

 
Ah, no começo quando eu fui querer começar a treinar futsal, meu pai e minha mãe não 
queriam deixar, porque “é coisa de homem”! Eles não queriam deixar! Daí eu fui de frente e 
comecei a ir, mesmo. Não dei bola pro que eles falavam e comecei a treinar. (Milena) 
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VIII 

 
Nos jogos, por exemplo, os meninos falaram: “ai, você podia jogar com a gente, você é forte”. 
Aí eu pensei e falei: “nossa, só porque eu aparentemente tenho uma força assim a mais que 
as meninas do meu time, quer dizer que eu me encaixaria num jogo de homem?”, sabe? Eu 
fiquei na dúvida disso. Será que eles estão falando, tipo, “ah, você é quase um homem!”, 
sabe? Eu me senti meio assim. Aí olhei assim [...]. E o treinador me falava: “não, você tem 
hormônio masculino a mais, não é possível!”. E eu já ouvi coisas assim, tipo: “Ah, você deve 
ter hormônio masculino”, “você deve tomar bomba”, coisas que nunca fiz, mas comparando 
com o que eles falam, sabe? Meio que tentando justificar: “se você tem alguma coisa que 
alguns meninos têm – sabe? Tem alguns que não têm, também – é porque você toma 
alguma coisa!”. Tem esse preconceito. Se você tem algo mais perto da força masculina é 
porque você fez algo, sabe? Não é natural, você deve ter feito alguma coisa pra tá assim. 
Então eu já ouvi isso, de comparação homem e mulher. (Olívia). 

 
 
 

IX 

 
Ah, agora nos regionais que eu fui jogar lá em Dracena, o cara falou assim: “ah, é difícil 
acreditar que você joga no gol, porque você tem um rostinho tão angelical, dá até medo de 
chutar em você e acabar machucando”! O auxiliar técnico falou isso pra mim, entendeu? Daí 
eu falei assim: “não me julgue pela aparência!”. Até a Olívia falou assim: “as aparências 
enganam, e como enganam!”, ela falou. Aí ele falou assim: “ah, mas você joga faz tempo?”, 
falei “eu jogo. Já joguei Record, Tv Tem, vários Regionais, não sou menininha, patricinha, 
essas coisas assim bobinha, não. Não tem nada a ver minha aparência com minha forma de 
jogar!”. (Milena) 

 
 
 

X 

 
Eu estudei numa [cita o nome da escola], e lá as aulas de Educação Física eram: as meninas 
jogam handebol e vôlei, e os meninos jogam futsal. E eu cheguei, acho que a professora 
nunca tinha tido uma aluna que queria jogar futsal. E ela não queria de jeito nenhum que eu 
jogasse futsal! “Não, vamos jogar hand [handebol], vamos jogar hand!”. (Raquel). 

 
 
 

XI 

 
Minha vó, minhas tias, são muito certinhas, na regra, sabe? Aí minha tia fala: “ai, isso é coisa 
de moleque, pára com isso!”, “Que coisa feia! Isso é coisa de moleque!”. Só falam que é 
coisa de moleque. E meu vô fala que é coisa de sapatão, ele fala: “ô, sapatão!!” [para ela], 
zoando. E só. Minhas tias ficam zoando, falando que eu fico toda roxa, e que eu tenho que 
parar com isso. (Carla). 

 
 
 

XII 

 
Nossa, já me chamaram de “sapatão” horrores porque eu jogo futebol! [ri]. Eu acho que isso 
vem de, nossa, de todos os lados possíveis!! De família – pai, mãe, irmão. Hoje em dia eu 
sou um pouco mais crítica, mas eu não ligava tanto... “Ah, isso é coisa de menino!” [diziam a 
ela]... “Parece um macho!” [ri], “você parece um macho com a bola!”. (Samantha). 
 

 
 
 
 

XIII 

 
Meus tios iam brincar de bater bola com os meus primos, e eu entrava no meio. Aí eles 
falavam assim: “ai, mas é menina...”. Aí depois de um certo tempo eu ganhei autonomia 
nisso, então eu brinco e eles não falam nada, me chamam pra brincar hoje em dia. Mas falam 
assim: “ah, pára que você joga! Você não sabe jogar!”. Aí tinha um tio meu que jogava futsal, 
jogava muito bem, e eu sempre falava “me leva, me leva”, e ele nunca me levou! Falava que 
eu era uma menina e não ia jogar com um monte de cara lá. Mas eu sentia que era por 
preconceito com meninas e tal. Então, sofri [preconceito], acho que sofri bastante. 
(Samantha). 

 
XIV 

 
Uma vez eu tava saindo de casa, e minha mãe falou assim: “onde você vai?”. “ah, mãe, to 
indo pra Lins treinar”. Aí ela falou assim: “Ai, vai lá naquele meio de sapatão treinar? Fica em 
casa, não vai treinar não!”. (Helena). 

  

 Com exceção do relato de Paula, todos os demais se referiram a 

experiências prévias, fora da equipe. Nota-se que tais preconceitos são 

decorrentes de construções sociais feitas sobre as diferenças biológicas dos 

corpos de homens e mulheres (SCOTT, 1995; LOURO, 1999). A utilização de 
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argumentos de viés biológico ficou explícita nos excertos II, VIII e IX.  Uma vez 

identificadas as diferenças entre os sexos biológicos, começou-se a construir 

socialmente os comportamentos, valores e atitudes esperados para um sexo 

ou outro.  

Em boa parte dos relatos (excertos I, VI, XI, XII e XIV) evidenciou-se 

também a associação recorrente entre a prática do futsal, modalidade 

socialmente considerada masculina, e a suposta homossexualidade das 

mulheres que o praticam. Os relatos apresentados no Quadro 1 estão em 

consonância com preconceitos bastante enraizados na sociedade brasileira, 

recorrentemente repetidos nas mais diversas rodas de conversa:  (1) “Mulher 

não sabe jogar futebol”; (2) “Futebol é coisa de homem”; (3) “Mulher que joga 

futebol é tudo sapatão”.   

Quando questionadas sobre suas opiniões a respeito dessas três frases 

supracitadas, todas as informantes consideraram que as frases 1 e 2, 

respectivamente, “mulher não sabe jogar futebol” e “futebol é coisa de homem”, 

são preconceituosas. No entanto, enquanto algumas discordaram das 

afirmações, outras concordaram que tais frases expressam a realidade 

brasileira. Já em relação à frase 3, muitas atletas afirmaram que a maioria das 

praticantes da modalidade é, de fato, homossexual, embora discordem 

(conforme afirma a frase) que a totalidade das mulheres sejam. 

Ainda que parte das informantes concordasse e parte discordasse das 

afirmações, utilizaram argumentações semelhantes para elaborar suas 

justificativas, atribuindo as frases a: 1) ignorância de quem faz tais afirmações, 

2) geração dos interlocutores, de forma que pessoas mais velhas, de gerações 

anteriores, teriam uma visão mais preconceituosa, enquanto membros das 

novas gerações já teriam uma mentalidade mais aberta; 3) Falta de 

oportunidade de prática para as meninas; 4) Preconceito cultural construído 

historicamente na sociedade brasileira – e que contrasta, inclusive, com a 

realidade estado unidense; 5) Influência da mídia nacional, que enfatiza apenas 

o futebol masculino. Ficou evidente nas falas do grupo a consistência do uso 

de argumentos que explicam tais preconceitos sob o ponto de vista da 

construção social, rejeitando o uso de argumentos biológicos para explicá-los. 

Embora as atletas – entre concordâncias e discordâncias – tenham 

considerado as frases preconceituosas, o acompanhamento do cotidiano da 
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Equipe evidenciou situações em que elas se contradisseram a partir de atitudes 

e frases que inferiorizaram o futsal feminino e, com isso, ajudaram a legitimar o 

futsal como espaço masculino, como se observa nos relatos das situações 

descritas no diário de campo: 

 

Fábio [atleta da equipe de futsal masculino que esteve presente em alguns treinos da equipe 
feminina] está jogando em um dos times, para completar a equipe. Ele erra várias jogadas. 
Samantha pergunta, irônica: “O Fábio vai jogar?”. Flávia responde, brincando: “O Fábio não 
tem vaga nem no feminino!” [inferiorizou o time feminino, creio que falou sem parar para pensar 
no que dizia]. Fernanda ouve, ri e conta para Marisa, que também acha graça (Diário de 
Campo 3 - 25/04/2012, treino pré-jogo oficial).  

 
Em um determinado momento, Fábio deu um passe muito rápido (forte) para Helena e ela não 
conseguiu acompanhar (correr em direção à bola, que ele havia lançado em profundidade). Ele 
pediu desculpas a ela, e ela disse que ela é que não tinha ido na bola. Samantha, do gol, 
exclamou: “São menininhas, Fábio!” (Diário de Campo 10 - 09/05/12). 

 
 

 Além disso, as posições do futsal (pivô, alas, fixo) foram sempre 

mencionadas com flexão de gênero no masculino – pelas atletas e pelo 

treinador – durante os treinamentos e partidas oficiais, ainda que sejam 

ocupadas por mulheres, comunicando, nas entrelinhas, que a modalidade não 

é destinada a elas. Tal parece passar despercebido por todas elas e pelo 

treinador Bruno, que parecem não se dar conta ou não se importarem com o 

uso das expressões no masculino, indicando o quão naturalizada é esta atitude 

em suas falas: “Fulana, você faz o pivô!”, “eu jogo de fixo!”. 

Durante a observação de campo, a ocorrência de episódios envolvendo 

algum tipo de alusão à orientação sexual das atletas e/ou preconceitos 

associados a ela foram bastante raros, e ocorreram em exatas duas situações, 

em partidas oficiais: 

 
Chega um rapaz e diz para Flávia e Telma (que já está uniformizada e dentro de quadra, com a 
equipe, esperando o jogo começar): “Tá tudo errado hoje! Fulano tá parecendo homem, e a 
Telma tá parecendo mulher!” (em uma clara alusão à homossexualidade dela, e confundindo 
identidade de gênero com identidade sexual). Telma ri. Ela está com chuteiras novas, brancas 
com detalhes em roxo, acessório que, penso eu, o fez considerar que ela está parecendo 
“menina”, conforme o tipo de feminilidade considerado hegemônico em nossa sociedade 
(Diário de Campo 4 - 28/04/2012, partida oficial, Jogos Universitários da Educação Física). 

 

Quando o time já estava em quadra, segundos antes do jogo começar, um rapaz, que estava 
em um grupo de homens, na torcida da Equipe, gritou, em uma clara alusão à possível 
homossexualidade das jogadoras, e distorcendo o grito de guerra típico da universidade – que 
é “Alegria, Bauru!”: “Alegria no grelo [clitóris]!”. Tive a sensação de que elas não ouviram, ou 
ignoraram (Diário de Campo 44 - 29/09/2012, partida oficial, Jogos Universitários de Bauru). 
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 Conforme apresentado no primeiro relato, Telma optou por agir de forma 

amistosa diante da brincadeira do rapaz, que aparentava ser seu amigo – e 

que depois eu descobriria, era homossexual. Já o comentário preconceituoso 

do torcedor, que insinuava que as atletas em quadra fossem homossexuais, 

ecoou no vazio. Conforme relatei no diário de campo, nenhuma das atletas 

ouviu, ou então nenhuma delas reagiu ao comentário. Os demais torcedores e 

torcedoras também ignoraram o comentário homofóbico do rapaz, mesmo 

aqueles (as) que estavam sentados (as) a seu lado.  

Embora a observação tenha desvelado apenas duas situações de 

discriminação, relatos das atletas evidenciam que a equipe vem sendo alvo de 

preconceitos recorrentes: 

 “Eu ando com os meninos, só com caras eu ando. Eu tenho duas 

amigas aqui na Universidade. Eu só ando com caras, ando com sete caras, 

desde que estou aqui, sabe? E eles me tratam como se eu fosse um irmão 

deles. O que eles mais falam na vida é zoar o futsal feminino! ‘É vôlei 

masculino, futsal feminino’ [cantarola, imitando amigos] – vôlei masculino é 

viado, futsal feminino é lésbica. Só isso que falam! Todos os lugares. [...] ‘Pe pe 

tcha no grelo, pe pe tcha no grelo’. É uma dança, é terrível! Aí eles começam: 

‘Carla, Carla, pe pe tcha no grelo [clitóris – a música faz alusão à prática de 

sexo entre duas mulheres], pe pe tcha no grelo!’, o dia inteiro”. (Carla). 

“Preconceito tem. O pessoal fala bastante da gente, o pessoal da 

faculdade. E uma vez uma amiga minha tava no vestiário, aí ela ouviu e veio 

depois me falar: ‘ah, você vai lá treinar com as sapatão do futsal?’, a menina 

virou e falou assim. Da Educação Física, mesmo. Aí ela veio e falou pra gente, 

sabe? Aí eu falei pras meninas. [...] Ah, elas ficaram bravas! Elas não 

gostaram! Porque até então essa menina estudava com uma delas, sabe? Ia 

no meio, ia pra festa junto, cervejada, e mesmo assim [...], os meninos mesmo, 

do futsal, comentam da gente, sabe? Tem um preconceito muito grande”. 

(Helena). 

Na verdade, após contato prolongado com a equipe, percebi que 

naquele contexto temas como sexualidade, feminilidade, masculinidade, 

estereótipos e preconceito jamais eram abordados. A despeito de 

considerarem que a maior parte das praticantes de futsal sejam homossexuais 

e dos preconceitos sofridos ao longo de suas histórias de vida, 
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surpreendentemente, na equipe investigada, nunca houve qualquer menção – 

positiva ou negativa – sobre a homossexualidade feminina e/ou a sexualidade 

das atletas em questão. Indagadas a respeito, todas as informantes afirmaram 

que o assunto nunca é abordado coletivamente. Parte delas mostrou uma 

preocupação em fazer com que a imagem da equipe fosse associada à 

heterossexualidade, ainda que a convivência com o grupo tenha mostrado que 

parte considerável das atletas se relaciona com outras mulheres:  

“Eu acho que, igual, no nosso grupo, num tem [mulheres homossexuais]! 

Tem uma ou duas. Entendeu? Então, acho que as pessoas que tão aqui são as 

que tiveram oportunidade de jogar. Igual, tem gente iniciando aqui que tá 

aprendendo agora, não implica no fato da história dela, entendeu? Acho que 

depende muito do grupo, né? Tem grupo que vai ter mais meninas 

[homossexuais], né? E tem grupo que não” (Fernanda). 

“Quando eu entrei, tipo assim, primeiro treino, eu já vi que todas não 

curtiam [mulheres], daí já me associei com aquele grupo, né? Tipo, não que eu 

tenha preconceito com quem é [homossexual]! Com tanto que me respeite, tá 

bom! Aí quando fulana chegou, eu já percebi que só ela ali era [homossexual]. 

Que eu acho, que eu sei. Que aparenta ser, só ela”. (Milena). 

Enquanto parte das informantes afirmou que a sexualidade não é um 

assunto discutido coletivamente por não ser relevante, já que o que deve 

importar é a prática do futsal, outras explicitaram que a sexualidade não é 

assunto abordado não por ser irrelevante, mas por ser relevante demais: 

“Eu acho que elas tentam não discutir. É meio que aquela coisa, se você 

não discute, não há, não existe. Sabe aquela coisa de que o que os olhos não 

vêem o coração não sente? Então, se você não discute, você não fala, 

simplesmente não há, não tem. É mais fácil você lidar com isso do que você 

discutir e descobrir as coisas. Assim, na verdade acho que é a imagem que 

quem tá dentro quer passar. Eu acho que é isso. Quem tá dentro quer passar 

essa imagem de que todas são hetero [heterossexuais]”. (Olívia). 

Além disso, enquanto algumas negaram a homossexualidade na equipe, 

outras insistiram em afirmar sua existência: 

“Oitenta por cento do time de futsal é [homossexual]! [...] Eu acho que 

todo mundo que tá na equipe já sabe também, quem é, quem não é. Acho que 

isso não influencia em nada. Festa, isso que eu tô falando pra você é porque é 
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onde eu mais encontro a galera. É normal. A galera que é sabe quem é, e, sei 

lá, ‘se pegam’ [vivem relacionamentos casuais] aí. Mas, normal. No time 

ninguém comenta nada, a galera brinca, todo mundo conversa com todo 

mundo”. (Carla). 

“Tem umas meninas desse grupo que são [homossexuais], não falo que 

são assumidas pra Universidade, não gritam ‘eu sou’, mas quem convive mais 

com elas sabe! Por meio de, sei lá, grupo social, sair, então acaba descobrindo 

e sabe disso. Outras, você fica na dúvida! [ri] Porque não faz questão nenhuma 

de falar, mas também não afastam a idéia. E outras ainda fazem questão de 

falar que não! Assim, ninguém fala explicitamente, claramente, mas mostra, faz 

tudo pra mostrar que não [é homossexual] – mas que você não põe a mão no 

fogo mas nem ferrando!” (Samantha). 

Percebi, assim, que a sexualidade era um tabu na equipe. Samantha e 

Olívia foram as únicas que optaram por identificarem-se para mim como 

mulheres homossexuais em suas entrevistas, ainda que não o façam 

explicitamente para o grupo. De qualquer forma, o fato de a orientação sexual 

ser um tabu não significa que as participantes não aceitem as orientações 

sexuais umas das outras. Pelo contrário, tal tabu não impede que ajam de 

forma natural, espontânea e amistosa entre si. A sexualidade enquanto tabu, 

ou seja, a opção de boa parcela do grupo pela invisibilidade de suas 

orientações sexuais, busca levar todos (as) a crerem que a equipe – ou ao 

menos a parcela mais expressiva dela – seja heterossexual, sobretudo para 

evitar preconceitos originados por outras pessoas, que não suas colegas do 

futsal: por seus pares na Universidade, por suas famílias, seus amigos (as) e 

quem sabe até mesmo pelo treinador ou treinadores futuros.   

 

 
4 “FUTEBOL NÃO É COISA DE HOMEM, É COISA DE SER HUMANO”: 

CONCLUSÕES 
 

Samantha me brindou com belas frases em sua entrevista. É novamente 

dela a citação com a qual opto por iniciar as conclusões deste trabalho. Os 

dados empíricos gerados na observação participante e nas entrevistas com as 

atletas revelaram – em relação aos preconceitos e estereótipos que 

historicamente incidem sobre o futebol/ futsal feminino – que várias das atletas 
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sofreram experiências de preconceito relacionadas às suas identidades de 

gênero e sexual. Por vezes, tal preconceito foi proveniente do equívoco que se 

faz entre elas, de modo que muitas pessoas acreditam que, devido ao fato de 

uma mulher praticar um esporte considerado masculino, como é o caso do 

futsal, ela consequentemente seria homossexual. Os episódios de 

discriminação para com as atletas foram gerados pelas mais diversas fontes: 

familiares, torcedores, médico, vendedora de loja esportiva, auxiliar técnico. 

Parte destes episódios ocorrera em situações anteriores à participação das 

atletas na equipe com a qual realizei esta investigação, mas parte ocorreu/ vem 

ocorrendo na própria equipe, nas especulações de seus pares na Universidade 

sobre suas sexualidades. 

Ainda em relação aos preconceitos existentes para com o futebol/futsal 

feminino, todas as atletas consideraram que as afirmações de que “mulher não 

sabe jogar futebol” e “futebol é coisa de homem” são preconceituosas. 

Enquanto algumas discordaram veementemente das frases, outras afirmaram 

que não se pode negar que elas traduzam a realidade nacional. Entendem que 

no Brasil o futebol/ futsal é um esporte socialmente considerado masculino, ao 

qual muitas mulheres não tem acesso, de modo que não aprendem a jogar. 

Independentemente de concordarem ou discordarem das afirmações, as 

atletas utilizaram argumentos semelhantes em suas justificativas, de modo que 

é possível afirmar que a principal aprendizagem das atletas reside no 

entendimento de que tais preconceitos foram construídos historicamente na 

sociedade brasileira, portanto não são naturais, tampouco poderiam ser 

justificados por argumentos amparados na biologia.  

No entanto, embora seus discursos neguem o futebol/ futsal como 

território próprio dos homens, no cotidiano da equipe, acabaram por revelar 

atitudes que contribuem para a afirmação do futsal como espaço masculino, 

mostrando o quão naturalizados e talvez até mesmo inconscientes são os 

preconceitos de gênero, até mesmo em quem pratica a modalidade. 

Partindo de suas experiências na modalidade, parte considerável das 

atletas afirma que a frase “toda mulher que pratica futebol é sapatão” em certa 

medida constitui uma verdade, já que, de fato, a maior parte das praticantes de 

futsal com as quais conviveram seriam mesmo homossexuais. A despeito de 

tal afirmação, há uma preocupação por parte de algumas atletas em esclarecer 
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que esta não é a "realidade" da equipe, na qual, segundo procuraram mostrar, 

quase não haveria mulheres homossexuais. A imersão em campo, contudo, 

contradisse estes relatos, indicando a presença de várias mulheres que se 

relacionavam com outras mulheres. Percebi que para a equipe a sexualidade 

era um tabu, de forma que houve uma preocupação em evitar o assunto e 

associar a imagem do grupo à heterossexualidade.  

Fazer da sexualidade um tabu era uma forma de evitar sofrer 

preconceitos, não por parte das colegas de equipe – já que no cotidiano do 

grupo em si a convivência entre pessoas de diferentes orientações sexuais 

sempre ocorreu de forma amistosa e natural, sem que houvesse qualquer tipo 

de problema ou situação desagradável – mas sobretudo por pessoas de fora. 

É importante destacar como as atletas se utilizaram de suas 

experiências educativas para responder às questões da entrevista. Em 

diversos momentos recorreram ao que haviam feito ou sofrido no futsal para 

formular suas respostas e analisar os preconceitos que incidem sobre a 

modalidade, tal como destaco, a título de exemplo, em alguns excertos: “igual 

na minha sala...”, “eu sou hetero e adoro jogar futsal”, “já vi homens, amigos 

meus que...”, “eu conheço um monte de gente que joga bola...”, “a gente tem a 

mesma criação, só que elas brincavam de boneca...”, “eu sou a prova que as 

frases não são verdadeiras”, “eu conheço meninas que são...”, “pelo que eu 

convivi com vários times...”, “porque eu jogava...”, “eu fui conhecendo as 

pessoas, conhecendo as histórias, conhecendo quem elas eram...”. 

Em suma, com base nos valores e condutas evidenciados pelas atletas 

desse estudo no que diz respeito à superação ou reforço de preconceitos e 

estereótipos que permeiam o futsal feminino, os dados permitem concluir que, 

por intermédio da prática de um esporte socialmente considerado masculino, 

estas mulheres, simultaneamente, reproduzem e contestam atitudes e práticas 

arraigadas envolvendo o gênero e a sexualidade. Se, de um lado, ainda não se 

libertaram de medos e preconceitos, e tentam se encaixar em padrões (de 

gênero e sexualidade) aceitos pela sociedade, por outro, ao praticarem futsal, 

assumindo seu gosto pela modalidade, enfrentam, inevitavelmente, os 

preconceitos, mostrando, a cada dia, que este também é um território que pode 

e deve ser ocupado por cada vez mais mulheres. Muitas das atletas sofrem e 

sofreram diversas formas de preconceito, mas não desistiram e não tem a 
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pretensão de desistir da prática da modalidade que tanto lhes satisfaz. Assim, 

abrem caminho para a popularização da modalidade e para que as pessoas 

próximas a si, bem como a comunidade universitária como um todo, 

contemplem e repensem suas visões diante do futsal feminino. 

A prática do futsal assume tal importância na vida dessas atletas, que as 

experiências educativas vivenciadas constituem parte de suas subjetividades, 

de suas identidades, como bem atestou Olívia: “De maneira geral, o futsal faz 

parte de mim. [...] Eu não seria eu sem o futsal, seria outra pessoa qualquer! O 

futsal faz parte da minha vida. É dele que eu tenho minhas amizades, é dele 

que eu tenho um convívio social, é dele que eu tenho alegria, que eu tenho 

energia pra tudo, sabe?”. Conforme coloca John Dewey, vida, experiência e 

aprendizagem são indissociáveis. 
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Resumo 
 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar os processos de generificação 

dos corpos das crianças na educação infantil. A perspectiva teórica adota a 

crítica às categorias binárias de gênero masculino-feminino e de sexo macho-

fêmea fundamentadas no estabelecimento e na reprodução da matriz 

heterossexual no modelo de educação vigente. 

 

Palavras-chave: Gênero, performatividade e educação infantil 

 
 

Abstract 
 

This research aims to analyze the processes of gendering of children's bodies 

in early childhood education. The theoretical perspective adopts the critique of 

binary categories of male-female and male-female sex grounded in the 

establishment and reproduction of the heterosexual matrix in the current 

education model. 

 

Keywords: Gender, performativity and kindergarten 
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Introdução 

 

A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver análises sobre a 

generificação dos corpos das crianças na educação infantil de acordo com as 

categorias binárias de gênero masculino-feminino e de sexo macho-fêmea. 

Tais categorias acabam por fundamentar e estabelecer a reprodução da matriz 

heterossexual no modelo de educação vigente. 

Para compreender tais questões o aporte teórico utilizado advém dos/as 

autores/as pós-estruturalistas, principalmente Michel Foucault e Judith Butler, e 

de outros/as que trabalham com conceitos transversais. Trata-se, portanto, de 

usar pontualmente os escritos de Foucault sobre biopoder na intersecção com 

as problematizações sobre gênero, sexo e sexualidade de Butler. Essa 

perspectiva teórica intenta ajudar na compreensão das relações estabelecidas 

entre educadores/as e crianças no âmbito da educação pública infantil, 

evidenciando os dispositivos e estruturas que regulam, normatizam, constituem 

e constroem a identidade de gênero e sexuais. Assim, destaca-se a indagação 

de Berenice Bento ao estudar individualidades que perfomam gênero de forma 

não hegemônica, fugindo das normas de gênero - “Como as instituições 

operam para serem eficazes no seu intento de naturalizar os gêneros?” 

(2011:551). 

Desenvolve-se inicialmente uma apresentação dos debates acerca do 

conceito de socialização infantil, seus usos, limites e potencialidades, e sua 

intersecção com questões de sexo, gênero, sexualidade e desejo. Em seguida, 

anuncia-se a orientação teórico-epistemológica da pesquisa – a Teoria Queer – 

em particular as contribuições de Judith Butler com o conceito de 

performatividade e de Michel Foucault de biopoder, acarretando a 

reconfiguração uma série de práticas políticas e produções acadêmicas sobre 

gênero sob um viés pós-estruturalista. Por fim, elucida-se as problemáticas da 

educação infantil a luz dessa perspectiva, problematizando as relações entre 

crianças e professoras/es, as quais estão pautadas num modelo de 

sexualidade hegemônica, naturalizada e pressuposta como universal – a 

heterossexualidade. 
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Gênero e Socialização Infantil 

 

A escolha pela escola de educação infantil se deu pelo fato de esta 

instituição se constituir como um importante espaço de socialização e interação 

entre as crianças e o mundo em seu entorno, portanto a escola se apresenta  

 

Como o segundo agente de socialização mais importante a seguir à 
família, podem observar-se à luz do contexto actual das vidas 
quotidianas de crianças e adultos, para verificar o grau de importância 
crescente que a instituição escola tem vindo a representar para a 
infância (Saramago,2011:10). 
 

 
Ademais, há de se considerar o aspecto central de que a escola está 

permeada por representações de gênero e se tornou, com suas 

particularidades históricas, um espaço fundamental na formação das crianças 

no mundo ocidental. 

Há um debate amplo sobre os usos do conceito de socialização, suas 

abrangências e limitações246, para inteligibilidade do uso do conceito a 

pesquisa foi pautada na definição de que  

 

 (...) a socialização infantil como uma série incontável de processos, 
por meio do qual as crianças aprendem, compartilham, criam e 
reproduzem ação, pensamento e comunicação, que possibilitam não 
apenas sua introdução passiva no mundo, mas também a 
constituição de um mundo no qual passa a habitar e simultaneamente 
desenvolvem o seu self individual. Ao mesmo tempo em que as 
crianças se apropriam subjetivamente do mundo social, apropriam-se 
subjetivamente de sua própria identidade, que se constrói em relação 
a esse mundo (...) (Berger&Luckmann apud Grigorowitschs, 2008:42). 
 

O conceito de infância e criança desta pesquisa se opõe ao princípio da 

passividade, ou seja, da criança como sujeito passivo da socialização, 

instaurando-se uma relação unilateral. Compreende-se a multiplicidade de 

incidências e relações entre criança – socialização, caso contrário, 

acabaríamos num roteiro descritivo no qual as crianças não possuem 

possibilidade para constituição de sua subjetividade em oposição as normais 

sociais de gênero, sexo, sexualidades vigentes. Foucault sustenta que onde há 

poder há resistência e Daniela Finco (2004) verifica que há meninas e meninos 

                                                           
246

 Mais informações em discussões sobre sociologia da infância. 
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que transgridem as fronteiras rígidas e delimitadas de gênero por meio de 

brincadeiras. 

Há pesquisas sobre educação que foram e são realizadas com a 

compreensão de que gênero é reflexo ou interpretação cultural do sexo, 

haveria, portanto o pressuposto de que o sexo estaria assentado num plano 

biológico, pré-discursivo247. Tais estudos ratificam que meninos e meninas têm 

comportamentos, atributos, preferências distintas e alinhadas com seu sexo. 

Nesta concepção, o sexo é entendido como um atributo natural, biologicamente 

constituído, enquanto o gênero é uma construção sociocultural. Esta 

perspectiva, conhecida por metafísica da essência, está imbuída da hipótese 

de “ser” um gênero, ou seja, se “é” homem ou mulher em função do sexo 

biológico, ocasionando o confinamento do sexo em relação ao gênero na lógica 

contínua e imutável: vagina – mulher – feminino; pênis – homem – masculino. 

A produção do feminismo clássico se orientou dentro desta perspectiva, 

embora tenha apresentado rupturas. Segundo Richard Miskolci em palestra, o 

feminismo do século XVIII se consolidou com um saber rebelde contestando a 

ciência cartesiana e o aparato político universalista, mas negligenciou 

demandas como, por exemplo, as do feminismo negro, lésbico, trans*248, latino 

por conta da hegemonia de mulheres cisgênero249, brancas, heterossexuais, 

pertencentes a classes altas intelectualizadas europeias.  

 

 

 

 

Dissidência e Teoria Queer 

Guacira Lopes Louro e outros/as autores/as250 compreendem tanto 

gênero como sexo enquanto construções sociais e é nesta perspectiva que se 

baseia o presente trabalho. Pretende-se romper com a hipótese de “ser” um 

                                                           
247

 Na teoria política feminista: Mary Macintosh; Margaret Mead; Ann Oakley. No campo da 
educação: Antônio M. Barros, Neuza Maria de Fátima Guareschi; Luiza Savedra. Esses/as 
autores/as abordavam gênero na linha de construção social e cultural do sexo, presumido 
como biológico e natural. 
248

 A saber, termo reivindicado pelos setores transexuais, transgêneros e travestis: 
http://transfeminismo.com/trans-umbrella-term/ 
249

 Para informações sobre o conceito ver Orientações sobre identidade de gênero:conceitos e 
termos de Jaqueline Gomes de Jesus, 2012. 
250

 A saber: Silvana Vilodre Goellner; Jane Felipe Neckel.  
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gênero, ou seja, se “é” homem ou mulher em função do sexo biológico, porque 

isso confinaria sexo ao gênero, inserindo o primeiro num plano natural, a-

histórico, fixo, imutável, e servindo como pretexto que atua na patologização 

das identidades trans*251. Este horizonte teórico desnaturalizador dos 

essencialismo é a Teoria Queer, a qual se originou, de acordo com Miskolci 

(2012), a partir das críticas à heterossexualidade compulsória252, nas 

discussões e práticas travadas por movimentos sociais na década de 60 nos 

Estados Unidos (movimento negro, movimento feminista e o chamado 

movimento homossexual), contudo se configura consistentemente como teoria 

e prática política apenas na metade dos anos 80, período posterior ao grande 

boom de epidemia da Aids. Resumidamente, o   

 

Queer pode funcionar como substantivo, adjetivo ou verbo, mas em 
qualquer caso se define contra o ‘normal’ ou normatizador. A teoria 
queer não é um quadro de referência singular, conceitual ou 
sistemático, mas sim uma coleção de compromissos intelectuais com 
as relações entre sexo, gênero e desejo sexual. Se a teoria queer é 
uma escola de pensamento, então ela é uma escola com uma visão 
bastante heterodoxa de disciplina. O termo descreve um leque 
diverso de práticas e prioridades críticas: leituras da representação do 
desejo pelo mesmo sexo em textos literários, filmes, músicas e 
políticas da sexualidade; críticas do sistema sexo-gênero, estudos de 
identificação transexual e transgênero, de sadomasoquismo e de 
desejos transgressivos (Spargo, 2006:8) 
 
 

O queer, ademais, surge em nítida oposição ao assimilacionismo do 

chamado movimento homossexual, caracterizado por valores burgueses 

cristãos de aceitação e incorporação social. O queer se focava na crítica às 

exigências sociais, convenções culturais que corroboravam com a 

heteronormatividade, isto é, com um modelo de sexualidade pautado na 

heterossexualidade, mesmo em relações entre pessoas do mesmo sexo, no 

modelo vigente de família, moral, dentre outros pontos.  

A Teoria Queer busca estabelecer a ruptura com nosso modelo mental 

cartesiano que opera de forma binária, por exemplo: homem - mulher, 

heterossexual – homossexual. Busca pensar a pluralidade e deixar em aberto 

as inúmeras possibilidades de experienciar e vivenciar sexo, gênero e desejo. 
                                                           
251

 O texto “Desdiagnosticando o gênero” de Judith Butler discute pormenorizadamente esta 
questão, evidenciando que em 1980 a APA (Associação Psiquiátrica Americana)inseriu a 
transexualidade no rol dos transtornos de identidade de gênero dentro do manual de 
diagnostico e estatísticas de transtornos mentais.  
252

 Adrienne Rich, 1986. 
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Esse saber propõe borrar as fronteiras e as determinações, pensar na 

constituição de subjetividades como um devir, como processo multifacetado e 

em constante transformação. A teoria e prática queer da voz aos/as 

silenciados/as, às identidades patologizadas, aos/as sem identidade, aos/as 

que vivem na fronteira, enfim, seguindo o texto da Beatriz Preciado (2011), 

uma política dos “anormais”253.  

Tanto para Foucault quanto para teoria queer, a qual Judith Butler é 

considerada referência, a sexualidade é contextual e histórica. Sexo é sempre 

político porque está permeado por mecanismos de poder, conflitos, interesses, 

do que é “normal” e “anormal”, patológico, “natural”. Se há uma forma 

institucional e correta de sexualidade – a heterossexualidade – e outra(s) 

abjetas254, ilegítimas – sexualidades não hegemônicas ou, como explanava 

Foucault, insubmissas e heréticas – o sexo é sempre político. Em Michel 

Foucault o desnaturalizar a sexualidade e colocá-la como construção social e 

discursiva instrumentalizou a teoria queer para exprimir suas teses sobre sexo, 

gênero, desejo desmantelando essencialismos e binarismos. 

 Outro conceito caro aos/as teóricos/as queer são os de sujeito, 

subjetividades255 e o identidade. O sujeito e a identidade não seriam fixas, 

constantes, lineares, Jacques Lacan e seus modelos psicanalíticos trouxeram 

para os/as teóricos/as queer as identidades descentradas, instáveis, sem 

essência. Constituímo-nos, segundo eles/as, em trânsito, no deslocamento, em 

processos de desterritorialização e reterritorialização256.  

 Em Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade (2003) 

Judith Butler, respaldada na genealogia foucaultiana e no princípio de que a 

sexualidade é também construída discursivamente, pergunta se o “sexo” tem 

história ou é algo dado a priori, transplantando a problemática da sexualidade 

em Michel Foucault para a discussão de sexo, gênero e desejo. Butler, para 

tanto, vai operar com a concepção de desconstrução, isto é, problematizar o 

estabelecimento das dicotomias, destacando que cada um supõe e contém o 

outro e que se caracterizam socialmente de forma assimétrica e oposicional.  

                                                           
253

 A saber: PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos "anormais". Rev. 
Estud. Fem., Florianópolis, v.19, n.1, Apr. 2011,  
254

 Mais informações em “Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judito Butler”. 
255

 Consultar debate sobre sujeito, subjetividade, subjetivação e sujeição em Sujeito e o poder, 
M. Foucault. 
256

 Mais informações sobre os conceitos em “Conversações” de Gilles Deleuze. 
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Nas estruturas de determinações binárias sempre há assimetria de poder, no 

qual um é estigmatizado, marginalizado e outro naturalizado, socialmente 

aceito, exemplo é a oposição criada entre homem/mulher e suas consequentes 

associações: racional/emocional, forte/fraco, ativo/passivo. Há uma nítida rede 

hierárquica que as sustenta, a heterossexualidade é construída em oposição à 

homossexualidade ou ao que é tido como homossexualidade, Eve Kosofsky 

Sedgwick em seu trabalho “Entre homens: literatura inglesa e desejo 

homosocial masculino (1985)” discorre sobre a maneira pela qual a 

sociabilidade entre homens heterossexuais é arquitetada em hostilidade à 

homossexualidade.  

É preciso apreender que gênero é constituído e constituinte de redes de 

poder, portanto é imprescindível considerar outros marcadores sociais de 

diferença com etnia, classe, raça, geração. Desta forma, Butler vai desconstruir 

a distinção natural-cultural de sexo e gênero argumentando que falar em 

existência social de corpos pressupõe a generificação, isto é, não há corpo 

existente a pré-inscrição cultural, pois o corpo não é uma dimensão a ser 

lapidada por inscrições, mas “um conjunto de fronteiras, individuais e sociais, 

politicamente significadas e mantidas” (Butler, 2003:59) por ações sociais 

constituídas e constituintes de gênero. Para enfatizar esta perspectiva, 

Berenice Bento exemplifica com crianças “Quando se diz ‘é um menino!’, não 

se está descrevendo um menino, mas criando um conjunto de expectativas 

para aquele corpo que será construído como ‘menino’” (2011:551). Essa 

posição também se direciona a circunscrição binária do sexo, visto que 

assentar a distinção macho-fêmea num domínio do natural é dar estabilidade a 

essa estrutura. Para essa fundamentação a autora define  

 
 

O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 
repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a 
qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 
substância, de uma classe natural de ser (Butler, 2003:19) 

 

Tal conceituação alicerça o que Butler chama de performatividade de 

gênero. Para a autora, gênero é o que performamos - um devir - em 

contraposição ao “ser”, fixo, estável e oposicional. Sendo assim, gênero é ação 

que dá existência ao que nomeia, “(...) não há identidade de gênero por trás 

das expressões do gênero; essa identidade é performativamente constituída, 
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pelas próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados” (Butler, 2003:48), 

indicando que a identidade de gênero advém das expressões de gênero, como 

estratégias discursivas e sócio-culturais. A filósofa resgata essa concepção 

reelaborando-a à luz das questões de gênero, de acordo com a passagem de 

Genealogia da Moral “(...) não existe ‘ser’ por trás do fazer, do atuar, do devir, 

‘o agente’ é uma ficção acrescentada à ação – a ação é tudo” (Nietzsche apud 

Butler, 2003:48).  

O conceito de performatividade pode ser apropriado para pensar o 

contexto da escola infantil e as inter-relações ali travadas. Isto porque é 

através do controle da performatividade que a instituição escolar pode 

disciplinar e gerir sexualidades desviantes e dos gêneros que não se 

enquadram no binarismo, atuando com heteroterrorismo (Bento, 2011:554) 

sobre as crianças. Contudo, se esquivando de discursos vitimizadores, a 

performatividade permite subversão, não se pode garantir que a estabilidade 

gerada em função da repetição e reiteração das designações de gênero e 

sexualidade de fato ocorra,  

 

Embora o gênero seja produto das reiterações da normal sexual, as 
identificações não são fixas. Na própria instabilidade da repetição do 
mesmo é possível vislumbrar a positividade da subjetivação como 
resistência, singularidade e produção da diferença (Arán, 2012:145) 

 

Berenice Bento em seu artigo sobre pessoas que performam gênero 

fugindo ao que é considerado normal socialmente expõe que “gênero adquire 

vida através das roupas que compõem o corpo, dos gestos, dos olhares, ou 

seja, de uma estilística definida como apropriada” (2011:553). Ampliando este 

espectro, na educação infantil pode-se indicar que as brincadeiras, os 

brinquedos, enfim, uma “pedagogia dos gêneros hegemônicos” (idem:551) 

contribuem para esta materialização. Pessoas trans* desafiam, contestam e 

anunciam a inconsistência de um sistema de gênero e sexualidade biologizado 

e insurgem como dissidentes da heteronorma. 

 A formulação de performatividade gerou algumas incompreensões, 

segundo Sara Salih (2012:90), houve a equivocada compreensão como livre 

escolha de gênero a performar, embora a própria caracterização do conceito de 

performatividade deixe evidente o quadro regulatório pelo qual gênero está 
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imbricado. Outrossim, foi pensado como performance, mas a diferença entre 

ambos é central, posto que na ideia de performance é vislumbrado um sujeito 

constante e definido, todavia na performatividade há uma contestação desse 

sujeito, tornando-o instável, contingente e construído discursivamente pelas 

ações, externo ao horizonte da ontologia. 

Para Butler, sexo e gênero são construídos socialmente na matriz 

heterossexual, na qual impera a relação circunstancial entre sexo e gênero 

para corroborar o que Adrienne Rich (1986) classificou de heterossexualidade 

compulsória, ou seja, a qual reitera a ordem compulsória entre sexo, gênero, 

prática sexual e desejo obrigatoriamente a partir da matriz heterossexual. Em 

concordância com Butler, Guacira Lopes Louro pontua: “A coerência e a 

continuidade supostas entre sexo-gênero-sexualidade servem para sustentar a 

normatização da vida dos indivíduos e das sociedades” (Louro, 2004:88). 

Deixar sexo num plano pré-discursivo e entender que sexo exige um 

determinado gênero e desejo é reafirmar constantemente a matriz 

heterossexual. Butler explicita que 

 
 

Essa heterossexualidade institucional exige e produz, a um só tempo, 
a univocidade de cada um dos termos marcados pelo gênero que 
constituem o limite das possibilidades de gênero no interior do 
sistema de gênero binário e oposicional. Essa concepção do gênero 
não só pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, 
mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o gênero, e 
que o gênero reflete ou exprime o desejo. (Butler, 2003:45) 

 

 

Desta forma, a óptica de gênero como substância é carregada de razões 

políticas e o estabelecimento da heterossexualidade reclama e normatiza o 

gênero como relação assimétrica binária por meio das práticas heterossexuais. 

 

O Biopoder e normalização 

 

Embora Foucault, diferentemente de Butler, acredite na existência pré-

discursiva do corpo, há diversos pontos em convergência. Quando a pós-

estruturalista remete-se à palavra discurso, o faz em menção à acepção de 

discurso em Foucault, ou seja, como dizeres coletivos que administram a forma 

de conceber e falar sobre contextos históricos particulares. O filósofo traz 
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contribuições no sentido de pensar o corpo como matéria e alvo de poder. Em 

Vigiar e Punir (Focault, 2008:118), o autor diz que as disciplinas, concebidas 

como “(...) métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma 

relação de docilidade-utilidade (...)”, são regras genéricas de dominação.  

Como princípio disso, Foucault fala que no século XVII e XVIII surgem 

discursos e mecanismos institucionais de poder sobre a vida, com disciplinas 

corporais e regulação populacional que se concentraram separadamente a 

princípio no corpo como máquina e no corpo espécie (1988:131), aquele com 

aumento da relação utilidade-docilidade e este como substrato de processos 

biológicos. É isto que Foucault classifica de biopoder, responsável por gerir, 

administrar, regular e normatizar a vida. No século XIX um saber e poder 

colocam o sexo em discurso, esse dispositivo da sexualidade é que 

interconectará as duas formas de poder (máquina e espécie), fazendo proliferar 

mecanismos de poder dirigidos ao corpo –“Uma sociedade normalizadora é o 

efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida”(1988: 135). 

O advento da Teoria Pós-estruturalista, na qual Jacques Derrida e Gilles 

Deleuze podem ser considerados expoentes, representou um novo referencial 

teórico-epistemológico às discussões de gênero, sexo e sexualidade. A 

publicação do livro História da Sexualidade I: a vontade de saber 

(Foucault,1976) também foi um marco importante. Munidas criticamente desse 

arcabouço teórico-metodológico, as feministas Monique Wittig, Adrienne Rich e 

Judith Butler, trouxeram novas abordagens críticas aos estudos de gênero, 

retirando o debate da metafísica da substância. Destarte, no que concerne ao 

quadro brasileiro, gênero enquanto conceito aparece nos anos de 1980 

vinculado ao princípio do humanismo cartesiano que unifica mente/corpo. 

Neste período, feministas interpelam o paradigma da biologização dos sexos, 

abrindo espaço para um novo campo de estudos: o gênero. Joan Scott (1995) 

afirma que o uso do conceito teria a função de dar legitimidade acadêmica aos 

estudos feministas da década de 80, foi necessária uma série de palestras, 

debates, seminários para que o conceito alcançasse nova acepção.  
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Menina, menino, menin@257 

 

A esfera da educação não foge à essa regra. Guacira Lopes Louro em 

1997, após um ano da promulgação da Leis de Diretrizes e Bases (LDB) que 

inclui o tema de sexualidade e gênero como preocupação na educação infantil, 

percorre o caminho de relacionar educação, gênero e sexualidade sob a ótica 

pós-estruturalista. Observa-se que a categoria é utilizada de diferenças formas 

de acordo com o referencial teórico-epistemológico, a autora ratifica a validade 

do conceito dentro do âmbito da educação infantil 

 

 (...) pode ser um conceito relevante, útil e apropriado para as 
questões educacionais. Pondo em xeque o caráter “natural” do 
feminino e do masculino, o conceito indica um processo, uma ação, 
um investimento para “fazer” um sujeito “de gênero” (2002:229) 

 

Entretanto, Louro aponta ainda que a inclusão de gênero e sexualidade 

como pauta se deu no sentido de não permitir a subversão da 

heteronormatividade, assim as crianças que desviam da norma serão alvos de 

um terrorismo contínuo (Bento, 2011:552) e de pedagogias corretivas 

(Louro,2004:16). Instaura-se um exercício de poder pedagógico contínuo, 

reiterado e infindável para assinalar nos corpos o gênero e sexualidades não 

“heréticas” (Foucault, 1993:48) 

Realizar pesquisas que articulam sexo, gênero, sexualidade e desejo na 

educação infantil é um caminho a ser percorrer, há uma carência grande em 

pesquisa sobre o tema, sobretudo entre aquelas que tem o escopo de 

desnaturalizar concepções estabelecidas e generificadas, se propondo crítica 

ao cissexismo e ao heterossexismo. Um viés adultocêntrico considera as 

crianças como individualidades passíveis às instituições, refletindo na ausência 

de espaços para as crianças falarem sobre elas mesmas, sobre suas visões, 

pensamentos. Abrir o campo para as crianças falarem delas e por elas pode 

funcionar como estratégias de dissolver a lógica adultocêntrica, contudo essa 

metodologia precisa se acompanhada de outras, posto que a veracidade de 

informações e relatos das crianças apenas não oferecem um dado consistente 

                                                           
257

 “@” símbolo usado para fazer referência a flexões de gênero, a não identificação com a 
lógica binária ou ao trânsito identitário, isto é, o símbolo pode ter um caráter inclusivo de 
meninos e meninas, pode assumir o uso para pessoas que não se identificam como homem 
nem mulher ou mesmo àquelas/es que estão em trânsitos identitários. 
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para pesquisa empírica (Beraldo; Coelho; Carvalho; Pedrosa, 2004). 

 Daniela Finco (2004) frisa que a escola tem papel importante na 

constituição da identidade das crianças, por meio de uma série de 

mecanismos, regimentos, organização temporal e espacial, currículo, 

linguagem, materiais didáticos, brincadeiras, em suma, uma variedade de 

instrumentos que constroem e reiteram a ordem da pedagogia dos gêneros 

hegemônicos. Entretanto, a autora atenta-se às transgressões das crianças ao 

que é pré-designado como brincadeiras e comportamentos para cada gênero -

“as fronteiras da divisão dos gêneros são frequentemente ultrapassadas ou 

recusadas” (Idem: 11) - defendendo que “o ambiente da Educação Infantil pode 

ser um espaço propício para o não-sexismo” (Idem).  

Por fim, a escolha pela educação infantil se mostra um campo fértil para 

desenvolver uma perspectiva não normatizadora. Um âmbito a contribuir para 

desnaturalizar ao longo dos anos escolares uma série de preconceitos e 

práticas de intolerância em um ambiente imprescindível para formação das 

subjetividades em diversos aspectos, no qual geralmente as crianças convivem 

pela primeira vez com um grupo social mais amplo e que, simultaneamente, é 

uma instituição disciplinadora que reitera, limita e condiciona as experiências 

das crianças.  
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RESUMO 
 

O presente estudo buscou investigar como as mulheres têm sido tratadas nas 
aulas de futsal de Educação Física escolar. Entrevistou-se 6 praticantes de futsal 
e concluiu-se que nas aulas de futsal estão presentes estereótipos de gênero. 
Estes contribuem para exclusão das mulheres nas aulas, mas a habilidade 
mostrou-se como um fator mais determinante para exclusão. 
  
Palavras-chave: Gênero, Futsal, Educação Física, cultura. 

 
ABSTRACT 

 
The present study investigated how women have been treated in futsal class of 
Physical Education. Were interviewed six indoor soccer and it was Concluded que 
the futsal classes are present gender stereotypes. These Contribute to exclusion 
of women in the classes, but the ability Showed itself as a major determinant for 
exclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos de gênero nas aulas de Educação Física são recentes, final da 

década de 80. Dentro desses estudos muitas são as hipóteses centrais de que as 

aulas de Educação Física produzem e reproduzem estereótipos de gênero 

(VIANNA, MOURA e MOURÃO, 2010).  

 As questões de separação por sexo nas aulas de Educação Física, a 

diferença de tratamento e oportunidade dos conteúdos para meninos e meninas, 

e as exclusões por estereótipos de gênero e/ou habilidade formaram questões a 

serem investigadas nesses estudos que suscitaram e suscitam, ainda hoje, 

grande debate na área e causam muitas dúvidas nos docentes (e discentes). 

Algumas pesquisas (ABREU, 1990; OLIVEIRA, 1996; DURAN, 1999; DUARTE, 

2003; FURLAN e SANTOS, 2008; RODRIGUES & DEVIDE et al, 2009) apontam 

que na escola há presença de estereótipos de gênero e que as meninas são 

excluídas de atividades esportivas, principalmente do futsal/futebol. 

Indiferentemente, o nosso estudo adentrará a essas questões contribuindo com a 

reflexão em torno delas.  

Para isso, buscamos investigar, a partir de um grupo/amostra, por meio de 

entrevista, como a Educação Física escolar (pela prática do professor) tem 

tratado o conteúdo futsal para as mulheres.  Foi feito um resgate de como foram 

as aulas de futsal escolar ao grupo estudado, bem como toda suas experiências 

com futsal/futebol fora do contexto escolar relacionando-as com as questões de 

gênero (estereótipos, exclusão, separação por sexo). 

Dessa forma, a discussão da literatura pertinente desta pesquisa, junto aos 

achados da pesquisa de campo, aplicada ao grupo/amostra contribuirá para uma 

prática pedagógica mais consciente no âmbito escolar, bem como fora dele 

quando do envolvimento entre futsal, Educação Física e mulheres. 

 

O CONCEITO DE GÊNERO E SUAS IMPLICAÇÕES NO SE-MOVIMENTAR260 

HUMANO 

 

                                                           
260

 Kunz (1991) 
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Investimos aqui o conceito de gênero baseado em Scott citado por Altmann 

(1999) que entende gênero como a construção social que uma dada cultura 

estabelece em relação a homens e mulheres. A autora fala que “imbricadas às 

diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres, estão outras social e 

culturalmente construídas” (SCOTT Apud ALTMANN, 1999, p.54). Nesse sentido, 

as relações de gênero interferem diretamente na vida cotidiana de homens e 

mulheres, estabelecendo oportunidades sociais e padrões de comportamento 

entre as pessoas (ANDERSON apud MOURA, 2003). Ora, dentro desses padrões 

de comportamento estão os que dizem respeito ao movimento humano. A forma 

de se movimentar das pessoas, diferem de sociedade para sociedade e em 

momentos históricos e quando lançamos o olhar para a “categoria gênero” 

(ANDERSO Apud MOURA, 2003, p.75) existem as marcas do que é ser 

masculino e feminino no movimento humano.  

 Deste modo, há um jeito de ser masculino e um jeito de ser feminino, com 

atitudes e movimentos corporais socialmente entendidos como natural de cada 

sexo (CONNEL, Apud ALTMANN, 1999, p.54). Diante disso, os movimentos 

ligados as práticas físicas desportivas também se enquadram nesses padrões. 

“Observa-se que, desde o nascimento, meninas e meninos são submetidos a um 

tratamento diferenciado que lhes ensina os comportamentos e emoções 

adequados e aprovados socialmente ao seu sexo” (PEREIRA e MOURÃO, 2005, 

s.p.) e com o esporte isso não é diferente. Podemos então, tomar o futsal como 

um “elemento” a ser discutido nessas relações de gênero. 

 

GÊNERO E SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA DO FUTSAL 

  

Especialmente no Brasil sabemos da associação que o futsal/futebol tem 

com o masculino. E esse(s) esporte(s) é tido mesmo com uma “área de reserva 

masculina” (DUNNING e MAGUIRRE apud MOURA, 2003, p.79). Desde a 

introdução do futebol por Charles Miller e Oscar Cox entre os clubes de elite 

brasileiros, esse esporte vem corroborando com a construção da masculinidade 

(RODRIGUES e DEVIDE, 2009) (bem como o futsal, por ser similar em suas 

estruturas microscópicas e macroscópicas ao futebol).  

Os papéis e padrões de comportamento sociais determinados pelo gênero 

dificultaram a inserção das mulheres nesse esporte tido como masculino. Quando 
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essas entravam nesse universo tinham um papel secundário: as mulheres como 

coadjuvantes, a mãe que lava os uniformes, a irmã que limpa as chuteiras, 

restando o papel de auxiliares dos homens, torcendo em função dos laços de 

proximidade (SOUZA apud MOURA, 2003). 

A ideia estereotipada de fragilidades feminina apoiada ainda pelos 

higienistas e eugenistas de épocas atrás, serviam de justificativa à contra-

indicação de esportes que exigiam muito esforço físico às mulheres, e o futebol 

era um dos principais, fazendo com que a elas restassem atividades que 

evidenciavam as qualidades femininas (graça, leveza, maternidade).  

Toda essa forma de conceber o futsal/futebol como uma área exclusiva da 

masculinidade era gerada desde cedo pela família. Desde o seio familiar meninos 

e meninas têm seus caminhos traçados por comportamentos diferenciados e isso 

se torna presente até nas brincadeiras, onde distinguisse brinquedo de menino e 

de menina, por sua vez, ao menino a bola é seu primeiro e mais “valioso” 

brinquedo, às meninas as brincadeiras de bonecas (ABREU, 1990; MOURA, 

2003).  

As meninas tem tratamento diferente comparado aos meninos quando 

levamos em conta as brincadeiras, podendo isso diferenciar o desenvolvimento 

em jogos/esportes como o futsal.  Whitaker citado por Abreu (1990) observa que 

há muitos estímulos para que meninos subam em árvores, corram, brinquem de 

carrinhos, rolem pelo chão (lutas), chutem bolas, aguçando desde cedo noções 

de espaço, tempo, direção, percepção, elementos indispensáveis a o bom êxito 

no futsal (GRECO, s.d.), consequentemente, melhorando sua coordenação 

motora, enquanto as meninas limitam-se a pequenos espaços, e ainda por cima 

estáticos e miniaturizados, como brincando de arrumar panelinhas e de bonecas, 

assim, esses fatos são culturalmente adquiridos.  

Além disso, “existe um comportamento típico, fruto de implicações 

culturais, que é o fato de que o futebol é violento, e não deve ser jogado por 

meninas” (ABREU, 1990, s.p.), advindo assim de estereótipos sociais, e 

reforçados por questões de gênero (masculino/feminino), no que afirma Goellner 

citado por Furlan e Santos (2008), “A eles a aventura, a potência, o desafio, a 

força; a elas a aventura comedida, a potência controlada, a força mensurada, o 

desafio ameno” (p. 34). 
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Todos esses padrões de comportamento sociais definidos para homens e 

mulheres desde o seio familiar acabam por afastar as meninas de práticas que 

são importantes para o desenvolvimento de habilidades indispensáveis ao jogar 

futsal. Por sua vez, para Romero citado por Moura (2003) a escola também age 

parecida à sociedade e não se diferencia muito do ambiente familiar no que tange 

aos papéis esperados em relação ao gênero.  

 

GÊNERO E AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

Sobre essa questão, Kunz citado por Altmann (1999) fala que no “contexto 

escolar, a Educação Física constitui o campo onde por excelência se acentuam 

de forma hierarquizada as diferenças entre homens e mulheres” (p.56). Oliveira e 

Duarte (s.d) dizem que “a educação física expõe os estereótipos de gênero, por 

ela ser uma disciplina que promove a relação de contato e de movimento dos 

corpos” (p.3). Para Furlan e Santos (2008) a Educação Física tem sido um campo 

fértil de reprodução do machismo.   

 Louro citado por Oliveira e Duarte (s.d.) aponta que a Educação Física é 

um palco privilegiado com relação à preocupação da sexualidade da criança e 

esta se torna particularmente explícita nessa disciplina por ser uma área que está 

constantemente voltada para o domínio do corpo. A diferença de tratamento do 

que é ser masculino e ser feminino acaba por vezes se reproduzindo na aula de 

Educação Física, e se esses não podem cruzar suas diferenças em uma única 

atividade, o professor acaba então por separar a turma. 

Sobre separação em aulas de Educação Física, Abreu (1990) que foi uma 

das pioneiras nesses estudos, apresenta-se primeiramente a favor de turmas 

mistas como forma de investir na discussão das relações de gênero e colocar 

meninos e meninas em convivência integrativa como meio de minimizar os 

estereótipos. Posteriormente, após a análise de sua pesquisa, se coloca a favor 

de outras formas de separação que não pelo sexo, a autora fala dentre outras 

coisas em níveis de experiência motora.  

Duran (1999) é a favor de aulas mistas e diz que a separação por sexo nas 

aulas de Educação Física é um ato sexista. A autora ainda coloca a proposta de 

aula co-educativa e comenta que muitos professores ainda não têm clareza do 

que seja essa de fato. Sobre aulas co-educativas Rodrigues e Devide (2009) 
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falam que estas consideram a igualdade de oportunidades entre os gêneros, mas 

que a escola mista não possui o mesmo significado da escola co-educativa. Ainda 

para os autores a co-educação: 

 

Busca, sobretudo, a equidade de oportunidades, minimizando o sexismo e a 

generificação da Educação Física Escolar, que deve proporcionar uma ampla 

experimentação de atividades na busca de formar cidadãos conscientes, que 

valorizem o sexo oposto e possam interagir entre si (RODRIGUES e DEVIDE, 

2009, p. 1) 

 

Em sua pesquisa, Altmann (1999), aponta que os alunos entrevistados ora 

preferiam turmas mistas, ora separadas e alguns dos fatores para esses gostos 

dependia do tipo de atividade/conteúdo que era desenvolvida e com quem 

estavam jogando. Justamente os tipos de atividades também acabam fazendo 

com que os professores separem os alunos pelo sexo.  

Toda essa divisão, entretanto, não parece clara e é apenas confusa. Existe 

divisão por sexo em aulas de Educação Física, mas também existe divisão por 

conteúdo, que por sua vez é ditado por valores estereotipados de gênero. Para 

Oliveira e Duarte (s.d. p.3) “O que acentua os estereótipos de gênero nas aulas 

de educação física na escola, é a determinação das atividades por sexo, por 

exemplo, a menina dança e o menino joga futebol”. A separação então acaba por 

vezes, excluindo uns e incluindo outros em um determinado conteúdo. 

 

A EDUCAÇÃO COMO EMANCIPAÇÃO DO INDIVÍDUO 

   

Posicionamo-nos aqui para educação como transformação. A pedagogia 

progressista tem essa ideia e defende que o contexto sócio-histórico-político que 

estamos inseridos seja considerado e a educação possa assumir-se na luta por 

uma sociedade mais igualitária.   

Freire (1996) em seu livro Pedagogia da Autonomia já nos fala que “ensinar 

exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(p.98). Corroborando a isso, Luckesi citado por Duckur (2004) fala que o papel da 

escola é de difundir conteúdos vivos, concretos, portanto, indissociáveis da 

realidade social, o que é fundamental no processo de transformação da 

sociedade tornando esta mais democrática e menos excludente. “A educação 
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deve, pois, instrumentalizar o educando para atuar ativamente na democratização 

da sociedade” (DUCKUR, 2004, p. 16).  

 Dentro dessa abordagem progressista temos a tendência histórico-crítica, 

que defende a diretividade, pois, vê o professor com mais conhecimento e 

experiências a cerca da realidade. Dessa forma, não se pode esperar que os 

alunos atinjam a consciência crítica espontaneamente, o professor tem papel 

primordial e isso se dá pela transmissão e assimilação do conhecimento 

historicamente acumulado.  

Freire citado por Kunz (1991) fala da relação entre a sociedade e a 

educação para com as mudanças. Aponta que mudanças no sistema de ensino 

só surtirão efeito se houver mudanças também na estrutura sócio-política. No 

entanto “afirma que a educação não pode cruzar os braços e esperar que 

mudanças no plano político e social aconteçam por intermédio de outras 

instâncias” (FREIRE, 1996 Apud KUNZ, 1991, p.159). O autor ainda fala que a 

educação deve se antecipar às reformas da sociedade. Para Kunz (1991) a 

escola deveria ter esse dever: “A marcante presença da escola como agente 

coletivo na gênese do cidadão exige que se organize, ela mesma, como campo 

de relações democráticas que antecipem uma ordem social mais coletiva, 

participativa e igualitária” (MARQUES Apud KUNZ, 1991, p.159). 

 Diante disso, tomamos a escola e as aulas de Educação Física como 

instrumentos capazes de antecipar mudanças na ondem social vigente, mesmo 

que essa ordem social se esforce para manter seus valores. 

 

OBJETIVOS 

Investigar se existiu a presença de preconceito/estereótipos de gênero nas aulas 

de futsal da Educação Física escolar (ao grupo estudado), e ainda, se existiu 

exclusão desse grupo nas aulas e quais as causas dessa exclusão.  

METODOLOGIA 

A pesquisa é de abordagem qualitativa e do tipo teórico-empírica “por ser 

um estudo que requer uma pesquisa de campo tomando-se como respaldo 

teórico a revisão de literatura pertinente ao objeto de pesquisa” (OLIVEIRA, 2003 

p.61). A população estudada foram as alunas praticantes de futsal do projeto 

NEFEL (Núcleo de Educação Física Esporte e Lazer) da UFAL. A amostra foi 

composta de 6 alunas do referido projeto na sua modalidade futsal.  
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Para o levantamento de dados foi utilizada uma entrevista despadronizada 

ou não estruturada do tipo focalizada que consiste em uma conversação informal, 

que pode ser alimentada por perguntas abertas, proporcionando maior liberdade 

para o informante (MARCONE apud ANDRADE, 1998). Nossa entrevista se 

fundamentou em questões relativas a: 1-Experiências motoras na infância e 

adolescência (fora do contexto escolar) relacionando com questões de gênero: 2-  

Experiências com o futsal em aulas de educação física escolar, relacionando com 

as questões de gênero.  

Para efetuar a análise dos dados utilizamos o referencial da literatura dos 

estudos de gênero em aulas de Educação Física (ABREU,1990; OLIVEIRA, 1996; 

DURAN, 1999; DUARTE, et al. 2003); O referencial da teoria Histórico-Crítico, 

especificamente a tendência “progressista critico-social dos conteúdos” (SAVIANI, 

2001 Apud DUCKUR, 2004). Corroborando a isso lançamos mão do referencial 

da Antropologia Social para análise das falas dos sujeitos, entendendo esse 

referencial nas palavras de Daólio (1995), no qual é possível estudar o corpo 

como construção cultural e sede de signos sociais. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Discussão geral dos dados da 1ª linha da entrevista. 

 

Analisando os dados da 1ª linha da entrevista, percebe-se que na infância 

e adolescência as entrevistadas tiveram vivências motoras variadas num 

repertório de jogos e brincadeira populares, “mãe da rua”, “rouba bandeira”, 

“pique esconde”, pular corda, etc. Porém, há poucas vivências de prática em 

jogos com bola. Algumas entrevistadas apontam que pouco participaram desses 

jogos, tendo suas experiências reduzidas nesses. Outras, apesar de participarem, 

deixam claro que a maioria dos jogos com bola que participavam eram os que 

utilizavam as mãos. E1- “Eu acho que quase nenhuma na minha infância. Eu 

brincava com bola, mas, era assim, brincava sozinha [...] Sempre gostei de 

brincar com bola, mas minha mãe nunca me deixava brincar [...]”  

E2- “O tipo que era mais frequente era brincadeira com bola que usava mais as 

mãos, no caso, vôlei e queimado [...]” 

E6- “Não, não, dificilmente, eu ficava mais em casa [...] 



909 

 

Abreu (1990) citando Belotti registra que as maneiras, formas e escolhas 

de jogar e exprimir os jogos são indubitavelmente o produto de uma cultura,  

 

O patrimônio lúdico é transmitido de uma geração para outra[…]. Quando os 

adultos afirmam que a própria criança faz suas opções a respeito de jogos, não 

refletem que para manifestar preferências por este ou por aquele jogo, deve a 

criança ter aprendido os jogos de alguma pessoa. […], jogos e brinquedos são 

frutos de uma determinada cultura [...] (s.p.) 

 

Dessa forma, os valores e padrões da cultura influenciam muitas meninas a 

não praticarem jogos de bola com os pés, ora, nesse caso, o futsal/futebol, pois, 

estes são tratados como uma área de reserva masculina com o domínio 

hegemônico desses últimos (DUNING e MAGUIRRE Apud MOURA 2003). O fato 

fica ainda mais evidente quando as entrevistadas falam a respeito da opinião e 

incentivo dos pais com relação a esses jogos: E1- “Mãe! Deixa eu jogar bola? 

‘Não! Você não vai, brincar com bola é pra menino, não vai’ [...] E meu pai 

principalmente, sempre que eu pedia me dá uma bola de presente! ‘Não, você vai 

ganhar uma boneca’ [...]” 

E2- “Não tive muito incentivo por parte dos meus pais por que eles achavam que 

não era muito interessante esse tipo de jogos [...]” 

Quando perguntada a entrevistada 1 se existia diferença no incentivo a 

certos jogos e brincadeiras ela fala: “Existia. Como falei, futsal, meu pai sempre 

fez aquela cara feia, até hoje ele faz quando sabe que eu estou jogando, cara 

feia”. 

Em outro ponto, ainda percebe-se a presença de estereótipos de gênero 

como a rotulação de sexo frágil quando, por exemplo, evidencia-se nas falas, que 

os pais não deixavam jogar para que não se machucassem. E4- [...] Opinião, o 

que eles diziam era o seguinte: eu não quero que você participe por que você 

sempre chega machucada [...] 

E6- [...] Lógico, sempre tem aquele negócio, alguém na família diz: ‘não vá brincar 

por que você é menina’, vai se machucar e isso e aquilo [...]” 

No que afirma Moura (2003) citando Romero, o Barão de Coubertin, 

idealizador dos jogos modernos, era contra a participação feminina nos jogos 

porque esses apresentavam características indesejáveis aos corpos das mulheres 

que eram tidos como naturalmente frágeis. Ora, Discursos como o do Barão de 
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Coubertin, aliados aos ideais higienistas e eugenistas circulantes em meados do 

século XIX e início do século XX, formaram as bases de um discurso que 

consolidou mitos e estereótipos que perduram até hoje (DEVIDE e RODRIGUES, 

2009).  

No ponto que confere a relação entre meninos e meninas nos jogos com 

bola, as entrevistadas inevitavelmente se voltam para questões referentes à 

habilidade motora e apontam que o sentimento de exclusão se dava 

principalmente pela falta de habilidade. Percebe-se que apesar de estarem no 

jogo sentiam-se pouco participativas, como foi expressa nessas falas pelas 

entrevistadas: E6-“[...] ficava ali porque não tinha ninguém pra completar o time 

[...] Então assim, eu estava ali praticamente pra completar o time, eu não estava 

jogando, às vezes eles me colocavam no gol e as bolas entravam, não tinha 

alternativa [...]”  

E2- “Por terem mais habilidade por praticarem mais esporte, então eles sempre 

tinham a maior posse de bola no caso. Dificilmente eles passavam pra gente[...]”.  

E4- “[...] Ah num sabe jogar, vai dar trabalho, ah num sabe, deixa pra lá, aí eu 

ficava sempre meio que excluída, jogava, mas, com aquela exclusão [...]  

Além disso, a entrevistada 3 falou que se sentia desencorajada em 

participar: “Eu acho que eu me sentia... Sentia que eu não tinha capacidade de 

jogar, capacidade mesmo, sentia vergonha [...] Acho que não saber o que fazer 

no jogo, por já não ter costume”. 

Diante disso, as falas dos sujeitos mostram que na relação com os 

meninos em jogos com bola, a exclusão se dava por uma questão de falta de 

habilidade, porém, é possível dizer que essa falta de habilidade é creditada da 

falta de experiências motoras nesses jogos com bola e, principalmente, os que 

utilizam a coordenação óculo-pedal, que por sua vez, é influenciado por padrões e 

reforço culturais, pois, como visto nas falas das entrevistadas, quando estas 

jogavam/brincavam com bola na infância e adolescência, os tipos mais presentes 

eram os que utilizavam as mãos, por conta da associação que o futebol tem, por 

exemplo, com o masculino, (e o vôlei, queimada com o feminino), portanto, tendo 

um estímulo motor voltado mais para a coordenação óculo-manual. Para Daólio 

(1995) as aptidões motoras também fazem parte do processo de transmissão 

cultural. “Assimilar o emprego de um utensílio significa para o homem, assimilar 
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as operações motrizes encarnadas nesse utensílio” (LÉONTIEV 1977 Apud 

DAÓLIO 1995, p. 40).  

Dessa forma, cria-se uma relação em círculo, onde o sentimento de 

exclusão se dá por falta de habilidade, que por sua vez é gerada –entre outras 

coisas também- por estereótipos de gênero que fazem muitas meninas se 

afastarem de jogos/atividades tidas como masculinas.  

A partir dessa análise, já é possível fazer uma retomada de um dos 

objetivos do presente estudo e perceber que existiu uma presença marcante de 

estereótipos de gênero ao grupo estudado quando do envolvimento dessas 

pessoas em jogos como o futsal, e dar início a discussão da relação da 

aprendizagem do futsal com o gênero feminino, Educação Física e Cultura, onde, 

fica evidenciado, até agora, o papel da influência cultural - padrões de 

comportamentos, valores- na aprendizagem de um dado gesto motor, como 

enfatiza Mauss citado por Daólio (1995).  

A partir de agora, torna-se relevante saber como a Educação Física escolar 

tratou (tem tratado?) o futsal com relação ao gênero feminino, tomando por base 

os relatos do presente grupo estudado.  

 

Discussão geral dos dados da 2ª linha da entrevista 

 

 Na análise dos dados da 2ª linha da entrevista podemos conferir uma série 

de discussões em torno da relação futsal, gênero, Educação Física e cultura. 

Sobre separação por sexo nas aulas de Educação Física, foi encontrado em 

algumas falas que as aulas eram separadas, mas que em algum momento da 

Educação Física escolar também tiveram aulas mistas: E3- “Bom, nos meus 

primeiros anos de Educação Física, era tudo junto. Passou a ser separado 

quando eu mudei de colégio”. 

E1- “[...] separava, tinha o horário das meninas e o horário dos meninos [...]” 

E4- “Assim, havia divisões nas aulas era menino separado de meninas, tinha dia 

das meninas e tinha dia dos meninos”.  

Segundo Pereira (2004) a separação entre os sexos se origina na 

sociedade e a escola acaba perpetuando essa. Porém, não é apenas o fato de 

separar as aulas por sexo que diferencia a Educação Física das outras 

disciplinas. Nas falas das entrevistadas, em grande parte das vezes os conteúdos 
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eram separados para ambos e que, além disso, havia diferença de tratamento do 

mesmo conteúdo de um para outro sexo. Parecia haver um reflexo das normas e 

padrões da sociedade com relação a isso, pois na maioria das vezes às meninas 

eram passados conteúdos de jogos como queimada e vôlei, (que utilizam 

coordenação óculo-manual) dando assim certa continuidade ao que a maioria já 

havia vivenciado fora do contexto escolar. Já para os meninos, o futsal reinava 

nas aulas como afirma uma: E6- [...] era primeiro só com as meninas, ele fazia 

qualquer dinâmica, uma coisas assim, queimado, vôlei, e quando era os meninos, 

eles que escolhiam o que fazer, e geralmente jogavam futsal”.   

Entrevistada 4 fala: “Bom, Queimado, Queimado”.  

Para Abreu (1990) existe o fato da prefixação dos conteúdos por sexo, 

quando tanto meninas quanto meninos deveriam ter acesso aos mesmos 

conteúdos, não omitindo um ou outro conteúdo. Ora, somos a favor da igualdade 

de oportunidades para todo corpo discente que faz a escola, independente de ser 

do gênero feminino ou masculino, no que afirma Duarte e Oliveira (s.d.) “o que 

não pode ocorrer é um sexo ser mais privilegiado em relação às oportunidades 

que o outro devido as características físicas serem mais determinantes em um 

sexo que no outro” (p.3).  

Quando as meninas falam da participação no conteúdo futsal, fica evidente 

a pouca frequência, e principalmente participação ativa. Em muitas falas foi 

possível perceber o papel da escola como reprodutora de alguns valores sociais e 

estereótipos de gênero. Quando da participação junto aos meninos no futsal e 

mesmo separado, elas falam que havia diferença de tratamento por parte do 

professor: E4- [...] acho que só mesmo o modo de... De tratamento, de... Do 

professor com o aluno, né? O professor homem se identifica melhor com alunos 

do... Com homem”. 

E2- “Nunca trabalhou nenhum fundamento específico, era só aquele trabalho pra 

dizer que teve atividade física. Quando era com os meninos já era uma coisa mais 

trabalhada, tá entendendo? Então, com a gente era diferente o tratamento. 

O mesmo ocorre na relação das meninas com os meninos quando do 

envolvimento junto a estes últimos no Futsal: E4- “A relação meninos e meninas? 

O tratamento acho que havia tipo de preconceito, preconceito sim, da parte deles 

em relação as meninas né? Principalmente quando o jogo era futsal, meninas não 

sabem jogar, meninas não sabem fazer isso, fazer aquilo, não sabem tocar, vai 
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estragar o jogo [...] As meninas não participavam muito sabe, já por conta disso, 

por que era misturado, por que havia esse tipo de preconceito[...]  

E5- [...] O menino como o negócio dele é... O esporte dele é o futsal na maioria 

das vezes, então eles queriam jogar o futsal do jeito deles e tal. Tinha aquela 

mesquinheis né?  

Nessa questão as entrevistadas se voltam para pontos de estereótipos de 

gênero com relação ao futsal para mulheres, mas principalmente é possível notar 

em praticamente todas as falas que os meninos não gostavam de jogar com as 

meninas porque essas últimas não tinham habilidade para isso, assim, não se 

sentiam bem em participar como ainda falam: 

E4- “[...] Em alguns casos eu já ouvi falar: Ah! Vai ter menino, menino vai jogar, 

não vou, vão me chamar de burra, vai fazer aquilo, isso [...] Com os meninos eu 

ficava mais acanhada, não conseguia me soltar, diferente de jogar com as 

meninas né? Por que eu conseguia me comunicar, esse tipo de coisa [...] Eu 

gostava de jogar mais com as meninas por que eu acredito que elas estão mais 

no meu nível [...]”.  

E6- “Não se sentiam bem, por não se enquadrar ali né? Já por questão de... por 

gênero, por achar que não era esporte para elas jogarem e nem ter habilidade pra 

isso”. 

E1- “Já, algumas pessoas já ficavam olhando: Ah! Essas meninas vão fazer o que 

aí na quadra, num sabem jogar nada, num sei o que, se errasse alguma coisa, ah 

por que é mulher, já viu mulher jogar futsal”.  Esta última entrevistada ainda fala 

que a relação em outro jogo que não o futsal era bem melhor, dando a ideia de 

que o futsal é uma área de reserva masculina como já visto na primeira 

discussão: E1- Bom, em relação a outros jogos era bem melhor, principalmente o 

vôlei, era o que eu mais praticava além do futsal. Os meninos não tinham muito 

essa diferença e jogavam tranquilos com as meninas e com os meninos. O jogo 

era normal e não tinha essa distinção”. Sobre isso outras falam: E4- “O jogo... 

Acho que por parte das meninas o jogo mais aceito é o handebol e o vôlei, futebol 

dizem que é muito masculino, por isso não gostam”.  

E6- “[...] na Educação física aconteciam muito, as meninas sempre ficavam 

jogando outra coisa que não fosse com os meninos, o futsal e o basquete, e as 

meninas sempre faziam outra coisa [...] O que? As meninas não quererem? Já 

acho que era uma coisa que parecia está já definida, as meninas não iam jogar e 
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teriam que escolher outra coisa pra fazer [...] Vôlei... basquete... não tanto 

basquete... handebol né?” 

O valor simbólico que o futsal/futebol representa ao público masculino 

acaba, por muitas vezes, influenciando a própria prática na escola e os 

professores acabam por vezes reproduzindo isso. Contudo, parece que as causas 

da separação (do conteúdo) não se devem apenas aos estereótipos de gênero, o 

fator habilidade mostrou-se algo bem mais relevante como foi encontrado nas 

entrevistas. Assim, como na primeira linha da entrevista, quando perguntadas da 

relação meninos e meninas -dessa vez no futsal da escola- essas inevitavelmente 

se voltaram para questões de exclusão, e o fator inabilidade era quem 

determinava isso.  

Dessa forma, concordamos (em parte) com Vianna, Moura e Mourão 

(2010) quando fazem crítica a grande parte dos estudos de gênero da área da 

Educação Física escolar por terem o sexismo como categoria principal de 

exclusão das meninas nas atividades esportivas da Educação Física e, 

principalmente, no futebol/futsal. As autoras apontam que mesmo com fortes 

evidências de que a habilidade é o fator principal de exclusão, as pesquisas 

insistem em colocar o olhar sobre os estereótipos. Concordamos em parte porque 

consideramos a presença e influência dos estereótipos de gênero, fora e dentro 

do contexto escolar, na aprendizagem de um dado gesto motor, o que pode ser a 

causa primeira da falta de habilidade das mulheres nas atividades que envolvem 

coordenação óculo-pedal.  

As entrevistadas falam: E1- “Tinha o preconceito de sempre, gostavam 

muito de tirar onda: Vai fazer o que aí? Vai jogar? Ah quero só ver, num sei o que, 

tu num sabe jogar nada! Gostavam muito... como eles sabiam realmente jogar, 

gostavam muito de dar drible na gente, deixar a gente né? [...] que geralmente 

quando eles pegavam a bola que tinham chance de passar, aí acho que pensava: 

Ela num vai conseguir fazer aí não passavam a bola, ia embora sozinho”. 

E6- “Não tinham entrosamento, eles passavam mais pros meninos que achavam 

que sabiam jogar e não entrosavam as meninas tanto no jogo, deixavam de lado.” 

O fator habilidade torna-se mesmo relevante para exclusão quando 

algumas afirmam que as meninas que sabiam jogar eram aceitas a participar 

junto aos meninos. E mesmo entre elas as habilidosas tinham maior poder de 

decisão no grupo:  
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E1- “Jogavam, as meninas têm... As meninas que estudavam comigo elas sabiam 

jogar realmente, jogavam no time lá e tal e ficavam jogando meninos e meninas 

[...]”. 

E2- “Tive muito problema em relação às meninas. Os meninos não, eles eram 

tranquilos entendeu? Inclusive elas tinham o hábito sempre da panelinha né? De 

escolher as pessoas que elas queriam pro time, e pra quem ela não queria, ela 

falava na hora assim: “Oh! Não quero você, não. Você é muito ruim, não quero 

você no meu grupo”  [...]   

A entrevistada 6 ainda afirma que alguns meninos por não ter tanta 

habilidade eram excluídos e se juntavam as meninas para jogar: “Sim, existia, 

tinha uns que jogavam com as meninas,  por não saber jogar ou não gostar [...]” 

Quando perguntadas se se sentiam excluídas do futsal da escola e o que 

era determinante para isso elas falam: E6- [...] acho que a falta de habilidade já 

era por não ter costume de jogar, e aí já desencadeava. Mas que fator mais 

influenciava? Acho que mais... O fator principal era habilidade, por achar que eu 

não tinha habilidade nem nada”. 

E1- “É, das vezes que eu jogava e tal, eu ficava um pouco excluída por que 

realmente nunca tive muita habilidade pra jogar [...] quando a gente jogava com 

os meninos tinha aquele preconceito e tal, mas, não tanto, eu ficava mais excluída 

por conta da habilidade realmente.  

E2- “E o que mais me excluía realmente era isso, por não ter nenhuma 

base e ninguém vai querer uma pereba no time, lógico né? [...] eu fui 

desestimulada a participar das aulas, consequentemente não participava em 

nenhuma parte prática por que eu não sabia nada”. 

Nessa análise, de que a habilidade é grande fator de exclusão, mas que 

também existem estereótipos de gênero que afastam muitas meninas de tal 

prática, tanto no contexto extraescolar como dentro deste, concordamos com 

Altmann (1999, p. 56) quando diz em seus achados de pesquisa: 

 

Sendo gênero uma categoria relacional, há de se pensar sua articulação com 

outras categorias durante aulas de educação física, porque gênero, idade, 

força e habilidade formam um emaranhado de exclusões vivido por meninas e 

meninos na escola. Não se pode concluir que as meninas são excluídas de 

jogos apenas por questões de gênero, pois o critério de exclusão não é 

exatamente o fato de elas serem mulheres, mas por serem consideradas mais 
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fracas e menos habilidosas que seus colegas ou mesmo que outras colegas. 

Ademais, meninas não são as únicas excluídas, pois os meninos mais novos e 

os considerados fracos ou maus jogadores freqüentam bancos de reserva 

durante aulas e recreios, e em quadra recebem a bola com menor freqüência 

até mesmo do que algumas meninas (ALTMAM, 1999, p. 56). 

 

Assim, somos a favor de que por meio da prática sistematizada com o 

objetivo de aprendizagem dos conteúdos do jogo (futsal) e discussões em torno 

do esporte com as questões de gênero, essas meninas possam assumir um novo 

papel diante desse quadro, uma vez que dominar os conteúdos desse esporte é 

condição para se inserirem e interagirem num espaço de dominância masculina.  

Para tanto, lançamos mão do referencial das pedagogias progressistas, 

principalmente a tendência critico-social dos conteúdos para propormos 

mudanças na forma de aplicar aulas e do pensar dos professores de Educação 

Física quando do envolvimento com essa “tríplice”, futsal, Educação Física e 

gênero e assim termos uma visão mais consciente dessa no contexto escolar. 

Toda diferença com que é tratado o futsal/futebol para homens e para 

mulheres (como visto até aqui), tanto pela sociedade quanto pelo corpo docente e 

discente da escola, acaba por vezes contribuindo para a reprodução dessa 

primeira (as diferenças). Para Duckur (2004, p.7) “escola e sociedade não podem 

ser pensadas como instâncias autônomas e independentes”. Assim, para a autora 

“a escola como instituição social cumpre determinadas funções que podem ser 

consideradas pertinentes ou não à ordem social vigente nos momentos históricos 

determinados” (DUCKUR, 2004, p.7). 

 Diante disso, entendemos que dos achados até aqui nessa pesquisa, pode-

se perceber o papel reprodutor da escola daquilo que é presenciado na 

sociedade, onde o futsal/futebol tem sido uma “área de reserva masculina” 

(Dunning e Maguirre Apud Moura 2003, p.79). Sobre o incentivo da escola com a 

prática do futsal para as meninas as entrevistadas falam: E6- “Da escola de modo 

geral? Nenhuma... Eu sei que... uma turma de meninas num colégio que eu 

estudei queria fazer o time, ter um time de futsal, aula de futsal, ter um time 

feminino não tinha e algumas queriam, inclusive eu, e não conseguimos não sei 

por que, [...]  Incentivava o futsal masculino, tinha a turma do futsal masculino, 

somente”. 
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E5- “Eu acho que sim [...] nessas modalidades tinham: o handebol masculino e 

feminino, o basquete masculino e feminino, o vôlei feminino e masculino, mas o 

futsal não tinha, tinha o futsal masculino. 

E4- “Assim né? Acho que sempre tem aquela exclusãosinha. Por que, como os 

meninos sabem mais, a escola espera mais dos homens né? Ah, com certeza 

eles vão ganhar, eles sabem fazer isso, aquilo”. 

Doutro modo, a escola poderia dar a oportunidade de desmistificar esse 

estereótipo dos que fazem o corpo docente e discente contribuindo com a 

discussão/ação em torno do tema. Falo em ação, por que mesmo havendo a 

rigidez estereotipada de que o futsal/futebol sempre foi uma prática masculina e 

que ao longo do tempo foram negadas às mulheres tais práticas (RODRIGUES, 

2009) assim, muitas meninas se alto excluem da atividade, a escola deveria então 

procurar incentivar a prática (procedimental/ação) do futsal para as mulheres e 

com isso atuar na sua condição de transformadora da sociedade (LUCKESI Apud 

DUCKUR, 2004). 

Transformadora porque, para Vianna, Moura e Mourão (2010) se 

pensarmos a Educação Física escolar como espaço de apropriação da cultura do 

lazer (dentre outras coisas), continuar a insistir em ensinar conteúdos tidos como 

femininos as meninas, poderá continuar despreparando essas para ocupar os 

espaços dos jogos coletivos de confronto. Esses indagam que:  

 

Se a prática dos esportes coletivos é um instrumento de poder e as mulheres 

são minoria, não seria mais transformador insistir no ensino dessas 

modalidades para todas as meninas?  Não seria interessante trabalhar turmas 

separadas, para que elas se apropriassem melhor do conteúdo que as oprime? 

(VIANNA, MOURA e MOURÂO 2010, p.161). 

 

Foi possível notar na presente pesquisa bem como na discussão com as 

outras pesquisas que a exclusão na escola se dá, principalmente, pela falta de 

habilidade. A pesquisa de Abreu (1990) é uma das primeiras nesse campo e já 

aponta esse fato. Assim, a partir dessa dificuldade do público feminino em praticar 

o futsal, (devido todos os fatores que já foi discutido) as aulas de Educação Física 

deveriam investir no ensino do jogo/esporte também para elas e não continuar a 

reproduzir alguns padrões de comportamento que a sociedade estabelece e que 

nem sempre é condizente com uma prática democrática.  
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Portanto, somos a favor da tendência transformadora da educação e 

pautamo-nos por uma prática pedagógica que gere modificações nos indivíduos, 

para que uma vez transformados possam contribuir para uma modificação da 

prática social ampla (SAVIANE Apud DUCKUR, 2004).  

Para muitas autoras que tratam do tema gênero e Educação Física escolar, 

o conteúdo esportivizado é o que gera a exclusão e oprime as meninas. Porém, 

uso aqui da ideia de Libâneo, quando diz que o conteúdo tradicional (saber 

historicamente produzido e acumulado) não deve ser totalmente negado, porque 

só ele ajudará a desmascarar a realidade social. “O seu significado deverá se 

desenvolver tanto para classe oprimida como para a opressora, visando 

desenvolver a consciência de classe que aponta para transformações sociais” 

(LIBÂNEO Apud KUNZ, 1991, p.152).  

 Levar as meninas que fazem Educação Física na escola a partirem do 

conteúdo que as oprime no futsal - a habilidade/técnicas - fará perceber que as 

diferenças são passíveis de mudanças, uma vez que habilidade é um fator 

cultural, e se apropriar do conteúdo é condição para transferir para outras esferas 

da cultura, dentre elas, a do lazer. Pois conforme mostra a antropologia social, 

segundo Daólio (1995) os movimentos corporais representam valores e princípios 

culturais e atuar no corpo implica atuar sobre a sociedade em que esse corpo 

está inserido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo pôde vislumbrar um pouco sobre o universo das 

relações de gênero nas aulas de Educação Física Escolar, especificamente, 

tratando do conteúdo futsal. Ampliamos a discussão, buscando discutir a 

aprendizagem do futsal e as relações que este apresenta com o gênero feminino, 

a Educação Física e a cultura. Pudemos verificar que essa relação de fato existe 

e se apresenta de uma forma que gera um produto final na aprendizagem motora 

de um dado gesto motor, nesse caso, os gestos motores intrínsecos ao futsal.  

 Foi possível notar o papel da cultura – padrões de comportamento, valores, 

normas - na influência da aprendizagem do futsal para o grupo estudado. Os 

estereótipos de gênero, que também são padrões culturais, estavam presentes 

nas falas do grupo estudado, tanto no contexto fora da escola como dentro desta, 
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e esses estereótipos acabavam, por vezes, afastando algumas meninas da 

prática do futsal. Desde a opinião dos pais, passando pela relação entre meninos 

e meninas nos jogos e brincadeiras, até as aulas de Educação Física na escola, 

as questões de gênero que demarcam o que é ser homem e ser mulher 

influenciaram na prática do jogo/esporte futsal. Podemos observar que o futsal 

apresentou-se como sendo considerado de uma área masculina. Logo, as 

meninas tinham poucas vivências com esse esporte/jogo. 

Foi possível perceber que, de certa forma, a Educação Física escolar 

reproduz esses estereótipos tais como se apresentam no seio social. As meninas 

que fora da escola apresentam poucas vivências em jogos coletivos que utilizam 

a coordenação óculo-pedal, ao ingressarem na escola e passarem pelas aulas de 

Educação Física, continuam a não ter uma vivência mais ativa e sistematizada 

desse conteúdo, causando então, pouco conhecimento conceitual e 

procedimental sobre tal. A elas, os jogos como queimada, vôlei e outros, que 

utilizam a coordenação óculo-manual, são os mais praticados, reproduzindo então 

um comportamento típico de padrões culturais.   

  Ora, em nossos achados podemos ver que de fato estereótipos de gênero 

existem e que podem afastar as meninas de práticas tidas como masculinas, 

causando exclusão, mas, não são o único fator para isso, pois a habilidade 

mostrou-se como um fator mais determinante para exclusão/inclusão das meninas 

no conteúdo futsal.  

 As entrevistadas deixaram claro que os preconceitos para com o 

futsal/futebol para mulheres ainda existem e podem causar exclusão de um jogo, 

mas isso desaparece quando algumas meninas apresentavam habilidade 

suficiente para interagir com os meninos no jogo. Dessa forma, temos a 

habilidade como um fator determinante para participação ativa, integrativa e mais 

prazerosa das meninas junto aos meninos ou entre elas mesmas.  

 Tomando por base essa última ideia, teríamos de crer na importância da 

Educação Física escolar para essa situação que se mostra em um empecilho na 

prática e conhecimento das meninas para com conteúdo (futsal/futebol), que é 

parte da grade curricular da Educação Física na escola e, por sua vez, um dos 

mais valorizados nesse contexto bem como o esporte mais valorizado no país.  

Dessa forma, então, a Educação Física deveria levar às meninas o 

conteúdo que as excluem das atividades escolares e também nas atividades de 
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lazer do cotidiano, ou seja, o conteúdo da aprendizagem dos movimentos 

intrínsecos ao jogo futsal, e junto a isso ainda, debater as questões de gênero que 

demarcam a integração e convivência de meninos e meninas em atividades 

esportivas dentro e fora da escola. 

 A Educação Física pode ter um potencial transformador, se investir na 

aprendizagem do conteúdo futsal para as meninas, seja em aulas mistas ou 

separadas. A revisão de literatura nos mostra que a maioria dos (as) autores (as) 

é a favor de aulas mistas, co-educativas, tendo esta como um meio para a busca 

na minimização das desigualdades de gênero e falta de oportunidade entre 

meninos e meninas. Ora, nos posicionamos a favor desse tipo de aula como um 

meio entre outros também possíveis para minimização das diferenças, uma vez 

que as diferenças se encontram em um plano também abstrato, de conceitos, 

daquilo que pertence ao universo masculino e do que pertence ao universo 

feminino. As aulas co-educativas, com meninos e meninas juntos, poderiam 

viabilizar a conscientização de desmistificação desse jogo/esporte como só 

possível de ser praticado entre homens, porque proporciona ampla discussão 

sobre o que são práticas masculinas ou femininas e gerar o respeito às 

diferenças, uma vez conhecida como essas diferenças se produzem de fato. 

 Por outro lado, as diferenças também se encontram em um plano concreto, 

de movimentos, de um corpo que se move no tempo e espaço em um meio 

específico, com movimentos que a sociedade atribui pertencentes ao mundo 

masculino e ao mundo feminino e a escola também acaba por reproduzir. Assim, 

aulas em separados, poderiam minimizar as diferenças de aprendizagem motora 

do esporte, por maximizar a disponibilidade e tempo de maior contato com os 

elementos psicomotores do jogo, algo difícil de acontecer em aulas mistas, pelo 

fato das meninas chegarem a escola com um repertório motor aquém dos 

meninos para jogos que utilizam a coordenação óculo-pedal e assim, 

praticamente não participam da aula, o que não gera apenas falta de habilidade 

(desenvolvimento psicomotor óculo-pedal), mas falta dos próprios conceitos do 

conteúdo e até a falta de vontade de participar. 

Possibilitar o desenvolvimento das habilidades procedimentais e 

conceituais do futsal/futebol ao público feminino é condição para essas se 

apropriarem do conteúdo que as oprime e, possivelmente, possam estender essa 

apropriação para outras esferas sociais, por exemplo, tempos de lazer, o que 
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tornará a prática cada vez mais comum, desmistificando os estereótipos e 

preconceitos sociais de gênero que giram em torno do esporte futsal/futebol para 

mulheres e torná-lo um espaço também seu, pois pertencente sim ao gênero 

humano.  
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Este trabalho visa expor a experiência obtida nas aulas de Educação Física 
vivenciada no PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência) em duas escolas em Curitiba, Paraná. Apoiando em estudos de 
Gênero e Sexualidade foi possível observar que há elementos que merecem 
trato pedagógico.  
Palavras-chave: relação de gênero, sexualidade, educação física escolar, pibid 
 

Abstract 
 
This paper aims to bring the experience gained in physical education classes 
lived in PIBID (Scholarship Program Initiation to Teaching) in two schools in 
Curitiba, Paraná. Relying on Gender and Sexuality studies it was observed that 
there are elements that deserve pedagogic treatment. 
Keywords: gender relations, sexuality, physical education, pibid 
 

Introdução 

 

Na sociedade atual há um emaranhado de construções preconceituosas e 

estereotipadas. Citamos exemplos como a sociedade em geral trata o 

homossexualismo, o bullying, o racismo, sexismo, etc. Essas e outras 

problemáticas relacionadas ao dia a dia do ser humano, principalmente no trato 

com pessoas, acabam tendo diversas interpretações dos alunos/as e a escola 

pode refletir sobre tais construções sociais visando uma sociedade mais justa e 

democrática. É com esse pensamento e através da experiência no ambiente 

escolar trabalhando com Educação Física que pude observar as relações de 

gênero e sexualidade. Muitas vezes a escola age como reprodutora de 

comportamentos – o menino deve se comportar como menino (ser 

independente, forte, não chorar, etc.) e a menina (ser meiga, delicada, 

dependente, etc.) – mas a construção da identidade de uma pessoa é uma 

construção ao longo de sua vida. Como salienta Guacira Louro (1997) “[...] as 

identidades não se instalam no sujeito a partir de uma determinada idade e de 

forma irremediável. As identidades devem ser compreendidas como plurais, 

múltiplas: identidades que se transforma, que não são fixas ou 

permanentes[...]”.  

Todavia, o modelo de escola mista, levando em consideração sua 

construção no século XX, como formadora de cidadãos, trata de forma distinta 

o masculino e o feminino – até os dias atuais. De acordo com Maria Regina 

Costa e Rogério Silva (2002) “o modelo de escola mista não levou em 
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consideração o respeito à diversidade, oferecendo alternativas que valorizavam 

apenas o modelo masculino. Com isto, as meninas acabaram sofrendo 

discriminações, em função da falta de condições pedagógicas para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, do mesmo os meninos que não 

correspondem ao modelo de masculinidade hegemônica”. Neste contexto, a 

aula de Educação Física alcança dimensões ampliadas no que concerne ao 

ensino dos conteúdos e passa a se preocupar com a formação de meninos e 

meninas. A escola é uma instituição de interações sociais fundamentais para a 

vida das pessoas, e isto ocorre entre aluno/a-professor/a e entre os alunos/as, 

e ambos em processo de construção cultural devem se contrapor aos 

estereótipos de gênero, sexualidade. A experiência no projeto foi fundamental 

para desconstruir os preconceitos arraigados no meu modo de ser e atuar. O 

homossexualismo, por exemplo, é um tema de difícil abordagem quando se 

trabalhado com pessoas preconceituosas e/ou politicamente corretas. Isso não 

é difícil de evidenciar, pois a sociedade brasileira machista em que vivemos 

naturaliza a discriminação tanto para mulheres que se relacionam entre si 

quanto para os homens que se relacionam entre si, instituindo a 

heteronormatividade. Isso é refletido na escola e me vi, incluído nesse 

pensamento preconceituoso. Hoje, desconstruo esse pensamento buscando 

maneiras de melhorar o convívio entre meninos e meninas, mas também entre 

aqueles e aquelas que se identificam com a homossexualidade. O bullying e o 

racismo não fogem da minha prática. A tarefa é árdua porque há uma série de 

informações que direcionam o aluno/a para outros rumos, muitas vezes contra 

os princípios éticos e morais desrespeitando-o/a e assim discriminando aqueles 

que não seguem o padrão e tal forma desconsidera a diferença, a diversidade 

nos modos de ser e estar no feminino e masculino.    

  

Metodologia de Trabalho 

 

Na experiência em uma das escolas improvisamos uma performance com 

os/as bolsistas do projeto com o intuito de chocar as meninas e meninos para 

que a partir da apresentação pudéssemos refletir sobre os comportamentos e 

modos de ser de meninos e meninas. Estes/as reconheceram as ações 

representadas e inclusive os gestos representados. Esta forma de trabalho foi 
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importante porque possibilitou o diálogo com os meninos e as meninas sobre 

as situações cotidianas. Na sequência exibimos uma propaganda da Bom Bril 

que patrocina o time feminino de futebol e em seguida apresentamos slides 

sobre a mulher na mídia e no esporte o que ampliou a visão dos/as 

envolvidos/as nas relações dos sexos e entre os sexos. Discutimos sobre as 

possibilidades femininas e masculinas na sociedade e o qual era a visão deles 

e delas sobre estas representações do feminino e masculino para adentrar na 

temática da mulher no esporte. Confeccionamos cartazes sobre a Mulher no 

Esporte enfocando quais esportes as mulheres participam para relacionar as 

práticas às perspectivas das alunas/os e reconhecimento. E para concluir 

fizemos uma experimentação do Karatê abordando os Jogos de Oposição, a 

fim de possibilitar através do contato uma problematização que desconstruísse 

a ideia que só meninos praticam as lutas.      

 

Figura 1 – Alunas confeccionando cartazes.  

Fonte: Acervo Educação Física/PIBID/UFPR, 2012. 
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Figura 2 – Alunos fazendo experimentação do Karatê 

Fonte: Acervo Educação Física/PIBID/UFPR, 2012. 

 

Resultados e Discussão 

 

É essencial que haja para homens e mulheres diferentes modelos de 

conduta a fim de que cada pessoa escolha como atuar independente do 

gênero, ou seja, que um e outro sexo não sejam obrigados/as a seguir 

estereótipos masculinos e/ou femininos fixados pela sociedade e para isso 

devemos atentar a nossa linguagem, comportamento, metodologia, relações, 

etc. 

As experiências práticas e os materiais didáticos deveriam proporcionar 

oportunidade a cada menino e a cada menina refletir sobre sua pessoa para 

que possam pensar criticamente sobre os padrões que regem a sociedade na 

qual vivem. Contudo, as questões de gênero e sexualidade podem propor 

conflitos que não são fáceis de resolver nem na sala de aula e tampouco fora 

dela porque rompe com o padrão arraigado na sociedade, instituído pela 

família, escola, igreja, etc. 



928 

 

Ao termino das aulas de Educação Física foram feitos diversos relatórios 

que propiciaram um levantamento de aspectos relacionados com a temática: 

gênero e sexualidade. Neste pensamento, procurei posteriormente nas 

reuniões do grupo do PIBID refletir e buscar metodologias mais promissoras 

para qualificar o ensino dos alunos juntamente com a supervisora, Carmela 

Bardini, ao qual me orientava no ambiente escolar; com a coordenadora, Maria 

Regina, onde ela problematizava as discussões com os demais bolsistas, que 

apresentavam suas experiências vividas na semana anterior a reunião de 

discussão. 

Segue alguns relatórios feitos em 2013 e 2012: 

RELATÓRIO 
COLÉGIO ESTADUAL SÃO PAULO APOSTOLO 
DATA: 01/04/2013 
As aulas se encaminharam tranquilamente. Ficamos neste dia com a parte de 
fora do ginásio de esportes para serem trabalhadas as atividades de Educação 
Física. Em sala, a professora, decidiu com os alunos a possibilidade de fazer 
diversas atividades dentre elas: futebol, vôlei e caçador. A primeira aula foi 
trabalhada o futebol e o vôlei. Nesta aula, evidenciei a preferência das meninas 
em fazer vôlei em sua maioria e a dos meninos em fazer futebol. Esse fato é 
comumente visto no cenário escolar e acaba que definindo, generalizando, a 
preferência de cada gênero. Entretanto, esta relação do gênero, masculino e 
feminino, não quer dizer que só exista esse tipo de preferência, em que só 
meninos fazem futebol e meninas vôlei. Há diversas razões para isso e a 
exclusão fica paralela com a preferência desses jovens também.  

Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos 
apenas por questões de gênero, pois o critério de exclusão não 
é exatamente o fato de elas serem mulheres, mas por serem 
consideradas mais fracas e menos habilidosas que seus 
colegas ou mesmo que outras colegas. Ademais, meninas não 
são as únicas excluídas, pois os meninos mais novos e os 
considerados fracos ou maus jogadores frequentam bancos de 
reserva durante aulas e recreios, e em quadra recebem a bola 
com menor frequência até mesmo do que algumas meninas. 
(ES de Sousa, H Altmann, 1999, p. 56). 

E como fazer com que o aluno mude essa concepção? Que ele possa a partir 
daquela oportunidade de pratica estabelecer um vínculo de satisfação melhor 
com o que ele irá fazer? O professor deve trazer consigo um senso de 
mudança e revolução perante as atividades tradicionalmente lecionadas. Quero 
deixar claro que estas tais atividades na qual eu me relaciono tem haver com 
um costume medíocre que certos professores, aqueles que não buscam meios 
criativos ou dinâmicos de aula, tomam como referencia de trabalho. O jogar a 
bola e não problematizar ou discutir conhecimentos que perpassam a tal 
atividade, como assuntos sociais, políticos, técnicos ou que direcionem para 
uma reflexão beneficiadora para o aluno, são caminhos que o professor deveria 
se tomar para qualificar seu trabalho. Assim criar alunos mais críticos e 
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reflexivos, não meros reprodutores que simplesmente obedecem a uma ordem 
e executam sem ao menos saber o porquê ele faz aquilo. 
Dando continuidade as aulas daquele dia, prosseguimos com o caçador na 
aula seguinte. Atividade esta escolhida em conjunto com os alunos. Teve uma 
repercussão boa, pois eles se mantiveram animados na maior parte do tempo. 
Neste e em outras atividades é comum, no decorrer do jogo, ouvirmos 
xingamentos entre os alunos, tanto de alívio quanto de tensão. Fazendo-se um 
gancho com um relatório da Fernanda¹, ex - integrante de nosso grupo de 
pesquisa, ela esclarece esse trágico evidenciamento de expressões, muitas 
vezes deteriorando a imagem do próximo.  
 

Filho da puta, viadinho, puta que o pariu, vai se foder, etc são alguns 
exemplos de palavrões/expressões utilizadas com frequência, que 
muitas vezes não vêm com a intenção do significado real. (Relatório 
Julio Mesquita*)  

 

E o que podemos fazer para contribuir, no sentido de desconstruir tais 

afirmações, mas que ao mesmo tempo possa possibilitar ao aluno manifestar 

sua ação? Fernanda vai dizer que  

“o primeiro passo seria a conscientização acerca dos 
significados carregados pelos palavrões e expressões 
comumente utilizadas e, a partir de então descartar seu uso, 
procurando outras formas de se expressar, outras palavras a 
proferir, palavras que não recaiam sobre outras pessoas, 
outras situações, outras realidades”.  

E vai classificar esses termos como:  

 Sexualidade: viadinho, bixona, sapatão, machorra... 

 Prostituição: filh@ da puta, puta que o pariu, vadia, cadela, vaca, 

vagabunda, biscate... 

 Aparências: dragão, tosc@, quatro olho, baleia, anão... 

 ‘Doenças’: idiota, retardado, anta, mongo... 

 Outros: CDF, nerd, jumento... 

  Expressões: vai se foder, vai tomar no cu... 

 

É interessante notar que o professor de educação física se vê ao mesmo 

tempo em que passa um conhecimento referente a alguma atividade já 

programada, está também em processo de aprendizagem. As relações 

interpessoais observadas entre os alunos são interessantes, muitas das 

quais são rodeadas de dúvidas, preconceito, falta de conhecimento ou 

orientação, muitos diálogos até se voltam para questões referentes a sexo, 
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preferências sexuais, estereótipos, racismo, violência contra a mulher, 

violência urbana em geral. E o professor acaba sendo estimulado, se tiver 

interesse e força de vontade, a estudar mais esses assuntos, pois estará 

sempre em cheque quando questionado. Não é só papel de o professor 

passar um conhecimento específico ou tecnicista de sua área, como por 

exemplo, que a bola no basquete deve acertar a cesta. Ai entra um pouco 

de o que ensinar, mas vale uma reflexão ainda mais profunda. Somos 

professores, ensinamos algo, mas também passamos a ser educador, pois 

a ocasião, as problematizações mencionadas anteriormente, estabelecem 

um conhecimento a mais, uma responsabilidade a mais, um discernimento 

crítico mais apurado, uma reflexão que busque refletir também o outro – o 

aluno/a. 

 

 RELATÓRIO DE AULA 

COLÉGIO GELVIRA PACHECO – 18/05/2012 

Neste dia as aulas foram desenvolvidas da seguinte forma: praticaram em cada 

turma um jogo envolvendo o material de apoio frisbee. Onde foram separadas 

duas equipes. O jogo tinha o objetivo de trabalhar a cooperação dentre os 

alunos. Tendo uma dinâmica de lançar o frisbee saindo do campo de defesa e 

lançando até a base localizada no lado oposto do campo adversário, acabou 

assim motivando os alunos e divertindo-os.  

A relação entre os alunos se mostrou um tanto normal. Devido à atividade 

competitiva iniciaram-se discussões – alunos que brigavam para receber o 

frisbee ou se impuseram para melhorar a tática do seu próprio time. Mas que 

se dissipou, doravante, com o decorrer da atividade. Em determinado momento 

durante as aulas, notei que algumas alunas se retiraram, dando a seguinte 

desculpa que estavam cansadas ou com dor de cabeça. No entanto, notei que 

o jogo estava muito agressivo por parte dos meninos e que poderia ter alguma 

influencia na atitude das meninas de saírem. Como comentado no estudo 

subsequente, visto em: Educação física escolar, co-educação e gênero: 

mapeando representações de discentes; autores: Mauro Louzada de Jesus e 

Fabiano Pries Devide, onde abordam o posicionamento de dois alunos: Renan 

e Michelly.  



931 

 

A brutalidade, palavra mais recorrente no discurso do 
grupo focal, é notada pelos alunos e alunas, tendo como 
conseqüência o desejo delas em não jogarem com eles 
nas aulas mistas, devido ao medo de se machucarem. 
Renan e Michelly explicitam suas opiniões sobre este 
aspecto, quando afirmam, respectivamente: “Eu não acho 
legal porque pode ter uma certa brutalidade em relação 
dos meninos com as meninas” e “[...] os garotos acham 
que eles estão jogando com outros garotos e ficam na 
brutalidade [...] acham que a gente é do mesmo nível 
deles”. [grifo nosso]. O espaço do jogo transforma-se 
numa arena reservada para a expressão da virilidade e 
construção da masculinidade, privilegiando as vantagens 
biológicas dos meninos, excluindo-as do jogo (DUNNING; 
MAGUIRE, 1997, LOURO, 2001, GOMES; SILVA; 
QUEIRÓS, 2004).  

Outro fato interessante e que teve repercussão e contesta mento dentre a 

nossa equipe da Universidade. Foi quando no decorrer das aulas se 

transcorreu numa aula paralela, na quadra ao lado de onde estava tendo o 

frisbee, a Educação Física de outra professora que coordenava passando uma 

coreografia de dança para os alunos que iriam participar da festa junina que 

futuramente irá ocorrer. Neste momento, me foco para o fato de ter sido 

inapropriado a escolha da música, pois exaltava uma aproximação com o ato 

sexual. Chegou ao ponto de um aluno, que não estava participando do ensaio, 

com o ritmo da música gesticular com o corpo tal ato. Esta música na qual 

relaciono: “eu quero tchu! Eu quero tcha!” Se mostrou inconveniente, à medida 

que, por se afastar das danças tradicionais e, consequentemente, desfigurar o 

real sentido da festa junina.  

RELATÓRIO DE AULA - 27/04/2012 

Colégio Estadual Gelvira Pacheco 

 

Dia tranquilo na observação, condução e desenvolvimento das aulas. Foi 

trabalhada uma revisão das provas padrão e de recuperação anteriormente 

passadas. Assim que terminado às revisões as atividades se desenvolveram 

fora da sala, onde foram voltadas para o entretenimento dos alunos com vários 

esportes à escolha deles. Na ocasião e acompanhamento pude perceber o 

evidente constata mento, que todas as meninas, sem exceção, não 

participaram do futebol e se voltaram para práticas como vôlei ou a brincadeira 
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que a professora passou - uma espécie de jogo, na qual só poderia tocar na 

bola depois que ela quicasse no chão e passar na sequência para o outro 

colega com um dos braços.  

Ao me referir às meninas que não escolheram o futebol aproveito e faço um 

gancho ligando-se a uma pesquisa que observei de cujo título: O USO DE 

ENTREVISTAS EM ESTUDOS COM CRIANÇAS; e autores: Ana M. A. 

Carvalho, Katharina E. A. Beraldo, Maria Isabel Pedrosa, Maria Teresa Coelho; 

publicado em 2004; se tratava de uma entrevista. As perguntas referiam-se a 

percepções de adequação de certas brincadeiras a meninos e meninas 

(adequação de gênero), por parte de crianças de três faixas etárias, na 

Inglaterra e na Itália, e tinha a formulação seguinte: Você acha que (a 

brincadeira de....) é mais para meninos, mais para meninas, ou para os dois 

igualmente? Tiraram as seguintes conclusões:  

Os resultados mostraram que a estereotipia de gênero ocorre 
principalmente em relação a pular corda (considerada brincadeira 
feminina) e briga de verdade (masculina), e em menor grau em 
relação a futebol e brincadeira de luta; brincadeiras de perseguição 
são consideradas neutras em termos de gênero. Identificaram-se 
ainda algumas diferenças no grau de estereotipia em função de idade 
e de background cultural (Carvalho & cols., 1990; 1993).  

O estudo mostra também uma interessante tabela que expressa alguma das 

respostas mais evidenciadas dentre os jovens. Este estudo feito por Beraldo 

(1993), no qual ele fez uma adaptação ao trabalho feito por (Carvalho & cols., 

1990; 1993), anteriormente, visou analisar crianças paulistanas (classe alta e 

baixa).  
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Figura 3. Tabela: categorias de motivos para atribuição de gênero e de práticas 

de brincadeiras 

 

Conclusões 

 

A experiência no PIBID é uma oportunidade de atuar na escola e neste 

projeto de trabalhar com as relações de gênero e sexualidade. Nas aulas de 

Educação Física embora com composição mista há resistência dos alunos/as e 

dos/as professores/as quanto a operacionalização das atividades com meninos 

e meninas em relação. O projeto possibilitou diferentes atividades com 
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possibilidade de experimentação da co-educação, isto é, da dupla socialização 

que é possível através de ações e reflexões a favor das meninas, dos meninos 

e adolescentes com a finalidade de desenvolver integralmente todos os 

aspectos da pessoa para construção de uma feminilidade e masculinidade que 

suprima a violência e submissão de homens e mulheres e, que erradique a 

dominação na construção da ciência, cultura, economia, etc.  
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RESUMO 
 
Neste artigo, analisam-se as personagens “dama da noite”, do conto homônimo 
do livro “Os dragões não conhecem o paraíso”, do autor brasileiro Caio 
Fernando Abreu, e Lola/Esteban, do filme “Todo sobre mi madre”, do diretor 
espanhol Almodóvar, personagens que expressam comportamentos marcantes 
dentro de um tempo de constantes mudanças. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
On this article, we offer an analyses of the characters "lady of the night", from 
the brazilian author Caio Fernando Abreu's namesake tale, in the book 
"Dragons don't know paradise", and Lola/Esteban, from the spanish director 
Almodóvar's film "Todo sobre mi madre". Both characters express outstanding 
behaviors, in a quickly-changins time. 
 
 
1 – Introdução 

 

 

“...O que interessa é a procura de um ato estético que 
possa poetizar o cotidiano. Entre o sublime e a 
perversão, entre o voyeurismo e a condenação pela 
sociedade, algo se perde, algo de sutil, talvez apenas o 
corpo, talvez apenas uma possibilidade humana.” 

(Denílson Lopes) 
 

 

A narrativa de Caio Fernando Abreu (doravante chamado Caio) está, 

muitas vezes, estruturada numa perspectiva da primeira pessoa e, por isso, 

suprimindo o nome do narrador e/ou narrador-personagem em questão. 

Algumas personagens estão submetidas a uma análise muito maior a partir de 

si mesmas e, assim, refletem sobre suas próprias atitudes e de seus 

pensamentos, marcadamente assinalados para uma visão mais subjetiva do 

leitor, sem interrupção e/ou interferência de um narrador.  

Scholes e Kellog (1977, p. 2, grifo nosso, baseado no texto dos 

autores) introduzem esse pensamento: “A narrativa do século XX começou a 

afastar-se dos objetivos, atitudes e técnicas do realismo [com Joyce, Proust, 

Mann, Lawrence e Faulkner].” 
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A obra de Caio apresenta uma dinamicidade efusiva na sociedade 

pós-moderna na qual vivia e era envolvida com aspectos próprios de uma 

época marcada pela repressão ditatorial, e por isso, um medo constante de se 

expressar, e pelo medo de contaminação da AIDS. Para objetividade deste 

texto, colocarei sob confronto não os aspectos biográficos do autor gaúcho, 

mas o que a sua introspecção e vida originou no livro de contos Os Dragões 

não conhecem o Paraíso, o qual alcançou sucesso internacional devido a sua 

maturidade literária e está entre os mais famosos do autor oriundo de Santiago 

do Boqueirão. Castello261 o analisa como sendo, provavelmente, o melhor livro 

de Caio. Aqui, será analisado o conto “Dama da noite”. 

Ladeando a nossa análise literária, há o cineasta espanhol Pedro 

Almodóvar, conhecido pela sua filmografia repleta de cores, ironia, paradoxos 

da vida e desejos sexuais. O mundo dos filmes de Almodóvar, que também 

passa por uma ditadura em seu país, apresenta uma Espanha colorida cujos 

contornos do socialmente aceitável são imprevisíveis e extrapolados, embora 

isso conote a própria afirmação da vida e, contraditoriamente, possa 

representar a morte, com personagens doentes que se extinguem a partir do 

ser que é.  Nessa esfera ambivalente, não faltam personagens homossexuais, 

bissexuais, travestis, transexuais e, claro, heterossexuais. 

Não há a intenção, neste artigo, de fazer as ressalvas sobre a 

categoria do que é o filme e/ou distingui-lo da literatura, uma vez que ambos 

são produtos culturais diferentes e, aqui, não são postos em contraposição, 

mas analisados para aferir o teor subversivo das narrativas em detrimento das 

sociedades, a brasileira e a espanhola, respectivamente. 

Em um universo aparentemente caótico onde se resolvem – ou não – 

todos os dramas existenciais, e principalmente sexuais, as angústias se 

multiplicam no que Almodóvar faz de melhor: descortinar os desejos. São 

personagens plurais que fogem à luz do tradicionalismo. Machado (página da 

internet) incita:  

 

A pulsão humana não se resume aos interesses da reprodução e da 
continuação darwinista da espécie, e Almodóvar coloca no centro da 
sua cinematografia esse caótico Eros humano que explode em todas 

                                                           
261

 CASTELLO, 2006, p. 66. 
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as direções e em todas as formas, até mesmo na sua inversão mais 
radical, a morte. 

 

É sob o signo da alma livre da censura e repleta de desejos, que 

Almodóvar, em “Tudo sobre mi madre” (1999), uma aparente comédia 

feminina, sustenta uma narração um pouco incomum. Almodóvar (2008, p. 211) 

complementa: “E por trás desse título divertido e malicioso no estilo Almodóvar, 

há uma emoção profunda que o cineasta introduziu em seu universo: a morte 

devastadora de uma criança, de um filho”. 

Alguns teóricos serão citados para pincelar sobre estudos que 

entremeiam a sexualidade, além de estudiosos da obra do autor Caio Fernando 

Abreu e do cineasta Pedro Almodóvar, sempre a fim de situar a sua obra nos 

parâmetros de uma crítica consciente. 

 

2 – Os Dragões não conhecem o Paraíso 

 

Em Os Dragões não conhecem o Paraíso, a mitologia oriental é a 

imponente força mística que opera para o encadeamento das narrativas. Numa 

entrevista, Caio (2005, p. 259) declarou ter ficado obcecado pelos dragões na 

mitologia chinesa e concluiu: “[...] percebi que todas as personagens com as 

quais eu lidei durante esses anos eram espécimes de dragões.” 262  

Numa pequena nota introdutória de esclarecimento sobre os Dragões, 

o autor fala que se trata de um livro sobre amor e as nuanças que este implica. 

Nele, Caio aborda os temas preferidos: a morte, o estranhamento, a solidão, a 

dor. 263 Curiosamente, há, em paralelo, uma dedicatória à memória dos amigos 

mortos e, à vida, marcando a possível contradição a ser encontrada na leitura 

dos contos. 

Parece haver um tom confessional embebido de uma visão da falta de 

esperança do amor nos contos que permeiam o livro. O suposto amor não 

surge, não aparece nos contos de Caio, dando espaço à tristeza, à solidão e a 

outros sentimentos de dor. Essa desesperança, esse amor sob a face da 

maldição e outros comportamentos sociais de suas personagens é o cerne da 

                                                           
262

 Fragmento da entrevista que o autor concedeu ao jornal O Estado de S. Paulo, no dia 23 de março de 

1988. O trecho foi extraído de uma coletânea sobre a obra do autor. 
263

 Jeanne Callegari, Caio Fernando Abreu: inventário de um escritor irremediável. São Paulo: Seoman, 

2008. p. 40 
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discussão literária deste trabalho, que utilizará o resultado das relações 

estabelecidas entre o discurso homoafetivo264 e suas implicações; por outro 

lado, verificaremos o fio narrativo que envolve o filme espanhol “Tudo sobre 

minha mãe”, de Pedro Almodóvar. 

Quanto às personagens que povoam os Dragões, elas refletem, ora 

uma tristeza inconsciente ou consciente, ora uma alegria esfuziante e, assim, 

impingem dinamicidade ao livro, procurando um amor que lhes confiram 

vivacidade para a existência.  

Uma dessas personagens é “Dama da noite”, homônima do conto. Ela 

parece um pouco amargurada com a toada da sua vida, passada, fora de moda 

no momento em que fala, mas cheia de histórias para contar, nem sempre com 

carinho. Embora alguns trechos do conto indiquem um suposto gênero 

feminino dessa personagem, que conta a história, como se estivesse num 

diálogo, o ator Gilberto Gawronski atua em curta como se a personagem fosse 

um travesti, indicando uma possibilidade de leitura que indica inclinações 

homossexuais. 

 

2.1 – “Dama da noite” 

 

Em “Dama da noite”, Caio expõe as inúmeras experiências noturnas 

nas quais a personagem se envolveu durante a vida. Um aspecto intrigante da 

narrativa é o percurso que a personagem faz de sua própria existência, ligada a 

detalhes de sua complexidade psíquica.  

Ao conversar, em sua provável embriaguez, com um “garotão”, ao qual 

ela diz, reiteradamente, que ele não entende nada da vida e que, sendo de 

épocas distintas, ela, a Dama da noite, teria aproveitado uma vida intensa de 

sexo fácil, sem os medos das contaminações virulentas, que marcaram a pós-

modernidade. É uma aparente prostituição a referência implícita na voz elíptica 

dessa personagem que, em alguns momentos, vai mostrar a força de sua 

identidade sexual. 

                                                           
264

 O termo homoafetividade foi cunhado pela Desembargadora Maria Berenice Dias, no livro União 

Homossexual: o preconceito e a justiça: “Essa mesma preocupação [da pluralidade de nomenclatura e 

sentidos diversos da palavra homossexualidade] deu ensejo a que, na primeira edição dessa obra, criasse o 

neologismo ‘homoafetividade’, expressão [...] inserida no vocabulário jurídico e na linguagem comum.” 

(DIAS, 2006. p. 34, grifo nosso) 
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E é sob esse contexto, numa noite comum, que ela vai expor o seu 

dissabor em estar fora da “roda-gigante” da vida. 

 

Você tem um passe para a roda-gigante, uma senha, um código, sei 
lá. Você fala qualquer coisa tipo bá, por exemplo, então o cara deixa 
você entrar, sentar e rodar junto com os outros. Mas eu fico sempre 
do lado de fora. Aqui parada, sem saber a palavra certa, sem 
conseguir adivinhar. (ABREU, 2005, p. 83) 

 

Dialogando sobre a vida e as inclinações da contemporaneidade, a 

personagem parece mais se perguntar onde está, o que está fazendo 

dessa/nessa vida, por que tem de estar (ou não) numa roda que é socialmente 

aceita e o que fazer com a sua liberdade. Zygmunt Bauman (2003, p. 13) 

consegue responder, ao menos virtualmente, a essas perguntas, e mostra que 

pertencer a uma comunidade pode sugerir acomodações propícias e troca de 

interesses entre os seus membros. 

Dama da noite se nega a fazer parte de uma comunidade a qual não 

consegue se desvencilhar facilmente. Ela está ligada, ainda que pela negação, 

à roda que parece denotar a cultura dominante, e, por isso, rejeita os 

marginalizados e apaga identidades. Bauman (2003, p. 20), ainda, explora os 

sentidos da palavra “identidade” num contexto harmonizado ao de comunidade, 

a roda de que tanto fala a personagem de Caio:  

 

‘Identidade’, a palavra do dia e o jogo mais comum da cidade, deve a 
atenção que atrai e as paixões que desperta ao fato de que é a 
substituta da comunidade: do ‘lar supostamente natural’ ou do círculo 
que permanece aconchegante por mais frios que sejam os ventos lá 
fora. 

 

Nesse sentido, a identidade de Dama da noite se mantém intacta por 

ela acreditar que o seu grupo não é mais atual (mas que já se sentiu inserida 

em um), embora ela não coadune com os existentes. Numa tentativa de 

vangloriar-se, ela aponta que não gosta das pessoas da mesma idade e se 

fragiliza ao mostrar que houve, em algum momento de sua vida, pelo menos, a 

ilusão de que chegaria a algum lugar. 

 

Sabia que eu até vezenquando tenho mais pena de você e desses 
arrepiadinhos de preto do que de mim e daqueles meus amigos 
fodidos? A gente teve uma hora que parecia que ia dar certo. Ia dar, 
ia dar, sabe quando vai dar? Pra vocês, nem isso. A gente teve a 
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ilusão, mas vocês chegaram depois que mataram a ilusão da gente. 
Tava tudo morto quando você nasceu, boy, e eu já era puta velha. 
(ABREU, 2005, p. 85) 

 

Além da expressão nostálgica de que a vida pareceu funcionar em um 

determinado momento, nesse trecho há uma forte referência à AIDS, doença 

que “freou” a geração da personagem. As pessoas da década de 80 estavam à 

mercê de uma ciência que, igualmente ignorante, via uma epidemia se alastrar, 

com cantores, autores, como o próprio Caio, e outras pessoas importantes, ou 

anônimas, morrendo. A doença, de que pouco se sabia nos anos 80, confundia 

médicos até mesmo onde a medicina era avançada.  

O excerto acima mostra, ainda, um conflito de gerações, ou mesmo 

uma possível não-aceitação das mudanças do mundo, a personagem, no seu 

tom pedagógico, continua, também fazendo referência à doença: “Já nasceu de 

camisinha em punho, morrendo de medo de pegar aids” (ABREU, 2005, p. 85). 

O que se pode recolher da defesa da pedante personagem é o ódio 

que ela tem de ter sido pega de surpresa no auge de sua juventude. A doença, 

por muito tempo associada aos homossexuais, era caracterizada por 

considerações socioculturais de noções subjetivas de certo e errado e que 

partiam de posições etnocêntricas a respeito da sexualidade humana. 

A Dama da noite se sente equivocada num universo ao qual não 

pertence inteiramente, onde se sente deslocada, distante do que o mundo 

parecia ter reservado para ela. Em certa medida, é, também, a visão de Caio 

sobre a doença da qual foi vítima. 

Essas observações levam a crer que a preocupação da personagem é 

legitimada por um comportamento que lhe é inerente. A linguagem ácida 

parece pertencer a guetos de um universo marginalizado e dialogar com uma 

crônica do próprio Caio, que tenta desmitificar os estereótipos gays, “As quatro 

irmãs – psicoantropologia fake”, com quatro especificações distintas do 

imaginário gay.  

Mesmo quando usa frases e se coloca no feminino, a personagem 

notívaga apresenta a fragilidade de ser igual a uma “Jacira”, um dos tipos de 

“homossexuais masculinos de qualquer idade ou nação” (ABREU, 2006, p. 

141) a que Caio faz referência. A tipologia da “Jacira” é aquela “que todo 

mundo sabe que é homossexual, e ela mesma – que refere-se a si própria, seja 
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qual for seu nome, sempre no feminino – acha ótimo ser.” (ABREU, 2006, p. 

141) 

A Dama da noite parece confessar esse comportamento ao falar das 

pessoas da sua idade e que elas têm o “mesmo tipo de. Ia dizer problema, puro 

hábito: não tem problema.” (ABREU, 2005, p. 85). À década em que o conto foi 

escrito, anos 80, a homossexualidade ainda era considerada doença, pela 

OMS, e muitas pessoas se referiam à sexualidade homoerótica como um 

problema de natureza social e comportamental. 

Dama da noite se sente isolada num mundo que parece não ser mais 

dela, por fora do movimento da vida. Há um estranhamento da personagem em 

não se sentir na engrenagem de um espaço desejado e, contraditoriamente, 

rejeitado, embora, segundo ela, não tenha nunca participado da roda e, 

também, não tenha escolhido nada na vida. 

A ambientação está prenhe de generalizações e demarca, 

vagarosamente, as impressões que a personagem tem de um universo familiar, 

embora isso pareça causar um choque no seu interlocutor que ora quer 

levantar para ir embora, como se o ambiente e a conversa não tivessem o 

interesse desejado, e ora trava diálogos quentes com a Dama da noite, que lhe 

paga vodcas para que continue a lhe fazer companhia. 

Uma leitura mais acurada sobre o conto nos permite entender a 

existência de um universo underground, que ajuda a denotar um 

comportamento mecânico nas atitudes humanas. Pessoas semelhantes se 

vestindo de forma igual e se comportando de forma análoga a todos do mesmo 

ambiente, “dentro da roda” a qual se refere a Dama da noite. Ela se sente fora, 

mas entende o ritmo e o batida monótona da roda. Ao inquirir o companheiro 

da noite sobre aspectos da vida, ela vai deixando as marcas da pessoa que é: 

estranha, alheia ao mundo, feia para a sua idade, a ponto de perguntar ao 

garoto do seu lado: “você acha que eu pareço muito fodida? Um pouco eu sei 

que sim, mas fala a verdade: muito?” (ABREU, 2005, p. 85) 

Existe uma noção de monstruosidade implícita no ser que a Dama da 

noite se transformou e que ela diz não ter percebido a transformação com o 

passar dos anos. Célia Magalhães explicita a monstruosidade como o 

sentimento daquele que quer estabelecer o padrão, por se sentir fora dele. 

(2003, p. 26)  
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Magalhães (2003, p. 24) faz um percurso para entender o surgimento 

do monstro, no Renascimento, quando  

 

era objeto de especulações cósmicas: originário dos desígnios de 
Deus ou do diabo, daquilo que era determinado pela conjunção de 
estrelas ou cometas, da cópula da espécie humana com outras 
espécies ou dos defeitos de anatomia dos progenitores. 

 

Ainda conforme a professora, a palavra remete a origens diversas:  

 

A etimologia da palavra dá margem a tradições distintas mas 
complementares de interpretação da noção de monstro. Derivado 
latim, monstrare (mostrar), o monstruoso na tradição de leitura do 
Renascimento significava o sinal ou a mensagem enviada por Deus, 
‘demonstrando’ sua vontade ou ira; ou do latim monere (avisar), a 
monstruosidade era associada com uma visão profética de desastres 
futuros. (MAGALHÃES, 2003, p. 24) 

 

A Dama da noite, na sua visão antissocial, se mostra apática à roda 

que engendra a vida, mas se sente dependente dela, ao ir, todas as noites, 

procurar “O Verdadeiro Amor”. (ABREU, 2005, p. 88). Esse “monstro” social 

compõe a estrutura contínua das treze peças dos dragões que não conhecem 

o paraíso.  

A Dama da noite pode representar, assim, a busca de valores 

autênticos, pois ela quer conhecer o paraíso ao qual o título faz referência. E, 

conquanto o dragão seja um símbolo mítico que representa o impossível, a 

personagem personifica as vontades dos excessos. Ela é intensa, embora seja, 

contraditória e, por isso, superficial. 

A citação de Bauman, embora longa, vale pela noção de incerteza 

vivenciada pela personagem: 

 

O tipo de incerteza, de obscuros medos e premonições em relação 
ao futuro que assombram os homens e mulheres no ambiente fluido 
e em perpétua transformação em que as regras do jogo mudam no 
meio da partida sem qualquer aviso ou padrão legível, não une os 
sofredores: antes os divide e os separa. (...) A sina de indivíduos que 
lutam em solidão pode ser dolorosa e pouco atraente, mas firmes 
compromissos a atuar em conjunto parecem prometer mais perdas 
do que ganhos. (BAUMAN, 2003, p. 48) 

 

Nesse conto, a homossexualidade não é confirmada pelo narrador, 

assim como os grandes enigmas da literatura, embora seja sugerida pela 
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leitura que ora faço. Com essa personagem, Caio consegue alcançar 

facilmente os contrastes entre gerações que se cruzam e, ao se encontrarem, 

deixam visíveis as marcas mais angustiantes do autor gaúcho: a velhice, a 

doença, o fracasso, a iminência da morte e a frustração de um amor que não 

aconteceu.  

É o único conto do livro que, de maneira indireta, faz referência a um 

travesti, que, procurando um amor verdadeiro e debruçado nas lástimas da 

vida. Igual às flores que lhe inspiraram o nome, a personagem, antes de 

amanhecer, recolhe o seu perfume à luz do dia. “Na sombra, sozinhas, 

envenenam a si próprias com loucas fantasias”. (ABREU, 2005, p. 88) 

 

3 – “Tudo sobre minha mãe” 

 

Em suas películas, Pedro Almodóvar coroa a ironia e os paradoxos de 

uma vida pós-franquismo. A Espanha pós-moderna, livre de uma ditadura 

longa e moralista, é o espaço onde acontecem as ações que, embora 

corriqueiras, ganham uma tônica da crueza pouco esperada para ser revelada 

por trás dos desencontros do amor e do sexo. 

As cores de Almodóvar, famosas pela vivacidade em suas 

composições fílmicas, revelam uma história inteligente e cheia de surpresas no 

filme “Todo sobre mi madre” (1999), um longa forte e profundo que deixa um 

quê de surpreendente na relação familiar entre mãe e filho, na relação da 

morte, da escrita, do universo dos travestis, dentre outras sensações que o 

filme provoca. Machado relembra as cores do cineasta e declara: “Anárquico e 

libertário, Almodóvar pôde ser moderno sem jamais deixar de ser 

profundamente espanhol. Divulgou uma Espanha colorida, fortemente 

melodramática e picaresca”. 

“Tudo sobre minha mãe” é um filme que trata da vida despedaçada de 

Manuela, uma enfermeira que trabalha na divisão de doação de órgãos de um 

hospital em Madri, que ao perder o seu filho Esteban, decide doar os órgãos 

dele e, após o trágico acidente, procurar o pai do adolescente para contar-lhe 

que tivera um filho com ele. No trajeto dessa busca, já em Barcelona, essa mãe 

segue caminhos traçados por um Almodóvar intenso. Strauss, na introdução 

das “Conversas com Almodóvar”, revela (2008, p. 7): “Tudo sobre minha mãe é 
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o coroamento de todas as verdades que Pedro Almodóvar consegue revelar 

por trás dos paradoxos do amor e do sexo, da comédia e da tragédia.” 

O caminho é permeado por famílias desencontradas, literatura, teatro, 

amor, prostituição e travestismo. Esses elementos são dispostos à mercê de 

uma narrativa que sugere leves tons de humor. E, na esfera dos 

acontecimentos, vamos conhecendo todo esse universo intenso que o próprio 

Almodóvar fala ao se referir ao filme (2008, p. 212):  

 

é sem dúvida um dos filmes mais intensos que já fiz. Não que nos 
outros tenha havido sequências banais, mas nesse eu quis alcançar 
o essencial de cada sequência utilizando elipses, e isso dá uma 
sensação de intensidade, às vezes mesmo um tanto asfixiante. 

 

Essa intensidade é aferida no filme ao se perceber que o mundo 

feminino está sob a ótica de uma alma sensível a esse gênero. Mulheres, 

travestis e lésbicas são as heroínas de um universo consistente na narrativa 

visual. Um mundo onde o masculino não é necessário. Strauss revela (2008, p. 

8): “Almodóvar mistura e reformula os gêneros cinematográficos tal como 

mistura e reformula os gêneros masculino e feminino. No entanto (...) a 

sexualidade deixou de ser o principal vetor do desejo e dos sentimentos em 

seus filmes(...).” 

Em “Tudo sobre minha mãe”, há personagens marcantes como Ir. 

Rosa, uma freira de um lar de religiosas que se dedicam à tentativa de dar aos 

travestis a possibilidade de eles saírem do mundo da prostituição. Ela 

engravida do mesmo homem que a protagonista procura, mas morre no parto.  

Esteban, o pai, procurado por Manuela, é Lola, um travesti doente, 

com AIDS. Esse fato sempre foi sabido por quem se envolveu sexual e 

sentimentalmente com ele(a). Manuela a encontra no enterro de Ir. Rosa, 

quando aproveita a oportunidade e lhe conta as verdades que a vida foi 

construindo.  

Uma personagem marcante, e também travesti, é Agrado, que tem 

orgulho do seu corpo transformado. Em uma ocasião, ela substitui a atriz 

lésbica Huma Rojo, que está em temporada com o espetáculo Um bonde 

chamado desejo, e sobe ao palco para entreter o público. A aparição é 

marcante e vale a transcrição. 
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Cancelaram o espetáculo. Aos que quiserem ser· devolvido o 
ingresso. Mas aos que não tiverem o que fazer e já estando no 
teatro, é uma pena saírem. Se ficarem, eu irei diverti-los com a 
história de minha vida. Adeus, sinto muito [aos que estão saindo]. Se 
ficarem aborrecidos, ronquem, assim RRRRR. Entenderei, sem ter 
meus sentimentos feridos. Sinceramente. Me chamam Agrado, 
porque toda a minha vida sempre tento agradar aos outros. Além de 
agradável, sou muito autêntica. Vejam que corpo. Feito à perfeição. 
Olhos amendoados: 80 mil. Nariz: 200 mil. Um desperdício, porque 
numa briga fiquei assim [mostra o desvio no nariz]. Sei que me dá 
personalidade, mas, se tivesse sabido, não teria mexido em nada. 
Continuando. Seios: dois, porque não sou nenhum monstro. Setenta 
mil cada, mas já estão amortizados. Silicone... – Onde? [Grita um 
homem da platéia]. Lábios, testa, nas maçãs do rosto, quadris e 
bunda. O litro custa 100 mil. Calculem vocês, pois eu perdi a conta. 
Redução de mandíbula, 75 mil. Depilação completa a laser, porque a 
mulher também veio do macaco, tanto ou mais que o homem. 
Sessenta mil por sessão. Depende dos pêlos de cada um. Em geral 
duas a quatro sessões. Mas se você for uma diva flamenca, vai 
precisar de mais. Como eu estava dizendo, custa muito ser 
autêntica, senhora. E, nessas coisas, não se deve economizar, 
porque se é mais autêntica quanto mais se parece com o que 
sonhou para si mesma. 

 

Agrado é, de fato, autêntica. Diferente de outros travestis, Agrado não 

teme a sua auto-afirmação e não se sente mulher. Antes, faz questão de ser a 

autêntica que pagou por isso. As pessoas da equipe querem ver o seu pênis 

pelo fato de o corpo transformado mexer com a imaginação das pessoas. 

Inclusive o ator da peça, do tipo galã, se sente atraído pelo travesti a ponto de 

lhe fazer um convite à felação. Agrado rejeita e se questiona por que todos 

querem ver o seu pênis, lembrando que há outros na equipe.  

Essa personagem passa a existir, enquanto sujeito que pode desejar, 

quando fala do seu corpo, sem medos ou restrições. O medo, para Agrado, que 

se prostituiu e conhece a violência na própria pele é um ímpeto para a vida e 

uma lógica de desenvolvimento próprio. Bauman (2007, p. 15) expõe a função 

que o medo assume ao desorganizar a vida social: “Os medos nos estimulam a 

assumir uma ação defensiva. Quando isso ocorre, a ação defensiva confere 

proximidade e tangibilidade ao medo.” A ação defensiva de Agrado é mostrar-

se inteiramente transformada e autêntica em suas cirurgias plásticas. 

É preciso considerar que o corpo está limitado ao conceito de corpo 

requerido/imaginado pela personagem, possivelmente reduzido à vontade de 

ser um objeto de desejo. Culturalmente, o corpo tem inscrições sociais e o 
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corpo travesti perpassa por uma trajetória de metamorfose, como uma tela em 

branco que se pinta o que se quer, mas um corpo pensado, idealizado. 

Agrado, antes pertencente à comunidade marginalizada da prostituição 

– um mundo no qual a sua individualização lhe era negada –, está no mundo 

mágico do teatro e, ali, consegue se integrar a um novo mundo, com novas 

perspectivas de vida. Isso significa que, nesse novo ambiente, ela pode 

desfrutar da liberdade pessoal e da segurança existencial. 

Ela e Lola não parecem ser somente personagens fictícias que estão 

povoando o universo fílmico de Almodóvar. Antonio Candido traz à tona nas 

suas discussões literárias: “A personagem é um ser fictício” (CANDIDO, 2005, 

p. 55). A expressão do teórico da literatura parece perder a força se nos 

propomos a analisar as travestis do filme, pois Agrado e Lola/Esteban parecem 

estar no nível da realidade. E Almodóvar vai ratificar isso, quando traz à luz a 

inspiração da construção da personagem Lola, que, contrariando tradições, é 

um tipo perfeito da construção de identificação de gênero. 

 

Conheci muitas pessoas que viveram em Paris, fizeram implantes 
mamários lá e vieram trabalhar em Barcelona, tal como Lola. Essa 
personagem foi inspirada diretamente por um travesti, que era 
proprietário de um bar na Barceloneta e vivia ali com sua mulher. Ele 
a proibia de usar minissaia, embora ele andasse de biquíni. [...] Na 
verdade, as cenas mais extravagantes de Tudo sobre minha mãe 
são inspiradas na realidade, mas ainda estão aquém da realidade. 
(STRAUSS, 2008, p. 213-4) 

 

A realidade demonstra mentes mais ousadas e mais pós-modernas de 

uma Barcelona livre de preconceitos. Almodóvar continua, sobre Lola:  

 

Eu nunca tinha imaginado uma personagem que representasse uma 
ideia abstrata de forma tão concreta. Lola é impressionante nesse 
lugar [no cemitério quando do sepultamento de Ir. Rosa – Penélope 
Cruz], ela desce as escadas como um manequim num desfile. Para 
Manuela essa aparição é muito importante, porque ela veio a 
Barcelona para ver Lola e lhe anunciar a morte de seu filho. São 
simplesmente dois seres que sofrem muito, e a dor desse casal 
liberta Manuela das recriminações que poderia dirigir a Lola. 
(ALMODÓVAR, 2008, p. 215-6) 

 

Convém destacar que Lola é uma manifestação de um caráter 

completamente machista, pois quando estava casado com Manuela, a oprimia 
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e a humilhava. Isso origina a fuga de Madrid para Barcelona, grávida de seu 

filho, a quem também deu o nome de Esteban. 

O filme oculta muito de Lola/Esteban, embora se saiba bastante 

algumas coisas dela: procurou o lar onde Ir. Rosa trabalhava, sabe-se que a 

personagem estava inserida no mundo da prostituição e que está contaminada 

pelo vírus da AIDS, condenada a morrer, abandonada e sozinha.  

Não se sabe da auto-afirmação da personagem, como se sabe de 

Agrado, mas entende-se que a opção da cirurgia mamária foi algo voluntário, 

como toda a transformação de Esteban em Lola. Ela assume não somente um 

papel sexual a ser desempenhado na relação homem-mulher, uma vez que a 

sua inclinação heterossexual é configurada. Não se trata de assumir papéis 

que a sociedade impõe como correto. Esteban é Lola, um travesti que foge dos 

padrões homossexuais.  

Ela passa por um processo de estranhamento do seu corpo, a 

aceitação do novo corpo, mas esses aspectos não estão presentes na película. 

No momento em que a sociedade impõe papéis a ser seguidos, o indivíduo 

parece ser levado a assumir uma postura. Esteban/Lola não entende essa 

obrigação moral e assume uma característica física que deseja e se reconhece 

no espelho, mas continua exercendo o papel sexual cuja sexualidade lhe é 

confortável e isso, de certa forma o integra ao espaço social, embora se saiba 

que Esteban tenha vivido no mundo da prostituição. Santos (2012, p. 55) aduz:  

 

A relação que se estabelece entre o sexo anatômico designado no 
nascimento de uma criança e o papel social que ela irá representar 
durante a sua vida aparece de forma naturalizada nos discursos que 
caracterizam os sistemas de classificação humana. 

 

Esteban/Lola não perpetua esses discursos e não propaga os papéis 

masculinos que a genitália desempenharia, segundo o discurso 

heteronormativo da sociedade. Antes, ele se vale de sua genitália sexualmente 

falando, o que lhe garante a heterossexualidade, mas veste os desejos de se 

sentir fisicamente feminino e foge da conformidade de um sujeito adequado ao 

organismo fisiológico e ao físico.  

O antropólogo Lévi-Strauss (1982, p. 41) afirma: “o homem é um ser 

biológico ao mesmo tempo em que é um indivíduo social”. Assim, o papel 
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social e sexual de Esteban/Lola pode estar relacionado ao que Santos (2012, 

p. 56) vai determinar: “a masculinidade ou feminilidade de alguém está 

intrinsecamente afirmada não apenas na materialidade, mas na totalidade das 

condutas e posturas com as quais se interage com outros indivíduos de seu 

meio. 

Essas definições deságuam nas questões gênero, das quais 

Esteban/Lola faz(em) parte. É o indivíduo que se aceita feminino enquanto ser 

que se olha no espelho, mas que não foge da identificação da genitália com a 

qual nasceu. Assim como a travesti Agrado. Sobre essas diferenças sexuais de 

gênero, Scott exprime a sua visão ao mostrar que o gênero é: 

 

uma maneira de indicar “construções sociais” – a criação 
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos 
homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das 
mulheres. O gênero é, segundo esta definição, uma categoria social 
imposta sobre um corpo sexuado. (Scott, 1990, p. 7) 

 

A partir dessa definição fica mais claro o entendimento sobre o 

comportamento de Esteban/Lola, que se sente à vontade com o corpo 

masculino e a subjetividade inerente à visão feminina que assume pra si.  

Construído com os símbolos da vontade e da libertação das amarras 

sexuais das quais faz parte, Lola se torna, ela própria, opressora do estrangeiro 

que passa a ser, ao conviver com uma doença que lhe ceifará a vida. O que ela 

mais espera é poder ver o seu novo filho, já que pela impossibilidade do 

destino, não conseguirá mais conhecer o filho morto de Manuela; e que o seu 

filho não seja contaminado pelo vírus da AIDS. 

Além dessas questões visivelmente íntimas, “Tudo sobre minha mãe” 

pode ser considerado um filme sobre o universo feminino e as implicações que 

esse universo tem ante a negação de um mundo masculino e machista, típico 

de uma cultura dominantemente preconceituosa e discriminatória. 

 

4 – Considerações finais 
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Com este artigo, buscou-se apresentar alguns aspectos que 

influenciam as relações sociais, no âmbito da prostituição, homossexualidade e 

do universo dos travestis. 

Analisar os contos de Caio Fernando Abreu e/ou os filmes de Pedro 

Almodóvar sempre proporciona instigantes descobertas: o conto “Dama da 

noite”, do autor gaúcho é passível de uma análise mais detalhada e se pode 

chegar à conclusão de que se trata um travesti fora do circuito da engrenagem 

da vida, dá pouca atenção a esse mundo – embora queira participar dele. 

Quanto ao universo espanhol de Pedro Almodóvar, a transcendência 

do corpo faz com que percebamos os valores de questões sobre gênero e 

sexualidade, sempre respaldado pela força motriz das personagens que 

transcendem, inclusive, a vida. No filme “Tudo sobre minha mãe”, o universo 

íntimo das personagens é tematizado de forma inteligente pelo cineasta. 

Tanto no livro quanto no filme, podemos perceber que há um universo 

que se solidifica a partir das vontades dos personagens – que podem ser reais 

ou não –, e, embora existam forças externas atuando a favor – ou contra – os 

personagens, essas situações são postas de lado pelo poder da vontade, com 

o objetivo único de encontrar a felicidade. Independente de como e onde 

procurar. 

Rio de Janeiro(?) e Barcelona passam a ser não-lugares que 

consomem as personagens, mas que também construíram-nas. Nossa 

assertiva se respalda pela desconstrução da Dama da noite e de Lola ante o 

último passo da vida. A primeira cidade não se pode dizer ao certo se foi o 

ambiente do conto, embora a referência ao Rio de Janeiro esteja ligada ao fato 

de o autor, à época da publicação do livro, estar morando por lá.  

Assim, ante a análise, fica posto que os sujeitos sociais possuem 

dificuldades de aceitarem a condição final que o destino lhes reserva. Conto e 

filme se abstêm de um entusiasmo inocente e apresentam a realidade dialética 

entre o que foram e o que estão a um passo de ser: “quando chega essa hora 

da noite eu me desencanto. Viro outra vez aquilo que sou todo dia, fechada 

sozinha perdida no meu quarto, longe da roda e de tudo: uma criança 

assustada.” (ABREU, 2005, p. 88) 
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BICHAS E GAYS NO ROMANCE LATINO-AMERICANO 

 Darío Gómez Sánchez - UFPE 

 

 

Resumo: Para alguns teóricos, a oposição ativo/passivo é a mais adequada para explicar os 

relacionamentos sexuais entre homens no contexto latino-americano.  No entanto, com a 

inegável influência dos meios de comunicação, na década dos anos setenta a subcultura “gay” 

começa a ganhar mais espaço, gerando uma oscilação na representação romanesca da  

homossexualidade. 

Palavras chave:  homossexualidade, teoria queer, romance latino-americano 

 

Abstract: For some theorists, the opposition top/bottom is the most suitable to explain the 

sexual relationships between men in Latin American context. However, with the undeniable 

influence of the mass-media in the seventies, gay subculture begins to gain more space, 

generating an oscillation in the novelistic representation of the homosexuality  

Key Words: homosexuality, queer theory, Latin-American romance. 

 

1. 

 

  Na linha dos denominados Gay studies, o conceito médico de “homossexualidade” não 

tem maior aplicabilidade no contexto latino-americano. A propósito, William Foster diz:  

  A cultura latino-americana pode definir a homossexualidade em 
duas formas: seja em termos do discurso médico-criminal euro-
americano, segundo o qual qualquer comércio sexual entre indivíduos 
do mesmo sexo faz os dois homossexuais ou, mais 
paradigmaticamente, em termos da distinção entre o ativo, que nunca 
perde seu alinhamento com a masculinidade estabelecida e o 
passivo, para quem somente é atribuído o  desvio sexual. (FOSTER, 
2007: 2) 

 
E é precisamente a oposição ativo/passivo, por contraste com a oposição 

homossexual/heterossexual, que costuma ser usada por alguns teóricos na hora de descrever 

as relações sexuais inter-masculinas na América Latina. 

No caso concreto dos romances latino-americanos de temática homossexual, a 

oposição ativo/passivo parece funcionar como eixo argumental em obras tão importantes como 

El beso de la mujer araña de Manuel Puig, Arturo la estrella más brillante, de Reinaldo Arenas, 

Tengo miedo torero de Pedro Lemebel e, parcialmente, em Stella Manhattan de Silviano 

Santiago, mas não parece ter aplicabilidade na descrição de outros romances destacados; seja 
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porque a diferenciação de papéis se torna irrelevante, seja porque o denominado ativo também 

sofre a discriminação e o preconceito pelas suas práticas sexuais.  Em Bom Crioulo, de Adolfo 

Caminha, por exemplo, o Código da Marinha castiga o “ativo” por proteger o “passivo”: 

O motivo, porém, de sua prisão agora, no alto mar, a bordo da 
corveta, era outro, muito outro: Bom-Crioulo esmurrara 
desapiedadamente um segunda-classe, porque este ousara, “sem o 
seu consentimento”, maltratar o grumete, Aleixo, um belo marinheirito 
de olhos azuis, muito querido por todos e de quem diziam-se “coisas”. 
(CAMINHA, 2003: 22) 

 
  E também no código não escrito da cadeia em Hombres sin mujer, de Carlos 

Montenegro,  ainda que exista toda uma hierarquia de masculinidade, na qual o primeiro nível é 

ocupado pelos “bugas” ou ativos, e o último nível pelos “pájaros” ou passivos, todos são 

igualmente considerados como pervertidos:   

 ¡Todos eran iguales!...Eran hombres que carecían de algo; hombres 
de otro planeta, encendidos en pasiones torcidas y abyectas, 
miserables que en vez de arrastrarse, querían arrastrar a todo lo que 
veían un  poco limpio a su alrededor…(MONTENEGRO, 1938: 70) 

 

 Além disso, diferentemente da caracterização do ativo proposta por aqueles teóricos 

que defendem esse papel sexual como sendo exclusivo da cultura latino-americana, os 

protagonistas desses dois últimos romances não obtêm benefícios econômicos ou logísticos 

com sua “atividade”; muito pelo contrário, são seus jovens amantes os que saem beneficiados. 

Nesses casos, a oposição ativo/passivo tem validez com relação aos papéis sexuais, porém, 

pondo em questão a motivação e/ou a normalidade atribuída aos personagens. E no caso de 

vários romances posteriores à aparição da AIDS, a referida oposição se torna irrelevante, como 

acontece em Onde andará Dulce Veiga?, de Caiu Fernando Abreu, no qual o protagonista  

assume sua “homossexualidade” sem  importar-se com a especificação das  funções sexuais: 

Eu deitava sozinho, sem lavar as mãos ou o rosto, para guardar seu 
cheiro. E me masturbava noite após noite, até ficar esfolado, 
pensando no corpo e na cara do Pedro, em todas as formas de 
penetrar e ser penetrado por ele. (ABREU, 2007: 129) 

 
  
Não deixa de ser chamativo o fato de que as características da oposição ativo/passivo 

sejam aplicáveis na descrição de três romances publicados na década de setenta do século 

passado, os quais  (junto ao de Lemebel) são protagonizados por um homossexual adulto 

efeminado, de baixo nível econômico e cultural (excetuando-se a “Stella” neste caso) e que 

gosta de assumir uma posição de submissão e inferioridade perante um homem heterossexual 

nos seus relacionamentos não só sexuais. Isso ocorre precisamente nessa década em que o 

movimento gay começa a desenvolver-se nos países industrializados e, em consequência,  a 

questão da identidade homossexual deixa de ser um assunto  médico para converter-se em 

tema  político e matéria acadêmica, motivo pelo qual alguns teóricos dos gay studies começam 

a procurar manifestações alternativas da sexualidade inter-masculina em contextos diferentes 

do euro-americano, dedicando especial atenção ao travesti dos países latino-americanos.  
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O problema surge quando, com base na relação sexual (geralmente de prostituição) 

entre homem e travesti, aqueles teóricos definem a oposição ativo/passivo e pretendem 

abarcar com ela a diversidade das relações sexuais inter-masculinas nesses contextos, 

operando uma redução que, pelo que parece, acaba sendo re-produzida pelos romances dos 

anos sessenta e setenta, protagonizados pelo personagem coloquialmente identificado como a 

“bicha” ou “louca”, geralmente acompanhado de um “bofe” ou macho.   

Como humoristicamente anota Daniel Herbert: “Falar da bicha é como falar do bicho, 

mera generalização, que inclui o invisível protozoário, o veado, o viado e mais humanos”  

(HERBERT, 1983: 23).  A bicha ou louca não é um travesti (pois não sofre nenhuma 

transformação física ou corporal), ainda que, como diz Andrés Góngora, “se identifica com o 

feminino através da imagem da ‘louca como mulher’, que se apresenta como um eixo 

articulador por meio do qual constrói a sua subjetividade” (GONGORA, 2006: 242). Trata-se de 

personagens muito teatrais pela ênfase que põem na afeminação de sua fala e seus gestos, os 

quais poderiam ser caracterizados como linguagem neobarroca e/ou estética camp e 

relacionados com uma suposta função transgressora no sentido de que procuram pôr em 

questão as noções tradicionais do gênero e os papéis sócio-sexuais. Em palavras de Francisco 

Soto: “O humor camp e o excesso hiperbólico desafiam os paradigmas patriarcais tradicionais” 

(SOTO, 2006: 246)   

Mais relacionado com o personagem do travesti, o assunto da estética camp ou 

neobarroca reclamaria um tratamento independente, em função dos processos de disfarce e 

paródia que, ainda que presentes, não são centrais ou determinantes nos romances de Arenas, 

Puig, Santiago e Lemebel (neste último caso um pouco mais recorrentes). O que neste 

momento me interessa analisar é como a oposição ativo/passivo,  tal e como é configurada 

nesses romances, contribui para reproduzir ou questionar os discursos sobre a identidade 

homossexual.  Nessa perspectiva, acho que o excesso e a teatralidade que por momentos 

caracterizam o personagem da bicha-louca não correspondem a uma função transgressora, 

mas, muito pelo contrário, acabam contribuindo para re-produzir uma visão (e confirmar uma 

versão) estereotipada do homossexual, originada na sua assimilação equívoca com o travesti e 

segundo a qual se trata de uma imitação imperfeita da mulher, ou se se preferir, da “ausência 

da presença do macho”, segundo a expressão de Daniel Herbert.  

É importante destacar que nos romances referidos as relações propriamente sexuais 

estão quase ausentes, o que se faz ainda mais evidente no caso dos romances protagonizados 

por “passivos”, em que seu papel sexual apenas aparece relatado ou sugerido em algum breve 

momento. Eis a razão principal pela qual “La loca” ou bicha do romance latino-americano acaba 

sendo um clichê do sujeito homossexual; trata-se de uma nova versão do invertido, 

configurado, primordialmente, como uma caricatura do feminino e despojado, quase totalmente, 

de sua sexualidade, daquilo que precisamente o faz subversivo porque diferente ou “anormal”. 

Nesse sentido, a passividade do homossexual fica reduzida a sua forma feminina de agir e 

falar, ou seja, a um estereótipo cultural. Com algo de humor conformista (ainda que 
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possivelmente algum teórico gay veja nisso um traço  revolucionário), o personagem de Puig 

assume essa caricaturização de sua identidade sexual:  

- Todos igual, me vienen con lo mismo, ¡siempre! 
- ¿Qué? 
- Que de chico me mimaron demasiado, y por eso soy así, que me 
quedé pegado a las polleras de mi mamá y soy así, pero que siempre 
se puede uno enderezar, y que lo que me conviene es una mujer 
porque la mujer es lo mejor que hay. 

   - ¿Te dicen eso? 
- Sí, y yo les contesto…¡regio!, de acuerdo! ya que las mujeres son lo  
mejor que hay… yo quiero ser una mujer. (PUIG, 2007: 22) 
 

Particularmente acho que a oposição passivo/ativo, tão promovida pelos teóricos gay e 

tão presente nos romances de ruptura, está fundamentada em vários “mitos”, entre eles  o de 

se acreditar que o último não sofre  preconceito social e que sempre assume a posição de 

“ativo”: o anonimato exigido e a intimidade revelada dos encontros sexuais entre  passivos e 

ativos permitem elaborar conclusões bem diferentes a esse respeito. Mas esta é uma 

discussão “sexociológica” alheia a meu objetivo.  

Mais pertinente é confirmar se, na sua pretendida originalidade, essa oposição não é 

mais que uma variação das teorias essencialistas que, segundo John Boswell, costumam 

definir a sexualidade com base em dicotomias, dessa vez não pela eleição do objeto sexual, 

mas pela “preferência por um papel determinado no ato sexual” (BOSWELL, 1985: 50); com o 

agravante de que nessa dicotomia acaba-se reforçando a condenação  médico-moral para o 

membro passivo.  A maior evidência desse caráter dicotômico e discriminador é a frequente 

preocupação dos defensores dessa oposição com o fato de que o elemento ativo não seja 

identificado social nem individualmente como homossexual; estes mesmos nunca se 

perguntam sobre a validez de se atribuir ao membro passivo essa identidade, a qual propicia 

toda uma condição de inferioridade. 

Essa visão dicotômica da prática homossexual se faz ainda mais acrítica e redutora no 

momento de oferecer uma explicação da feminilidade do passivo, não a partir da concepção 

pseudo-biológica que predominara na caracterização do invertido nos finais do século XIX, mas 

a partir de uma fundamentação pseudo-psicológica que concebe a homossexualidade como 

um desvio ou acidente na evolução psicossexual. De fato, nos romances de Arenas, Puig e 

Lemebel, os dados da infância têm a intenção de promover uma maior compreensão e 

aceitação do personagem homossexual, caracterizado geralmente como um limitado 

emocional. O protagonista de Arturo... lembra frequentemente os abusos de uma mãe 

possessiva, “La vieja Rosa”, a qual reaparece em outros relatos de Arenas sendo culpada da 

infelicidade de seu filho; em ...La mujer araña é também a figura da mãe, já não como 

lembrança, mas como presença e dependência, a evidência de uma situação infantil mal 

resolvida que possivelmente dera origem à anormalidade. Já em Tengo miedo torero, o 

protagonista relata quase no início como seu pai abusava dele física, emocional e sexualmente, 

reiterando também uma série de lugares comuns na psicologia behaviorista tais como a 

debilidade corporal, o vexame social, o castigo físico e a ausência da mãe como causas 

incontestáveis da homossexualidade: 
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Él decía que me hiciera hombre, que por eso me pegaba. Que no 
quería pasar vergüenzas, ni pelearse con sus amigos del sindicato 
gritándole que yo le había salido fallado […] Yo era un cacho que mi 
madre le dejó como castigo, decía. Por eso me daba duro, 
obligándome a pelear con otros niños. Pero nunca pude defenderme, 
ni siquiera con niños menores que yo, me daban igual y corrían 
triunfantes con el chocolate de mis narices en sus puños. (LEMEBEL, 
2002: 15)  

 

As argumentações teóricas sobre o desenvolvimento psico-sexual vão ocupar um lugar 

central na obra de Manuel Puig, num discurso paratextual expresso por oito extensas notas ao 

pé de página que acompanham o argumento de El beso de la mujer araña e cujo conteúdo vai 

muito além da exposição das explicações psíquicas e inclusive psicanalíticas sobre a etiologia 

homossexual, até chegar à elaboração de uma reflexão sobre as relações entre identidade 

homossexual, revolução sexual e transformação social. No entanto,  pelo menos no seu 

argumento, El beso de la mujer araña reproduz a concepção de homossexualidade como 

anormalidade, e com ela a condição de inferioridade que dinamiza a oposição ativo/passivo, 

ainda que tentando superá-la no discurso paratextual. E observe-se que em 1976 – ano de 

publicação da obra – a dita oposição já era fortemente questionada, como deixa claro Puig no 

final de sua última nota: 

Este prejuicio, u observación justa, sobre los homosexuales, hizo que 
se los marginara en movimientos de liberación de clases y en general 
en toda acción política. Es notoria la desconfianza de los países 
socialistas por los homosexuales. Mucho de esto –afortunadamente, 
acota la doctora Taube- empezó a cambiar en la década de los 
sesenta, con la irrupción del movimiento de liberación femenina, ya 
que el consiguiente enjuiciamiento de los roles ‘hombre fuerte’ y 
‘mujer débil’ desprestigió ante los ojos de los marginados sexuales 
esos modelos tan inalcanzables como tenazmente imitados. 
La posterior formación de frentes de liberación homosexual sería una 
prueba de ello. (PUIG, 2007: 182) 

 

 Trata-se, precisamente, da evidência do início de uma concepção política da 

sexualidade inter-masculina, que  vai conviver e/ou conflitar com a oposição ativo/passivo, 

inscrita ainda dentro do paradigma médico-moral da homossexualidade.  

 

2. 

 

Em 1974, a Associação Psiquiátrica Americana decide não mais considerar a 

homossexualidade como uma perturbação física ou mental, o que vai favorecer o 

desaparecimento da preocupação pela possível origem biológica, psíquica ou contextual; 

preocupação etiológica que foi o traço definidor do anterior paradigma médico-moral. A partir 

de então e sob os rótulos de “orgulho gay” e “gay power”,  tenta-se apagar o estigma de 

inferioridade dos discriminados homossexuais e conquistar espaços sociais para suas práticas 

erótico-afetivas.  Como afirma M. Pollak, a “cultura do gueto” fez sua aparição e os gays não só 
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vão conseguir aceitação social, mas também prestígio e, em alguns âmbitos, até vão impor 

muitas de suas formas de relacionar-se (cf. POLLAK, 1986: 54)   

É verdade que por ser um movimento surgido nos Estados Unidos e desenvolvido nos 

países com uma visão mais progressista (e consumista) da (homo)sexualidade, na sua origem, 

a sub-cultura gay não teria muitas possibilidades na América Latina. Como anota William 

Foster:  

Tanto o conceito médico-criminal de homossexualidade (a 
homossexualidade definida bem seja como crime ou enfermidade) e a 
agenda segundo a qual a homossexualidade é afirmada como uma 
identidade sexual legítima (hoje identificada como teoria queer, um 
termo que cobre as sensibilidades gay e lésbica) são ideias da 
sociedade dominante que só tem uma aplicabilidade imperfeita e 
destorcida na América Latina [...] Tanto “homossexualidade” como 
“sensibilidade gay” são termos impróprios para descrever a 
sexualidade entre pessoas do mesmo sexo na América Latina devido 
a esses termos descreverem a configuração da ordem social que 
corresponde à sociedade britânica ou norte-americana, mas não à 
latino-americana. (FOSTER, 2007: 2)   

 
 .  E foi precisamente essa suposta inaplicabilidade ou impropriedade do paradigma 

gay o que levou os teóricos dos Gay studies, na década de sessenta do século passado, a 

propor a oposição ativo/passivo como sendo a mais adequada para descrever o caráter 

singular da sexualidade intermasculina neste contexto e, em conseqüência, a assimilar, as 

mais das vezes, o sujeito homossexual como a “louca” ou bicha, oposição e assimilação re-

produzidas em grande medida pelos romances de Arenas, Puig, Santiago e Lemebel , e que 

sobrevive até os anos noventa numa afirmação do mesmo  Lemebel, segundo a qual: “o 

‘homem homossexual’ ou ‘mister gay’ era uma construção de potência narcísica que não cabia 

no espelho desnutrido de nossas loucas”.  (LEMEBEL Citado por ALARCÓN, 2002: 49)   

  No entanto, também é verdade que levando-se em conta os altos índices de migração 

de latino-americanos para a Europa e os Estados Unidos, além da inegável influência dos 

meios de comunicação como reprodutores de modelos comportamentais, progressivamente, 

aquele “mister gay” vai começar a ganhar o espaço da “bicha desnutrida”, pelo  menos nos 

grandes centros urbanos e nas classes sociais mais favorecidas. Como sintetiza Ingenschay: 

A cultura gay latina/latino-americana parece oscilar entre dois pólos: 
poderia considerar-se por um lado como sistema específico ‘local’ de 
formação e articulação do desejo pelo mesmo sexo. Por outro lado, 
as culturas ‘latinas’ têm traços não somente comuns, mas 
irrefutavelmente  internacionais, e isso significa: traços de uma 
(perigosa?) imitação de atitudes que provêm do consumismo tardio-
capitalista norte-americano ou oriental. (INGESCHAR, 2006: 10) 

 

É essa oscilação de pólos que se percebe em Stella Manhanttan, um romance a meio 

caminho entre a concepção médica e o paradigma político do sujeito homossexual, e no qual 

são narradas as experiências de um grupo de migrantes brasileiros nos Estados Unidos 

durante os anos da ditadura, entre os quais se destacam Eduardo, um jovem carioca que foi 

expulso de sua família quando descobriram sua “personalidade” de Stella, e Vianna, um 

homem adulto que trabalha como agregado militar na embaixada brasileira e que leva uma vida 
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dupla. Eduardo/Stella é delicado, feminino, romântico, fala para si mesmo como uma mulher, 

sonha com um príncipe e sente saudade das praias do Rio; o Vianna está adaptado ao 

American way of life, é forte, másculo, prático, e se veste de couro negro nas suas saídas 

clandestinas para procurar homens rústicos pelas ruas. Assim descritos, poder-se-ia pensar na 

oposição passivo/ativo; porém, se é bem verdade que o traumático passado familiar e a 

intermitente “natureza” feminina de Eduardo o inscrevem dentro da típica caracterização da 

bicha-louca (“uma bicha tropical em Nova Iorque”), o Vianna não é precisamente um 

“heterossexual”  que faz sexo com outros homens para obter algum beneficio, ele é um 

“entendido”: 

“Também sou entendido.” 
Eduardo riu da palavra. 
“Só você mesmo, Vianna.” 
O Vianna se encolheu, com receio do riso inesperado de Eduardo. 
“Você já sabia?” 
“Nem me passava pela cabeça. Aliás, passar até que passava, mas 
de uma maneira muito louca que nem dá para te contar.Até que dá. 
Cheguei a pensar-” 
“Por que você riu?” 
“Ri? Quando?” 
“Quando te confessei.”  
Eduardo se esforça para lembrar. 
“Quando te disse que era também entendido.” 
Eduardo riu de novo, intrigando mais o Vianna. 
“É a palavra – entendido.” 
“Que que há de mau com a palavra?” 
“Sei lá, é de salão. Meio gozada. De bicha pra bicha, a gente diz que 
é bicha mesmo. Ou então fanchona, se for o caso.” (SANTIAGO, 
1991: 52) 

 

A denominação de “entendido” pode ser pensada com relação ao fato de que o Vianna 

não se apresenta como homossexual publicamente, mas assume sua identidade perante seus 

“semelhantes”; contudo, essa denominação também está relacionada com uma nova imagem 

(e auto-imagem) do homossexual, do gay, diferente em vários aspectos da visão tradicional. 

Daí que, em Stella Manhattan, a oposição não é mais entre o ativo e o passivo, mas entre a 

bicha e o entendido; entre o homossexual efeminado, antes chamado de invertido, e o novo 

gay de aparência física muito masculina. A propósito dessa nova imagem, diz Pollak:  

 Compreende-se que, no momento em que a opressão cedia, os 
militantes homossexuais tenham tentado antes de mais nada redefinir 
a identidade homossexual, liberando-a da imagem que faz do 
homossexual, na melhor das hipóteses, um homem efeminado, e, na 
pior, uma mulher que não deu certo. Em reação contra essa 
caricatura, o homem “superviril”, o “machão”, tornou-se o tipo ideal no 
meio homossexual [...] Esta evolução do meio homossexual na 
direção de um estilo que acentua a virilidade é muitas vezes acusada 
de ser sexista e leva a marginalizar aqueles homossexuais que não 
se submetem a essa nova definição de identidade homossexual. 
Mesmo reconhecendo esses fenômenos de exclusão, é preciso 
ressaltar que a busca de uma tal identidade  muito rígida surge num 
momento em que, pela primeira vez, se oferece a oportunidade aos 
homossexuais de construírem sua própria imagem social e de 
ressaltarem sua masculinidade, mais do que suas características 
femininas. (POLLAK, 1986: 68)   
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A oposição bicha/bofe, com sua fundamentação psicossocial, ainda está presente no 

romance de Santiago, no personagem de Stella e nos relacionamentos que ela mantém, mas 

essa oposição convive e entra em conflito com a nova imagem do gay, de base mais sócio-

política. Trata-se de uma   convivência critica entre duas concepções que também está 

presente no romance de Zapata, El Vampiro de la Colonia Roma protagonizado por Adonis, um 

garoto de programa assumidamente homossexual sem conflitos morais nem preocupações 

pela origem psíquica ou biológica de sua prática sexual e que, com sua experiência de vida,  

questiona a inutilidade (e falsidade) da oposição ativo/passivo:  

[...] era su marido sin darme  cuenta porque el cuate este pensaba 
que yo era realmente su marido ¿no?  ya ves la 
mentalidad de las locas bueno  de algunas locaso sea 
 piensan que pueden encontrar un tipo que no gustándole 
los hombres se acueste con ellos ¿ves? por eso te digo que 
algunas locas están de atar  entons él pensaba que yo era 
machín y que lo del talón y eso nomás era por sacar la billetiza y que 
 sin embargo a él si lo quería y en realidad si me sentía a 
gusto con él me sentía satisfecho de nuestras relaciones [...]  
(ZAPATA, 1972: 62) 

 

É precisamente essa convivência crítica entre a oposição ativo/passivo e o paradigma 

gay que faz com que os romances de Zapata e Santiago não possam ser considerados 

propriamente como exemplos de literatura gay ou, melhor, de uma concepção gay no romance 

latino-americano. É verdade que neles se apresentam várias características desse paradigma, 

tais como o contexto urbano, a apologia à promiscuidade e, especialmente, o fato de se 

assumir de maneira não problemática a condição homossexual, pois não se encontram ali nem 

os diagnósticos “médicos” nem os julgamentos morais próprios da concepção originária do 

homossexualismo; ao contrário, são múltiplas as passagens em que explicitamente se 

assumem e se defendem as práticas homossexuais.  Mas não se trata de romances gay no 

sentido identitário do termo, porque no caso de Santiago o protagonista ainda pertence ao 

grupo dos homossexuais culposos, com toda sua visão trágica da vida, e no caso de Zapata 

porque, além da presença das bichas, trata-se antes de uma mistura de promiscuidade gay 

com prostituição e pederastia. Finalmente, no contexto popular de El vampiro de la colonia 

Roma, os gays acabam convivendo com as bichas; enquanto na situação cosmopolita de Stella 

Manhattan, a bicha é sacrificada para que o “entendido” continue com vida.     

Levando a comparação um pouco além, é interessante notar que no romance de 

Santiago, assim como no de Puig no nível paratextual, se enfrentam duas visões sobre a 

identidade homossexual: de um lado a visão do homossexual passivo com um passado familiar 

problemático, um presente de frustração e um final trágico (Eduardo e Molina), e de outro lado 

um homossexual sem conflitos pessoais a respeito de suas práticas sexuais (o Vianna de 

Santiago) ou que pode contribuir para uma transformação da sociedade (no final em Puig, no 

discurso paratextual).  Esse enfrentamento de visões diferentes, materializado no caso de 

Santiago em dois personagens (Stella e Viana), e no caso de Puig em dois discursos (o 

argumento e o paratexto), e relacionados com duas concepções históricas da 
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homossexualidade, se encontra também presente em Caminha, com relação a duas visões 

opostas da sodomia (a condenação médica e a apologia helenista). Mas nos três romances a 

ênfase recai sobre o personagem, o discurso ou a visão negativa, o que se confirma com a 

morte trágica dos três protagonistas.  É algo bem diferente do que acontece em El vampiro de 

la Colonia Roma, no qual também aparecem a visão médico-moral e o paradigma gay, mas 

com ênfase sobre a visão positiva (ou pelo menos, não negativa) do homossexual. Com 

Zapata, tal vez pela primeira vez, a tragédia e a culpa deixam de ser elementos do argumento 

de temática homossexual num relato cujo final não tem nada de fatal e até pode ser 

considerado  como  banal: o protagonista consegue recuperar-se do alcoolismo, comprar uma 

motocicleta e continuar com seu desempenho como  trabalhador sexual.   

 

3.  

No processo do coming out gay, as relações sexuais com diferentes parceiros e sem 

envolvimento emocional vão converter-se numa característica fundamental da sexualidade 

entre homens. Na sua caracterização da sub-cultura gay, Pollak diz: 

Uma vez tendo assumido sua diferença sexual, o homossexual entra 
no mercado dos intercâmbios sexuais. Entre todas as sexualidades, a 
homossexualidade masculina é sem dúvida aquela cujo 
funcionamento mais lembra a imagem de um mercado no qual –
quando muito – há apenas trocas de orgasmo por orgasmo. As 
instituições-chave da vida homossexual são, em primeiro lugar, os 
locais de paquera: bares, saunas, cinemas e restaurantes 
especializados, parques.(POLLAK, 1986: 59) 

  

É nesses lugares que acontece o relato de Santiago, e é nesse “mercado do orgasmo” 

que se apresenta o romance de Zapata, na sua forma mais extrema: a prostituição, que é a 

materialização mercantilizada dessa promiscuidade.  Para Adonis, seu único interesse é 

ganhar a vida e fazer sexo, as duas coisas simultaneamente: 

La primera vez que lo vi estaba yo bien sacado de onda porque se 
me había escapado un chavo bien bueno  y entons se me 
acercó y le pedí ciento cincuenta pesos   y sí ¿ves? dijo que 
sí y nos fuimos a su casa ya ahí  se puso el preservativo y me la 
metió    luego me lo puso a mí y yo se la metí las dos cosas 
además        entons estaba bien el precio  ¿no crees? (ZAPATA, 
1972: 79) 

 
  Curiosamente, e insistindo na suposta intencionalidade transgressora atribuída à 

temática homossexual, falando desse romance, Brad Epps conclui que: “O mesmo ato que 

muitos consideram emblemático da alienação –a prostituição- se converte para Adonis num ato 

de resistência. Empregado por outros, Adonis também se emprega a si mesmo e resiste a 

assimilação à estúpida sociedade caracterizada pelo rígido divórcio entre trabalho e prazer”. 

(EPSS, 2006: 104). Não deixa de ser sintomático que a mercantilização do corpo seja 

considerada como um ato de resistência por um estudioso da sub-cultura gay. Só que Epps 

esquece que essa fusão de prazer e dinheiro vai gerar problemas de saúde e dependência às 
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drogas no protagonista, relatados, aliàs, na única parte do romance que abandona o tom banal 

que o caracteriza.  

Mas, voltando ao assunto da identidade, é precisamente por essa condição de 

prostituto que o personagem de Zapata não pode ser considerado propriamente como gay, pois 

sua prática sexual tem uma motivação econômica; mas também não corresponde ao “bofe” 

utilitarista da oposição ativo-passivo, pois da mesma forma que o gay ele não se importa com o 

papel sexual e assume sem conflito sua sexualidade. Melhor seria pensar que Adonis pertence 

à turma dos homens jovens, ou “senhoritos”, que oferecem sua juventude e sexualidade a um 

homem adulto, ou senhor, em troca de algum favor ou beneficio: 

[...] tenia muchísimo dinero no te creas que cualquier cosa y 
además era un señor mañoso como todas esas gentes no más 
que a él no se le notaba y eso iba en su favor  porque podía hacer las 
peores chingaderas sin que nadie se diera cuenta […] con él tenía 
comida asegurada y la ropa y más o menos lo que me fuera haciendo 
falta para vivir ¿no? Como jabón y desodorante y chicles y cigarros y 
demás cosas que tú tienes que comprar cuando no tienes quien te las 
compre (ZAPATA, 192: 117) 

 

Nesse sentido, e de uma forma muito particular, El vampiro de la colonia Roma poderia 

ser inscrito dentro dos romances contemporâneos de temática pederasta, cujo maior e quase 

único exemplo na literatura latino-americana seria, talvez, La virgem de los sicários.  

O romance de Fernando Vallejo apresenta a relação de um homem adulto com dois 

adolescentes estimulada menos pela carência econômica que pela necessidade afetiva, numa 

situação pessoal de solidão, num ambiente familiar de abandono e num contexto social de 

desespero e angústia. Como já foi notado, o sexual é só sugerido, nunca desenvolvido, razão 

pela qual o relacionamento afetivo cobra maior relevância no relato, favorecendo um processo 

de aprendizado mútuo, nem filosófico nem científico, mas de sobrevivência ao sem-sentido da 

vida para o senhor, e à presença constante da morte para os sicários. O assunto da identidade 

sexual também não é relevante neste romance, pois o narrador reconhece sua preferência 

pelos jovens marginais e assume a pederastia como forma clássica da homoeroticidade, mas 

nunca se detendo em justificações sobre as motivações de sua “homossexualidade” (chegando 

quase até o extremo contrário: o silêncio total a respeito do assunto), como também, 

curiosamente, não se importam com isso seus jovens amantes:   

Aprendí que la relación carnal con las mujeres es el pecado de la 
bestialidad, que es cuando se cruza un miembro de una especie con 
otro de otra, como por ejemplo un burro con una vaca. ¿Ves?’ 
Después, sabiendo que  me iba a contestar que sí, por no dejar, le 
devolví la pregunta y le pregunté si a él le gustaban las mujeres. ‘No’, 
contestó, con un ‘no’ tan rotundo, tan inesperado que me dejó 
perplejo. Y era un ‘no’ para siempre: para el presente, para el pasado, 
para el futuro y para toda la eternidad de Dios: ni se había acostado 
con ninguna ni se pensaba acostar. (VALLEJO, 2002: 25) 

 

É verdade que, assim assumida, a homossexualidade-pederastia em Vallejo parece 

estar mais próxima da misoginia do que do questionamento da identidade sexual.  Também é 

interessante notar que essa falta de relevância do tema (homo)sexual, evidenciada pelo 
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silêncio radical e intencional a respeito da prática sexual, parece ter sua origem numa 

religiosidade que percorre o relato de modo paradoxal. Mas, o que agora me interessa destacar 

é que, no final, o subversivo em Vallejo radica menos na prática homossexual que na 

existência de um relacionamento entre dois homens de idades e condições sociais bem 

diferentes que, com seus estilos de vida, questionam a validez de uma sociedade dominada 

pela violência e a frivolidade:  

El muerto más importante lo borra el siguiente partido de fútbol. Así, 
de partido en partido se está liquidando la memoria de cierto 
candidato a la presidencia, liberal, muy importante, que hubo aquí y 
que tumbaron a bala en una tarima unos sicarios […] Ese día puso el 
país el grito en el cielo y se rasgaba las vestiduras. Y al día siguiente 
¡goool! […] Dormirse con tiroteo es mejor que con aguacero. Se 
siente uno tan protegido en su cama… Y yo con Alexis, mi amor… 
Alexis duerme abrazado a mí con su trusa y nada, pero nada, nada le 
perturba el sueño. (VALLEJO, 2002: 25) 

 

  Na ausência de uma literatura gay, ou melhor, de uma concepção gay no romance 

latino-americano que promova não tanto a figura masculina como um padrão de identidade 

homossexual (como o Vianna de Stella Manhattan), nem tampouco a promiscuidade como 

evidência de liberdade (como faz Adonis, o vampiro), mas principalmente a dimensão política 

comprometida nas práticas sexuais inter-masculinas, o romance de Vallejo constitui uma das 

primeiras narrativas a destacar o caráter subversivo dessas práticas, não pelo confronto ou 

resistência à marginalização, mas, precisamente,  pela ausência de uma reflexão sobre a 

origem  ou defesa de uma identidade (homo)sexual.   

 

4. 

 

No romance de Silviano Santiago, além da ‘bicha’,  Stella Manhattan, e do ‘machão’ 

gay , Vianna, há um personagem bastante particular: o Marcelo, professor universitário, 

esquerdista, divorciado, exilado em Nova Iorque, e que gosta de ter experiências sexuais com 

outros homens sem assumir-se como gay ou considerar-se homossexual. Esse personagem 

tem várias coisas em comum com o protagonista do romance de Caio F. Abreu: um jornalista 

divorciado que mora em São Paulo e que teve alguns encontros sexuais com outro homem.   

O interessante é que esses personagens evidenciam um tipo de tratamento da 

homossexualidade fora dos paradigmas identitários tradicionais, pois não se trata dos “viados” 

degenerados ou das “bichas loucas” que parecem protagonizar a maior parte dos romances 

estudados, mas também não são pederastas ou gays assumidos (ou enrustidos) no anonimato 

de suas cidades.  São “ raros”, o que na classificação sexual poderia ser denominado de 

bissexual, ou simplesmente “homens que têm sexo com homens”, segundo um novo 

paradigma que põe em questão as noções de identidade. Conta o personagem de Abreu: 

Quase dormi, não lembro. Quando acordei, ele me beijava. O beijo de 
Pedro não era desses de amigo bêbado, encharcado de álcool e 
solidariedade masculina, carência etílica ou desespero cúmplice. 
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A língua de Pedro dentro de minha boca era a língua de um homem 
sentindo desejo por outro homem.  
Ele era bonito. Todo claro, quase dourado. 
Tentei afastá-lo, repetindo que nunca tinha feito aquilo. Eu gostava de 
mulher, eu tinha medo. Todos os medos de todos os riscos e 
desregramentos.   
[...] O cheiro, os toques, todo o resto: inteiramente diverso do amor de 
uma mulher, que era o que eu conhecia. 
Pouco e mal, e quase sem prazer, mas era assim que tinham me 
ensinado que devia ser. Assim eu conhecia o amor das mulheres. 
(ABREU, 2007: 128) 

 
  É partindo da crítica à estandardização sexual e cultural, estimulada também pelo 

movimento gay, que alguns grupos na atualidade questionam as visões da sexualidade como 

identidade fixa, sob a tese de que as práticas sexuais entre homens não determinam nem uma 

personalidade, nem uma orientação sexual nem comportamental estável e definida. Essa nova 

concepção descarta os pressupostos de doença psicofísica ou de orientação sexual e se 

aproxima mais da definição de homoerotismo proposta por Jurandir Freire Costa, entendido 

como “a possibilidade que têm certos sujeitos de sentir diversos tipos de atração erótica ou de 

se relacionar fisicamente de diversas maneiras com outros do mesmo sexo biológico” (COSTA, 

1992: 22). Aqui a (homo)sexualidade é entendida como opção circunstancial e não como 

essência ou fator definidor da personalidade.   

Dentro do campo dos Estudos Queer em particular, é evidente o desprestígio do 

conceito de “homossexual”, e em seu lugar é freqüente ouvir expressões perifrásticas como 

“homossexualidade ocasional”, “homicidade”, “homens que têm sexo com homens”, “same sex 

oriented” ou simplesmente “queer”. Essas novas denominações (que evidenciam uma nova 

concepção) começam a surgir em finais dos anos de 1980, quando muitas das supostas 

conquistas do movimento gay começam a mostrar suas fissuras e depois de passado o 

impacto inicial gerado pela aparição da Aids, doença que permitiu, entre outras coisas, 

reconhecer que a “bissexualidade” era uma prática muito mais freqüente do que se acreditava 

e que, em muitos casos, a homossexualidade exclusiva era uma identidade ideal, assim como 

poderia ser a exclusiva heterossexualidade.  

Mas curiosamente, e de maneira bem particular, essa relatividade da identidade sexual 

aparece presente no romance de Tulio Carella, escrito em 1962 e publicado em 1968. O 

protagonista de Orgia é um homem casado que num novo contexto geográfico decide ter 

encontros homossexuais com homens que também praticam alternadamente a 

“homossexualidade” e a “heterossexualidade”.  Ainda que seja possível reconhecer alguns 

elementos da concepção médico-moral como a culpa e a degenerescência, do paradigma gay 

como a renúncia às explicações etiológicas e à promiscuidade, e até alguns comportamentos 

do modelo “ativo-passivo” de que falam alguns autores como característico da América Latina,  

também é verdade que o “Professor Ginarte” nunca assume  a homossexualidade como um 

assunto definitivo nem essencial, mas como uma eventualidade: 

Só há sexualidade. O sexo tem aqui uma satisfação parcial, nunca 
total. As mulheres são difíceis, as fáceis servem somente para 
necessitados ou rapazinhos. Os homens poucas vezes se recusam  a 
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ser complacentes, a emprestar sua pica para aquele que a solicita. E 
fazem isto de uma maneira impessoal –pelo menos assim me parece- 
e logo em seguida se esquecem do que fizeram. Têm interesse no 
dinheiro, mas isto também é epidérmico. Quase sempre procuram 
tirar algum proveito, embora pequeno: uma cerveja, uma entrada de 
cinema, cigarros. Mas fazem amor porque lhes interessa o amor em 
si. Não têm remorsos nem intenções ocultas como acontece em 
países que pensam ser mais civilizados. (CARELLA, 1968: 246)     

 

  Em nenhum momento o protagonista de Orgia se pergunta pela origem psicobiológica 

das suas práticas nem se assume como pederasta ou homossexual, mas só como um homem 

que se excita pela beleza física masculina e dos homens negros em particular. Além disso, a 

facilidade com que os homens têm encontros sexuais entre si sem maior controle social e o 

contínuo contraste entre a cultura euro-latina e a afro-brasileira podem ser pensados como uma 

crítica da esquemática divisão sexual proposta pela moderna cultura ocidental. De fato, em 

alguns momentos, o narrador-personagem faz a crítica de uma sociedade que persegue os 

desvios sexuais, mas aceita as guerras e a ambição desmedida:  

Por alguma razão desconhecida a moral se detém nas atividades 
sexuais, para condená-las, enquanto lê gostosamente as notícias de 
guerra, onde morrem muitos jovens, ou de assassinatos brutais e 
acidentes coletivos. A avareza assassina dos ricos é contemplada 
passivamente, e o poder, aplaudido e corroborado. Condenam o 
sexual, mas não se privam de odiar ferozmente o político que rege os 
destinos do país ou as autoridades de partidos contrários. (CARELLA, 
1968: 163)  

 
Concretamente, em Orgia, a identidade sexual deixa de ser o problema central; por 

isso são quase inexistentes as reflexões do personagem sobre suas práticas homossexuais. 

No romance de Carella, assim como parcialmente em Santiago e Abreu, as relações sexuais 

entre homens estão determinadas por circunstâncias muito diferentes da carência física, 

econômica ou emocional, da promiscuidade gay ou da fantasia romântica de um homossexual 

efeminado; o que é privilegiado é o encontro corporal e não a identidade sexual. Daí que esses 

três romances pareçam estar em sintonia com afirmações como “a homossexualidade não é 

nada” ou “a desaparição da homossexualidade”, características do paradigma  atual. 

Esse questionamento e/ou relativismo da identidade é a base das  denominadas 

teorias nominalistas sobre a sexualidade, identificadas por John Boswell como teorias tipo A e 

segundo as quais “todos os seres humanos são sexualmente polimorfos, ou seja, capazes de 

interação erótica e sexual com indivíduos de um ou outro sexo indistintamente”. Mais próprias 

da modernidade são as teorias realistas ou tipo B,  que “postulam a existência de duas ou mais 

categorias sexuais cuja diferenciação é baseada, geralmente, ainda que nem sempre, na 

eleição do objeto sexual” ; teorias essas que podem ser relacionadas com o paradigma gay e 

sua luta pela igualdade de direitos territoriais, mediáticos e políticos para a minoria 

homossexual perante uma maioria assumida como heterossexual. Trata-se de um paradigma, 

aliás, escassamente representado nos romances latino-americanos de temática homossexual. 

Mas também nessas teorias tipo B poderia ser incluída a oposição passivo/ativo, recorrente 

nesses romances e baseada na diferenciação do papel mais que no objeto sexual, com o qual 
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ficaria questionada sua suposta originalidade.  Só que a diferenciação ativo/passivo (assim 

como a definição de sujeito homossexual) está sustentada numa hierarquização ou 

desigualdade, considerada por Boswell como a terceira possibilidade na categorização da 

sexualidade:    

As teorias tipo C consideram normal (ou ‘natural’, ‘moral’, ou as três 
coisas) uma forma de resposta sexual, e anormais (‘antinaturais’, 
‘imorais’) as demais. [...Elas] são antes normativas que 
epistemológicas, mas fazem seus os postulados das duas posturas 
principais sobre o problema dos universais, ao supor, em geral, que 
as pessoas pertencem por nascimento à categoria normal, mas se 
convertem em integrantes de um grupo desviado por um ato 
voluntário, embora alguns de seus partidários considerem os 
‘desviados’ como membros não culpáveis de uma categoria ‘anormal’, 
devido a uma doença ou deficiência física ou psíquica.  (BOSWELL, 
1985: 49) 

    O fato é que são essas teorias normativas ou moralizantes as que parecem 

predominar na caracterização dos protagonistas dos romances latino-americanos de temática 

homossexual, pois, excetuando-se aqueles nos quais é relativizada a noção de identidade 

(Carella, Abreu), eles põem ênfase numa concepção da homossexualidade entendida como 

degeneração psico-biológica (Caminha e Montenegro), submissão sexual (Puig, e Lemebel), 

degradação pessoal (Arenas, Santiago) ou carência econômica ou emocional (Zapata e 

Vallejo). 
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A ESTRELA DO SERTÃO: GÊNERO E SEXUALIDADE EM MACABÉA 
 

RESUMO 
 
Este artigo é fruto da pesquisa e conclusão da monografia, onde foi estudada a 
maneira como se dá a produção do feminino e das práticas sexuais a partir das 
relações estabelecidas entre os personagens da obra literária A hora da 
estrela (1998) de Clarice Lispector. Um trabalho realizado por intermédio da 
análise da obra a luz de conceitos e teorias da área da Sociologia, 
Antropologia, História e Literatura. 
 
Palavras-Chaves: Mulher; Sexualidade; Dominação; Masculinidade; 
Territorialidade. 

THE SERTÃO'S STAR: GENDER AND SEXUALITY IN MACABÉA 

ABSTRACT 

This article resulted from research and conclusion of the monograph, where it 
was studied the way how happen the production of the female and sexual 
practices from the relations established between the characters in the literary 
work The Hour of the Star (1998) by Clarice Lispector. A study realized through 
the analysis of the work considering concepts and theories in the area of 
Sociology, Anthropology, History and Literature. 

Keywords: Women, Sexuality, Domination, Masculinity, Territoriality. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho partiu do interesse em pesquisar sobre as relações de 

gênero que são estabelecidas na região Nordeste. Diante desse primeiro 

desejo foi possível elaborar um corpo teórico para as reflexões em torno do 

tema com base em alguns conceitos como identidade, gênero e territorialidade. 

Daí emergiu a pergunta chave desse trabalho: De que forma as relações 

espaciais e entre os gêneros agem na produção das feminilidades, 

masculinidades e sexualidades?  

Essa pergunta, por sua vez, possibilitou a escolha do livro de Clarice 

Lispector que traz para reflexão questões que norteiam o tema central da 

produção de identidade feminina a partir de relações espaciais. O romance 

escolhido foi A Hora da Estrela (1998), sobre o qual as investigações se 

debruçaram, com o objetivo de investigar a construção do feminino da 
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personagem nordestina, Macabéa. O trabalho foi realizado, tendo em vista a 

leitura e análise do livro acima mencionado, relacionando os discursos 

encontrados nas vozes dos personagens com os conceitos apreendidos de 

autores como: Durval Muniz de Albuquerque Júnior nos livros A invenção do 

Nordeste e outras artes (1999), Nordestino: uma invenção do falo – Uma 

história do gênero masculino (2003) os quais fazem uma discussão das 

categorias espaciais com base nos efeitos de verdade que a Literatura, a arte, 

a música e os discursos políticos produzem sobre determinada região. Estas 

últimas obras colocam o Nordeste como o outro do Sudeste. Além desses 

trabalhos também foram utilizados outros livros e teorias como o livro de 

Berenice Bento A Reinvenção do Corpo: sexualidade e gênero na 

experiência transexual (2006) e Judith Butler com o livro Problemas de 

gênero: feminismo e subversão da identidade (2003), no intuito de trazer 

para o diálogo discussões que contemplem as questões de gênero e corpo na 

formação da mulher aqui pesquisada. O principal objetivo deste trabalho é 

compreender de que forma os discursos espaciais agem na produção da 

identidade feminina da personagem Macabéa através das relações que ela 

mantém com os personagens Olímpico de Jesus e Glória.  

 

2  NORDESTE: FIGURAS E IDENTIDADES ESPACIAIS 

 

O Nordeste não existia até meados da década de 1910 e, 

consequentemente, o nordestino também não existia. A região Nordeste é uma 

invenção da historiografia em seu discurso sobre a História Regional que se 

deu no final do século XIX e no início do século XX. A figura do nordestino 

como é percebida hoje é uma produção bem recente, tendo seu início a partir 

da década de 1930. Uma construção que tem como marco fundador o 

Movimento Regionalista e Tradicionalista265, que pretendia desenhar a nova 

região a partir da preservação da tradição através da recusa ao mundo 

moderno e ao mundo urbano. É através da Proclamação da República (1889) e 

da Abolição da Escravidão (1888) no Brasil que gerou certos tipos de 

sentimentos de ameaça à ordem estabelecida no país. Dessa forma, com o 

                                                           
265

 O regionalismo foi um movimento que lutava contra a perda da particularidade da cultura 
regional pelo advento da modernidade e pela dependência à cultura estrangeira. Tendo como 
precursor em suas manifestações Gilberto Freyre. 
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iminente declínio da sociedade dita patriarcal266, há consequentemente, um 

declínio da autoridade que está transfigurada na personagem do homem e, 

principalmente, da hierarquia social, que estabelecia os papéis de homens e 

mulheres na sociedade. O processo de democratização da sociedade brasileira 

é vista através da ótica do embaralhamento das verdades existentes para 

homens e mulheres na sociedade, em paralelo a essa sequência de mudanças 

haveria um impulso para o nivelamento dos diferentes grupos que dão 

segmento à sociedade, o que provocaria uma feminização desta. 

Aliado a esses dois momentos a que o Brasil se encontrava têm-se os 

processos de urbanização e industrialização, fruto do surgimento do mundo 

moderno, os quais seriam os principais responsáveis pelo processo de 

desvirilização da sociedade. Um processo que ocorre através do afrouxamento 

dos valores, normas, formas de sociabilidade e sensibilidade que antes eram 

baseadas nas relações patriarcais. Embora isso não indique uma inversão nas 

hierarquias sociais, no entanto passa a vigorar um alargamento dessa 

sociedade para acomodar os novos agentes sociais e suas reivindicações que 

emergiam dentro do meio urbano e industrial. E é com a emergente 

feminização da sociedade, conseguida através do ingresso das mulheres no 

mercado de trabalho, que houve uma série de mudanças na organização das 

famílias. Essas mudanças só ocorreram porque elas passaram a ter visibilidade 

na sociedade, pois saem do domínio do lar e passam a ser vistas e ouvidas no 

domínio público, o lugar por excelência da dominação masculina 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003).  

Quando as mulheres passam a ocupar o lugar que era de direito 

exclusivo dos homens, o espaço público, começam a se proliferar ideias e 

discursos machistas, que consideram essa ascensão uma forma de perda da 

feminilidade. O que se pretende com esses discursos é a manutenção das 

práticas femininas no silêncio do lar, o que daria ao mundo moderno a 

preservação da hierarquia entre os gêneros, uma característica das sociedades 

ocidentais modernas.  

                                                           
266

 Relativo ao exercício da autoridade, do prestígio e da explicitação do poder na figura 
paterna, o que desencadeia nos traços definidores do monopólio do mando. Sobre as 
sociedades ditas patriarcais. Ver: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A feminização 
da sociedade. In: Nordestino: uma invenção do falo - Uma história do gênero masculino. 
Maceió. Edições Catavento, 2003. 
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A imagem do feminino na modernidade foi modificada pela expressão de 

uma nova corporeidade, que tem como consequência uma ameaçava às 

fronteiras entre os gêneros. A mulher nesse novo espaço passa a ser vista sob 

o ângulo do ser traiçoeiro, pérfido, enganador, dominador, ameaçador. 

 

[...] estive a observar as silhuetas da moda feminina de outono. E 
cheguei a conclusão de que as mulheres estão cada vez mais 
rapazes. A moda deste outubro de ligeiras névoas douradas é, como 
tem sido sempre desde 1914, acentuadamente “garçoniere”, 
audaciosamente masculina, e, quando resolve a feminizar-se, falo 
com um paroxismo doentio e com uma incidência vizinha da 
imprudência [...] as minhas atenções fixaram-se numa rapariga alta, 
loira, sem ancas, duma distinção seca, de um perfil arguto e cortante, 
trinta anos, aquilina, quase bonita, que, quando se sentava, mostrava 
a perna até o joelho, e que, monóculo na órbita, conversava, fumando 
[...] (DANTAS, 1919, p. 04, apud, ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003, p. 
45).  
 
 

Para frear a propagação dessa nova identidade feminina, produto das 

relações modernas, a região que antes era conhecida só por Norte se reveste 

de discursos baseados na preservação da tradição, e acaba produzindo um 

novo espaço, o Nordeste. E para fornecer visibilidade a esse novo espaço, que 

é uma produção imagético-discursiva267 formada em acordo com as 

sensibilidades existentes historicamente, tem-se a necessidade de construção 

daquele que vem a ser o salvador da região que se encontra em declínio. O 

nordestino será um tipo rural, que não se identifica com o mundo moderno e, 

por isso reagiria ao processo que transforma a sociedade brasileira em urbano 

e industrial, uma sociedade capitalista e burguesa. Segundo Albuquerque 

Júnior, ele “[...] será definido, acima de tudo, como uma reserva de virilidade, 

um tipo masculino, um macho exacerbado, que luta contra as mudanças 

sociais que estariam levando à feminização da sociedade” (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2003, p. 231).  

O homem nordestino foi se constituindo a partir de uma série de figuras 

sociais que tomava uma vasta área do país. Essas figuras sociais são até hoje 

identificações para os habitantes da região Nordeste, como a figura do 

cangaceiro, do jagunço, do retirante, do caboclo, do matuto, do beato, do 

senhor de engenho, do coronel dentre outras. Foi a partir da absolvição dessas 

                                                           
267

 Ver: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras Artes. 
São Paulo: 1999. 
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figuras que se formou o que temos na contemporaneidade por homem 

nordestino. Uma identidade construída em desacordo com a parte moderna do 

país, o Sul. Daí, os estereótipos268, que por ventura surgiram para designar o 

habitante dessa região, nada mais são do que uma leitura que os outros fazem 

da construção da identidade desse homem nordestino. 

 

O discurso da esteriótipia é um discurso assertivo, repetitivo, é uma 
fala arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto 
de uma voz segura e auto-suficiente que se arroga o direito de dizer o 
que é o outro em poucas palavras. O estereótipo nasce de uma 
caracterização grosseira e indiscriminada do grupo estranho, em que 
as multiplicidades e as diferenças individuais são apagadas, em 
nome de semelhanças superficiais do grupo (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2007, p. 20). 
 
 

O discurso que produz a identidade para o habitante da região nordeste, 

deixa aberturas para os outros (habitantes da região sudeste) fazerem suas 

reflexões em torno do que se faz ou diz para construir essa identidade. Nesse 

caso, emerge todo um discurso de estereotipia em torno do nordestino.  

 

2.1  Do homem ao “cabra-macho”: masculinidades esclarecidas 

 

A figura masculina que a personagem de Olímpico de Jesus está 

transfigurada na obra literária é o “cabra-macho”, uma junção do “cabra safado” 

e do “macho de briga”, duas designações forjadas para ele na obra. Olímpico 

que não tem medo de nada é violento, forte, viril, sabedor das coisas e 

destemido, um dominador por excelência, logo um “cabra-macho”. Uma figura 

que nesta pesquisa está sendo esquadrinhada como fonte da construção da 

identidade atuante da personagem Macabéa, visto que ela se mostra a partir 

do encontro com o outro.  

Será através do encontro desses dois personagens, Olímpico e 

Macabéa, e da relação que ambos estabelecem que a identidade de Macabéa 

será desenhada. Esse homem, Olímpico de Jesus, não está sendo tratado 

                                                           
268

 Essa acepção diz respeito aos processos que geram os preconceitos, nesse caso 
designando as identidades regionais. Ver: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. 
Preconceito contra a origem geográfica ou de lugar: as fronteiras da discórdia. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
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como um tipo ideal269, ou seja, a categoria de “cabra-macho” não foi aqui 

inventada para analisar esse personagem. No entanto, a categoria é uma 

construção feita através da propagação de uma série de discursos, os quais 

foram incorporados por aqueles que estão fora do espaço e também dentro 

dele (Nordeste). Portanto, é uma categoria já existente.  

 

É na reação ao mundo moderno, que parecia querer embaralhar as 
fronteiras entre os gêneros, que vinha feminizando perigosamente a 
sociedade e a região, provocando a desvirilização dos homens e a 
masculinização das mulheres, que o nordestino é inventado como um 
tipo regional destinado a resgatar padrões de masculinidade que 
estariam em perigo [...] (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003, p. 249). 
 
 

Eis que temos Olímpico de Jesus, um “cabra-macho” do sertão da 

Paraíba que não veio à toa para o Rio de Janeiro. Ele queria ser mais e tinha 

desejos por melhores dias na sua vida, a qual não fora fácil, mas ele tinha 

tirado de letra, naquela terra seca de onde viera que tudo se quer plantar, 

entretanto quase nada se colhe. Por isso, ele se mantinha resistente às 

adversidades que se colocavam a ele. O homem nordestino já é criado para 

resistir à terra braba e rachada pela seca. Ele que para manter a sua honra até 

já matou no sertão da Paraíba. Assim como roubava sempre que podia de seus 

colegas de trabalho da metalúrgica na cidade do Rio de Janeiro. 

Olímpico não era inocente como Macabéa, a qual não compreendia as 

coisas do mundo, todavia isso não a incomodava. No entanto ele sempre 

queria ter respostas e dar respostas quando questionado, afinal ele era o 

homem, aquele que detém a sabedoria necessária para se guiar e orientar os 

outros que, por alguma brincadeira do destino, o colocam em seu caminho. 

Mas Macabéa não era tão submissa quanto parecia, pois se assim fosse talvez 

essa história não existisse, pelo menos não com ela. Macabéa teve coragem 

para romper com as suas origens e construiu em si um desejo ralo, rasteiro por 

mudança, daí foi para o Rio de Janeiro.  

Contudo, esse rompimento não fez dela uma lutadora ou transgressora. 

Ela viveu na sombra de não ser nada, e quando era vista ou escutada, 

dependia dos outros para realizar tal feito. Olímpico é aquele que faz Macabéa 

existir enquanto Macabéa, pois até então não se sabia quem era aquela moça 
                                                           
269

 Sobre os tipos ideais, ver: WEBER, M. Os tipos de dominação. In: Economia e Sociedade. 
Ed. Univer. Brasília. Brasília, 1999. 
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de quem Rodrigo S.M.270 falava tão impiedoso e ao mesmo tempo até 

amoroso. Um amor um tanto cruel. Quando em uma tarde chuvosa do mês de 

maio, eles finalmente se encontram e, assim foi 

 

No meio da chuva abundante encontrou (explosão) a primeira 
espécie de namorado de sua vida, o coração batendo como se ela 
tivesse englutido um passarinho esvoaçante e preso. O rapaz e ela 
se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois 
nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejavam. Ele a olhara 
enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo 
para torná-lo imediatamente sua goiabada-com-queijo (LISPECTOR, 
1998, p. 42). 
 
 

Macabéa só existe em sua singularidade a partir desse encontro, visto 

como um entrelaçamento de “animais” da mesma espécie. Afinal, até então ela 

era apenas uma moça nordestina situada no mundo por um narrador-

personagem, que se viu quase que obrigado a falar sobre alguém que ele 

considerava ter na face o ar do “sentimento de perdição”, falar dela então era 

tedioso e uma perda de tempo, mas se não tem o que fazer vai lá. “– E, se me 

permite, qual é mesmo a sua graça?” e ela responde: “– Macabéa” 

(LISPECTOR, 1998, p. 43). Desde então, eis que ela surge por entre um 

relacionamento duvidoso. Olímpico de Jesus passa a ser a conexão entre 

Macabéa e o mundo. 

Namoro ralo. Era assim que era. As conversas eram perguntas de 

Macabéa e respostas de Olímpico. E, assim ia acontecendo, sem maiores 

deleites amorosos, diferentemente dos encontros de Romeu e Julieta271, de 

Betinho e Capitu272. Nem tampouco assemelhava-se aos sonetos de Vinícius 

de Moraes ou de Camões. No entanto, os encontros eram, 

 

Você sabia que na rádio relógio disseram que um homem escreveu 
um livro chamado “Alice no país das maravilhas” e que ele era 
também um matemático? Falaram também em “élgebra”. O que é que 
quer dizer “élgebra”? 
– Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe 
a palavra de eu ter dito fresco porque isso é palavrão para moça 
direita (LISPECTOR, 1998, p. 50). 
 
 

                                                           
270

 Narrador personagem da obra. 
271

 Ver: SHAKESPEARE, William. Romeo e Julieta. São Paulo, Martin Claret, 2002. 
272 

ASSIS, Machado. Dom Casmurro. São Paulo, 1996. 
 



978 

 

E o namoro continua, 

 

Ela achava Olímpico muito sabedor das coisas. Ele dizia o que ela 
nunca tinha ouvido. Uma vez ele falou assim: 
– A cara é mais importante do que o corpo porque a cara mostra o 
que a pessoa está sentindo. Você tem cara de quem comeu e não 
gostou, não aprecio cara triste, vê se muda – e disse uma palavra 
difícil – vê se muda de “expressão”. 
Ela disse consternada: 
– Não sei como se faz outra cara. Mas é só na cara que sou triste por 
dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? 
– Claro! Mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou um e você me 
vê magro e pequeno, mas sou forte, eu com um braço posso levantar 
você do chão. Quer ver? 
– Não, não, os outros olham e vão maldar! 
– Magricela esquisita ninguém olha (LISPECTOR, 1998, p. 52). 
 
 

E assim, da mesma forma que começou o namoro acaba, sem 

alvoroços. Entretanto quando ele viu Glória, colega de trabalho de Macabéa, 

sabia que era uma mulher de verdade. Nada no momento conectava Macabéa 

com o mundo. 

 

Foi então (explosão) que se desmanchou de repente o namoro entre 
Olímpico e Macabéa. Namoro talvez esquisito, mas pelo menos 
parente de algum amor pálido. Ele avisou-lhe que encontrara outra 
moça e que está era Glória. (Explosão) Macabéa bem viu o que 
aconteceu com Olímpico e Glória: os olhos de ambos se haviam 
beijado. 
Diante da cara um pouco inexpressiva demais de Macabéa, ele até 
que quis lhe dizer alguma gentileza suavizante na hora do adeus para 
sempre. E ao se despedir lhe disse: 
– Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. 
Me desculpe se lhe ofendi, mas sou sincero. Você está ofendida? 
– Não, não, não! Ah por favor, quero ir embora! Por favor, me diga 
logo adeus! (LISPECTOR, 1998, p. 60). 
 
 

É perceptível que a maneira que Olímpico trata a vida é fruto de um 

processo de socialização273 desenvolvido pela família e, nesse caso pela 

região em que ele se formou como tal. Em todo caso, Olímpico é fruto de uma 

sociedade construída como violenta, o Nordeste274, uma sociedade que tem 

                                                           
273

 Processo pelo qual todo indivíduo passa após o nascimento, com o objetivo de inculcar ou 
interiorizar nele as regras, leis e normas que a sociedade em que ele está inserido mantém. A 
esse respeito, ver: BERGER, P. A sociedade como realidade subjetiva. In: A construção 
social da realidade. Petrópolis. Ed. 14ª, 1985. 
274

 A formação do homem rústico tem por base a ideia de uma construção masculina a partir de 
uma sociedade violenta, o Nordeste do cangaceiro, homem forte, viril, violento, honrado dentre 
outras características adquiridas socialmente. Sobre a produção do homem rústico no Nordeste 
ver: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção de um macho. In: Nordestino: 
uma invenção do falo - Uma história do gênero masculino. Maceió. Edições Catavento, 2003. 
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por base duas características principais: a coragem e a honra. Duas 

características que irão legitimar e dar visibilidade à violência exercida pelos 

homens sobre os homens e, acima de tudo, à violência exercida sobre as 

mulheres. Uma violência às vezes física, porém muito mais simbólica, pois é 

essa violência que cria as relações entre os gêneros e, consequentemente, 

produz a mulher nesse meio violento a partir do homem. Dentre as várias 

figuras que foram anteriormente mencionadas, surge o que podemos 

compreender como aquela que tem maior ênfase quando se fala do Nordeste, 

a figura do “cabra-macho”, a junção de uma série de imagens e enunciados 

sobre o habitante dessa região. Mas, não se nasce um cabra-macho. Esse ser 

é fruto da tentativa de formação de uma raça regional275 que tende a naturalizar 

os papéis de gênero e assim, justificar a dominação masculina. Esses papéis 

aprendidos nas instituições sociais vão reproduzir a centralidade que o falo tem 

na vida dos homens, visto que, desde o nascimento, os homens são tratados a 

partir do que o falo pode produzir nas relações. Isso fica perceptível através 

dos rituais de masculinização a que os meninos são submetidos desde a tenra 

infância para serem vistos socialmente como homens e mais, como macho, um 

ser viril, forte e dominador (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003).  

O pleno exercício da dominação masculina só é possível pelo fato de 

encontrar reunidas em todas as condições da objetividade das estruturas 

sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, uma base fundada na 

biologia, ou melhor, os papéis sociais dos sexos são vistos como 

características produzidas pela sua natureza, na biologia dos corpos. E a 

incorporação desse habitus276 é forte e eficaz, porque encontra-se fundado na 

transcendência que ele produz nas percepções, pensamentos e ações de 

todos os membros da sociedade. Segundo Bourdieu, “[...] a representação 

androcêntrica da reprodução biológica e da reprodução social se vê investida 

                                                           
275

 Diz respeito à construção de um homem, no caso “cabra-macho”, com o objetivo de fazer 
frente à modernização das sociedades, o que provocaria um afrouxamento da ordem 
tradicional vigente para os gêneros. Ver: ALBUQUERQUER JÚNIOR, Durval Muniz de. A 
invenção de um macho. In: Nordestino: uma invenção do falo - Uma história do gênero 
masculino. Maceió. Edições Catavento, 2003. 
276

 Habitus são esquemas de percepção, de avaliação e de ação que exercem um efeito de 
dominação simbólica em torno das categorias sociais, sejam elas de gênero, etnia, cultura, 
língua, raça dentre outras. Ver: BOURDIEU. P. A dominação masculina. Rio de Janeiro. ed. 
4, 2005. 
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da objetividade do senso comum, visto como senso prático, dóxico, sobre o 

sentido das práticas” (BOURDIEU, 2005, p. 45). 

A mulher é construída a partir de um princípio de inferioridade e 

exclusão social em relação às atividades e formas de agir que os homens 

desenvolvem na sociedade. E da mesma forma que o macho é produto do 

inculcamento desses princípios, a mulher também aprende socialmente a se 

comportar como submissa. Isso ocorre porque há uma tendência a percepção 

desse comportamento ser natural, pelo fato dos dominados acabarem 

aplicando as categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às 

relações de dominação277. Assim como as mulheres, os homens também são 

produzidos a partir da dominação masculina. A identidade masculina vista 

através da questão da honra é produto de um trabalho de nominação e 

inculcação, pois só assim essa identidade será conhecida e reconhecida no 

mundo social, tornando-se assim em um habitus, lei social incorporada. 

Para ser esse homem, não basta simplesmente nascer, é necessário 

passar por um longo processo de inculcamento, ou seja, de interiorização de 

certas regras referentes ao que se pensa por homem na sociedade atual. 

Olímpico não é apenas homem, ele é um “cabra-macho”, um efeito do discurso 

fundador da região Nordeste e do nordestino, que por uma necessidade de 

recuperar a visibilidade frente ao mundo moderno, cria-se um ser que traz em 

si uma série de características corporais e psicológicas, baseadas em vertentes 

teóricas ora biologizantes, ora de base geográfica e ora de base cultural ou 

histórica278. Nesse caso, não se cria a mulher, ela é justamente o que deve ser 

combatido.  

A relação que a personagem Macabéa mantém com Olímpico é uma 

relação de passividade. Macabéa só age dessa forma, em relação a Olímpico, 

porque foi construída dessa maneira. Afinal a ideia do homem como detentor 

da força, da sabedoria, da atuação frente à mulher é uma realidade subjetiva e 

objetiva dentro da sociedade, pois além de se fazer presente nas mentes de 

                                                           
277

 A respeito da violência simbólica, ver: BOURDIEU, P. Uma imagem ampliada. In: A 
dominação masculina. Rio de Janeiro. 4 ed. 2005. 
278

 A figura do nordestino vai oscilar e ser uma mistura da explicação que três vertentes 
teóricas fornecem aos tipos e figuras regionais. Uma vertente de base biológica que cria o 
homem eugênico, outra de base geográfica que produz o homem telúrico e por último a de 
base cultural, onde o homem é visto como uma produção histórica, produzindo o homem 
rústico, o qual tem por característica formadora a honra e a coragem. 
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ambos, também faz parte dos discursos de manutenção de uma série de 

instituições sociais, as quais dependem da existência dessa dualidade 

hierárquica entre os gêneros para se manter, como por exemplo, a família. A 

mulher é subjugada pelo homem e por uma sociedade construída em comum 

acordo com padrões essencialistas, os quais buscam interpretar as relações 

humanas a partir da biologização dos corpos masculinos e femininos, fazendo-

os em prol de uma polarização social do masculino como fonte única da 

verdade, quando realiza o desejo heterossexual na busca pela manutenção de 

papéis sociais para os gêneros. 

O corpo da personagem Macabéa é um lugar por excelência da 

dominação masculina, logo do exercício do poder. Um corpo disforme, cariado, 

amarelo, faminto que de uma maneira vulgar não desperta o desejo de 

ninguém, mas que existe como produto daquilo que ela não é. Ora, se Olímpico 

de Jesus é forte, viril e destemido para manter uma relação com ele, Macabéa 

não pode exercer as mesmas características. Ela é o avesso daqueles que 

estão ao seu lado. Macabéa é percebida como o resto, aquilo que não é 

aproveitável do macho. Se o contrário fosse, possivelmente, a relação entre 

ambos seria outra, pois a manifestação do poder da dominação só existe 

enquanto as relações sociais forem mantidas a partir de uma oposição binária 

entre os gêneros (BUTLER, 2003). Ora, os sujeitos são produzidos e 

reproduzidos a partir de estruturas sociais bem definidas, mas não há um ponto 

fixo que indica nisso uma passividade deste sujeito diante dos marcadores 

culturais, afinal há as ressignificações que os sujeitos constroem perante o que 

lhes é fornecido ou até imposto. Conforme Bento, “O gênero não está 

passivamente inscrito sobre o corpo” (BENTO, 2006, p. 86).  

 

3  ENTRE DAMAS: RELAÇÕES DE PODER E SEXUALIDADE EM 

MACABÉA 

 

Partindo do pressuposto da construção da personagem a partir da 

relação com o outro, essa construção não está presente somente na relação 

que ela mantém com Olímpico, mas também na relação com a personagem 

Glória. Isso leva à relação que ambas desenvolvem para o âmbito das relações 

de poder existentes entre os gêneros, no caso, mulher versus mulher. Macabéa 
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passa a ser o que Glória não é. Uma relação mediada pelas questões de 

sexualidades presentes no mundo moderno. 

A propósito do funcionamento das práticas sexuais, diz-nos Michel 

Foucault, 

 

A repressão funciona, decerto, como injunção ao silêncio, afirmação 
de inexistência e, consequentemente, constatação de que, em tudo 
isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber 
(FOUCAULT, 1998, p. 10). 
 
 

O controle da sexualidade era desenvolvido pelo controle de si, no ato 

da confissão religiosa, imposta pela Igreja Católica, com atribuição de 

penitência aos pecados da carne. O discurso de obediência pregado pela 

religião católica pretendia fazer a junção do corpo e da alma através do 

controle da palavra, que está presente nas ações e pensamentos dos sujeitos, 

pois a vontade de saber sobre si é uma forma de controle e de sujeição destes, 

no intuito de torná-los moralmente aceitáveis e tecnicamente úteis. As 

condenações eram organizadas pela Igreja que procura reprimir o sujeito 

através do controle da fala, as instituições jurídicas através das condenações 

em torno das perversões e já o discurso médico fundamentava sua forma de 

repressão e, conseqüentemente, de controle através da ideia de irregularidade 

sexual279, uma forma de doença mental, a qual necessita do controle 

pedagógico e médico (FOUCAULT, 1998).  

A personagem Macabéa é também construída a partir do encontro e do 

relacionamento que mantém com Glória, sua colega de trabalho, onde o 

avesso de uma é a outra. É, dessa forma, que Macabéa é construída em seu 

corpo e em sua sexualidade.  

No Rio de Janeiro, trabalhando como datilógrafa, conhece Glória. Glória 

era uma “carioca da gema”, loira oxigenada, farta de carnes, esperta e um 

tanto quanto “safada”280. Já Macabéa parecia ter nascido de uma “ideia faminta 

                                                           
279

 A irregularidade sexual era para aqueles que fugissem a regra pré-estabelecida, a norma. 
Portanto, os homossexuais, a infidelidade, os casamentos sem consentimento dentre outros 
eram formas de irregularidade que restava às condenações. 
280

 Safada porque deixava os seus desejos aflorarem na frente dos outros. Desejos estes que 
se manifestam em beijos e abraços. Ver: LISPECTOR. Clarice. A Hora da Estrela. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1998. 
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dos pais” em meio à terra seca. Ela era virgem, nordestina, feia, semi-

analfabeta, “assexuada”, amarela, faminta dentre outras características. 

 

Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um 
não-sei-o-quê com ar de se desculpar por ocupar espaço. [...] Essa 
moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não 
sabe que é um cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que 
queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe, 
achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a 
pessoa é obrigada a ser feliz. Então era. Antes de nascer ela era uma 
idéia? Antes de nascer ela era morta? E depois de nascer ela ia 
morrer? Mas que fina talhada de melancia (LISPECTOR, 1998, p. 
27). 
 
 

As duas personagens, Glória e Macabéa, não eram amigas, e sim 

colegas de trabalho, por isso mesmo não derivava de uma cumplicidade. O 

relacionamento era mais da parte de uma do que da outra, no caso Macabéa 

necessitava de Glória para existir, para dizer que ela não era aquilo que via em 

Glória. Era uma forma de ser a partir do que o outro não é. Quando perdera o 

namorado para a colega, ela sabia que essa perda se deu por ela não ter algo 

que a outra tinha. 

Lispector comenta “Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. 

Minto: ela era capim” (LISPECTOR, 1998, p. 31). Glória não. Esta tinha uma 

sensualidade no andar, no olhar e num corpo uniforme (farta de carnes) uma 

herança africana. Ela pode manifestar a sua sexualidade e toda a sua 

sensualidade sem ter nenhuma repressão tão à vista, como é o caso de 

Macabéa. Enquanto Glória fica com Olímpico sem nenhuma cerimônia, pelo 

fato de estar com o ex-namorado da colega, o beija na rua, pega na mão e 

abraça, a outra nunca pôde realizar tal espetáculo. Macabéa nunca beijara 

Olímpico.  

A sua viajem se deu quando ela tinha 19 anos e, só ocorreu porque a tia 

com quem morava faleceu. Daí a necessidade de se entregar ao novo, à 

cidade grande. Um novo lugar formado por novas relações, as quais não estão 

tão arraigadas nas tradições e no conservadorismo como se propaga em 

algumas regiões, como é o caso da região que forma a personagem principal. 

Isso fica perceptível na obra de diversas formas. Mas, principalmente na 

relação dela com a tia que lhe impõe uma educação conservadora e moralista 

na manifestação da sexualidade. A tia que nunca se casara por nojo, achou 
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que deveria ensinar a sobrinha, a duras penas, “boas maneiras”, uma forma de 

se portar que não viesse a ser uma “mulher da vida”. A passividade é visível 

nas mais variadas relações, assim como é vista na personagem principal, o 

que não pode ser colocado como algo da natureza de um ser. São relações 

estabelecidas por sujeitos no seio de uma cultura, logo, podem ser repensadas 

e modificadas. 

Eis um grito de aflição de Rodrigo S.M, 

 

Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de 
um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa 
de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é 
virgem e inócua, não faz falta a ninguém (LISPECTOR, 1998, p. 13). 
 
 

Mas ela tinha desejo e não sabia que tinha, 

 

Ela sabia o que era o desejo – embora não soubesse que sabia. Era 
assim: ficava faminta mas não de comida, era um gosto meio 
doloroso que subia do baixo-ventre e arrepiava o bico dos seios e os 
braços vazios sem abraço (LISPECTOR, 1998, p. 45). 
 
 

Nesses estranhos devaneios que tinha, Macabéa se vê em meio ao 

novo e se perde em si mesma. Só se acha quando em sonho acorda e diz para 

si que é datilógrafa e virgem, nem ao menos lembra-se que é Macabéa. A 

relação que ela mantém com Glória é estabelecida através das relações de 

poder que agem em torno das classes, etnias, religiões e, nesse caso, em 

torno da região, onde ambas foram construídas enquanto tal. Glória é a mulher 

urbana e moderna enquanto que Macabéa é a mulher “rural e atrasada”. Uma 

modernidade que age nas relações de alguns indivíduos, modificando as 

relações que dão vida ao exercício e à manifestação da sexualidade desses 

sujeitos.  

Diz-se que na modernidade o exercício da sexualidade não está mais 

tão escondido nas arquiteturas do lar, podendo ser exibido e manifestado sem 

maiores vergonhas e repressão. Sendo assim, os relacionamentos não são 

mais organizados especialmente em torno do matrimônio e da procriação. No 

mundo moderno, as relações tomam novas formas, podendo ser vistas a todo 

instante e praticadas a perder de vista pelos sujeitos. Entretanto isso só é 

possível quando ideias forjadas como verdades absolutas na vida dos 
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indivíduos são subvertidas. Nesse caso rompera-se em parte com o amor 

romântico e, passou-se a viver, em alguns casos e de alguma maneira, de 

forma livre em relação à sexualidade e ao desejo. 

Com o processo de ascensão das sociedades modernas e com o 

surgimento de uma série de movimentos voltados para a emancipação da 

mulher em todo o século XX, tem-se o que Giddens chama de sexualidade 

plástica, a qual é de extrema necessidade para a libertação da mulher em 

relação ao relacionamento puro, o que a põe em destaque na busca e na 

reivindicação ao prazer sexual fora ou dentro de um relacionamento. 

A respeito da sexualidade plástica, diz-nos o sociólogo Anthony 

Giddens, 

 

A sexualidade plástica é a sexualidade descentralizada, liberta das 
necessidades de reprodução. [...] A sexualidade plástica pode ser 
caracterizada como um traço da personalidade e, desse modo, está 
intrinsecamente vinculada ao eu. Ao mesmo tempo, em princípio, 
liberta a sexualidade da regra do falo, da importância jactanciosa da 
experiência sexual masculina (GIDDENS, 1993, p. 10). 
 
 

Macabéa, utilizando-se de seus ralos pensamentos, deixa o leitor situá-

la, em raros momentos, no domínio do lar, onde as práticas são realizadas no 

intuito de limitar a atuação das mulheres na esfera pública. Ela se pôs a pensar 

em casamento, em várias passagens ela pensa em ser alguém especial, mas 

só o seria através de seu futuro esposo.  

Eis o momento em que a moça era alguém no mundo, 

 

Macabéa ficava contente com a posição social dele porque também 
tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o 
salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. 
“Metalúrgico e datilógrafa” formavam um casal de classe 
(LISPECTOR, 1998, p. 45). 
 
 

E por entre os tortuosos encontros deles, o pensamento dela sobre 

casamento aparece novamente na fala de Rodrigo S.M, 

 

Quando Olímpico lhe dissera que terminaria deputado pelo Estado da 
Paraíba, ela ficou boquiaberta e pensou: quando nos casarmos então 
serei deputada? Não queria, pois deputada parecia nome feio 
(LISPECTOR, 1998, p. 47). 
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Embora estivesse em meio ao mundo moderno, Macabéa não largava o 

mundo considerado “rural e atrasado”, era uma forma de ancorar-se no certo 

ao invés do que lhe parecia duvidoso. Como ela poderia subverter as normas e 

regras que lhes foram tão violentamente impostas? Esses são processos 

complexos e rígidos demais para serem tão rapidamente violados pelo quase 

pensamento que ela tinha. Enquanto que a personagem Glória vestia uma 

imagem da mulher moderna que não está tão presa ao passado. Ela podia 

mostrar-se para os outros sem tanto pudor. E isso só ocorre pelas mudanças 

que a modernidade produz através das transformações que surgem a cada dia 

fornecendo maior mobilidade às mulheres no exercício da sua sexualidade. 

Glória se situa como aquela que vive uma sexualidade plástica, o que 

não implica em um completo desprestígio em relação ao matrimônio ou à 

formação da família, mas sim, da liberdade que as mulheres alcançaram 

quando puderam escolher o que desejavam para o seu futuro. Nesse futuro 

não estaria somente o lar. Havia toda uma experiência que ela poderia ter 

antes de contrair o matrimônio.  

Diferentemente da relação mantida com Olímpico de Jesus, a relação 

entre as duas personagens, Glória e Macabéa, traz em dois momentos uma 

reação da parte da personagem principal. A primeira reação se dá em relação 

ao tratamento fornecido por aquela que viera a ser sua muleta no mundo, após 

o rompimento com seu namorado. Questionada sobre a sua condição corporal, 

Macabéa demonstra uma resistência em relação à ideia de beleza da colega. 

E eis um real grito de resistência e pensamento, murcho talvez, mas 

pensamento que gera reflexão, resistência e mudança. Não se abalara frente à 

malícia da outra que agora era a atual do seu ex-namorado, única fonte 

produtora de realidade entre ela e o mundo, 

 

– Me desculpe perguntar: ser feia dói? 
– Nunca pensei nisso, acho que dói um pouquinho.  
– Mas eu lhe pergunto se você que é feia sente dor. 
– Eu não sou feia!!! Gritou Glória (LISPECTOR, 1998, p. 62).  
 
 

Nem sabe ela que reagiu, embora esquálida, contra o mundo que a 

produziu de tal forma. À vista disso, percebe-se que nas relações de poder 

sempre haverá brechas para resistência. Sempre que houver relações de 
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poder haverá para os sujeitos formas de reagir e resistir ao que é dado. 

Embora, não haja uma receita coletiva para resistência, afinal cabe aos sujeitos 

que estão envolvidos no seio das relações de poder resistir, através do 

“cuidado de si” e de uma atitude crítica construir ou reconstruir o que se está 

dado sob novas práticas.  

É desta relação que se podem ver a segunda e última reação ao mundo 

que a personagem expressa através das frias palavras de Rodrigo S.M. 

Encantada com as palavras de Glória sobre uma cartomante, ela enche-se de 

coragem e se deixa levar. Vai ao encontro da Madama Carlota. Se ela sai e vai 

a esse encontro, dessa ação, poder-se-ia entender e concluir como um passo 

reativo ao novo mundo e a sua vida de submissão em relação aos outros. Ela 

encontra-se com a cartomante, percebendo o seu passado e o seu presente e, 

enchendo-se de esperança para um futuro brilhante que a esperava no virar da 

esquina. Se tudo não aconteceu como esperado, não significa que ela não 

reagiu ao mundo, só significa que o tempo não foi suficiente para ela se 

perceber diante do outro e de suas diferenças e, assim se perceber e ao final 

quem sabe se reconstruir em uma relação consigo e com o novo mundo.  

Já que não havia nada a ser feito por intermédio da colega, Glória, 

Macabéa, ao resolver ir a uma cartomante, Madama Carlota, dá a entender que 

ela passa a se perceber em um passado que não reconhecia, vê-se em um 

presente que não pertencia ao seu ímpeto e surge um futuro que nunca fora 

desejado, mas já que surgira, seria necessário agarrá-lo com força para que 

ele não fugisse. 

Ouviu-se um grito angustiado pela vida em meio ao nada ou quase 

nada, 

 

– Macabéa! Tenho grandes notícias para lhe dar! Preste atenção, 
minha flor, porque é da maior importância o que vou lhe dizer. É coisa 
muito séria e muito alegre: sua vida vai mudar completamente! E digo 
mais: vai mudar a partir do momento em que você sair da minha 
casa! Você vai se sentir outra [...]. 
– E tem mais! Um dinheiro grande vai lhe entrar porta adentro em 
horas da noite trazido por um homem estrangeiro. Você conhece 
algum estrangeiro? 
– Não senhora, disse Macabéa já desanimando. 
– Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos azuis ou verdes ou 
castanhos ou pretos. E se não fosse porque você gosta do seu ex-
namorado, esse gringo ia namorar você. Não! Não! Não! Agora estou 
vendo outra coisa (explosão) e apesar de não ver muito claro estou 
também ouvindo a voz de meu guia: esse estrangeiro parece se 
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chamar Hans, e ele quem vai se casar com você! Ele tem muito 
dinheiro, todos os gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me 
engano, ele vai lhe dar muito amor e você, minha enjeitadinha, você 
vai se vestir com veludo e cetim e até casaco de pele vai ganhar [...]! 
Estava meio bêbada, não sabia o que pensava, parecia que lhe 
tinham dado um forte cascudo na cabeça de ralos cabelos, sentia-se 
tão desorientada como se lhe tivesse acontecido uma infelicidade 
(LISPECTOR, 1998, p.76). 
 
 

Quando Macabéa se vê como uma pessoa infeliz, há a grande explosão 

do livro, pois ela percebe a sua condição momentânea e descobre que ainda 

há oportunidade de alcançar a felicidade se abrindo para o novo, como uma flor 

que se abre para o beija-flor vir lhe enamorar através do cheiro inebriante que 

exala vento a fora. Mas como a sua vida sempre foi fina, eis que o destino, 

mais uma vez, quis brincar com ela. Destino que engole a vida sem 

arrependimento do sofrimento daquele que o tem. De forma veloz ela se abre 

para depois se fechar em si, na morte, no destino certo que lhe agarrou. 

Destemida de tudo, no entregar-se ao mundo como uma brilhante e 

ofuscante estrela, ela morre. Assim como uma estrela, ela só brilhou e viveu 

para os outros em sua morte. Talvez, na pré-morte, tenha sido o único 

momento em que Macabéa tenha se iluminado para o mundo e, assim, o tenha 

visto e se enchido de esperanças ao que estava prestes a chegar até ela. O 

futuro era reluzente como a morte de uma estrela que explode no infinito do 

universo para dar brilho às noites escuras. 

E assim, saindo pela porta dos fundos ela morre, 

 

Ficou inerte no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu 
entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra 
esperança humana. Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia da minha 
vida: nasci. (LISPECTOR, 1998, p. 80). 
  
 
E então – então o súbito estertorado de uma gaivota, de repente a 
águia voraz erguendo para os altos ares a ovelha tenra, o macio gato 
estraçalhando um rato sujo e qualquer, a vida come a vida 
(LISPECTOR, 1998, p. 80). 
 
 

Seguido de um quase silêncio, do som de um violino e de uma fina 

chuva Macabéa morre, talvez por Clarice e não por Rodrigo, afinal, nas mentes 

do senso comum, o homem é visto como aquele que fornece esperança e já a 

mulher é vista através do prisma da crueldade. A mulher seria um ser pérfido. 
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Portanto, Rodrigo fornece esperança a Macabéa, enquanto que, Clarice a 

mata. Surge a luz que desce e vem radiante lhe tirar do mundo que foi 

cruelmente feito contra ela e, que sem paciência lhe outorga um fim. A 

paciência não foi uma virtude naquele que por ventura ou azar do destino lhe 

colonizava, seja o narrador, seja a região ou qualquer outra coisa que a pôs e a 

produziu para ser real naquele espaço. 

Eis o consolo e o desamparo ao qual Macabéa estava entregue. Ainda 

que, tenha lutado contra o desaparecimento e, conseqüentemente, o 

esquecimento, a personagem sem muitas delongas, se entrega ao destino da 

vida que é a morte. Tudo é inesperado, haja vista que a vida é uma eterna 

chama ao vento, mas o propósito da vida é o esperado, embora inopinado, fim, 

“[...] pois viver afinal não passava de se aproximar cada vez mais da morte” 

(LISPECTOR, 1980, p. 06). A incansável espera pelo tempo final, determinado 

pelo ponto que não se pode ultrapassar. A morte chega como um vento voraz e 

rápido. Foi sentido, mas passou. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Etc. etc. etc. No fundo ela não passara de uma caixinha 
de música meio desafinada (LISPECTOR, 1998, p. 87). 
 
 

Receio que não se termina nada, assim age Lispector no livro Uma 

aprendizagem ou o livro dos prazeres (1998) quando começa com uma 

vírgula e termina o texto com dois pontos. No entanto sempre há uma 

necessidade quase que intrínseca ao nosso ser em querer acabar com o que 

nos propomos como meta atingível. Nesse caso, são sobre todas as palavras, 

ideias, metáforas, letras, vogais que formam aqui tomadas pela escrita para 

fornecer sentido a esse trabalho, onde se quer nele um fim, o qual mais se 

parece com um começo, que se deve pronunciar o ponto além do qual não se 

pode prosseguir. 

O objeto de estudo desse trabalho diz respeito à produção da identidade 

feminina a partir da relação com o outro, estabelecida através de uma série de 

ideias sobre a região Nordeste. A personagem principal do livro é apresentada 

aos leitores por “moça”, por “ela”, por “nordestina” e somente após muitos 
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relatos e ideias, em um diálogo com seu futuro namorado, Olímpico de Jesus, 

seu nome é revelado. Macabéa passa a existir a partir da relação com o outro. 

Esse outro se apresenta no livro, principalmente, através de dois personagens: 

Glória e Olímpico, um homem brabo do sertão da Paraíba. Macabéa é produto 

inverso da força masculina, o que lhe concede um status de mulher submissa 

em relação ao homem detentor da força que protege aquela que é passível de 

proteção. Em toda a narração e na análise aqui empreendida, a personagem 

Macabéa é lida através do personagem de Olímpico e Glória. Essa é uma 

maneira de perceber a figura feminina na relação com a figura masculina e nas 

relações de poder entre o mesmo gênero. 

Em ambos os casos é perceptível a presença da produção do que é ser 

mulher a partir de uma região. É desse entrelaçamento de características 

impostas e fixadas nos corpos e nas mentes daqueles que pensam sobre a 

região do sertão nordestino e sobre a mulher desse espaço que o trabalho foi 

elaborado, com o objetivo de pensar, verificar e dissertar através de quais 

relações a personagem Macabéa é construído na obra. A investigação foi feita 

dentro do campo da literatura, haja vista que, dessa forma, ficará perceptível 

que uma obra literária pode ser um campo de análise sociológica, pois a 

apreciação foi realizada a partir das relações que são travadas entre os 

personagens e subsidiadas por conceitos sociológicos pertinentes. 

A vida que a personagem desenvolvia era fruto das relações que ela 

estabelecia com os outros personagens, figurando então a vida em relações de 

poder entre os gêneros. Isso ocorre devido à aprendizagem dos papéis sociais 

de gênero fixarem-se como verdades naturais e, portanto, imutáveis ao longo 

dos tempos, devido o auxílio de instituições sociais, como a família, a escola, a 

religião, a mídia dentre outros, que agem socializando o gênero e, formando o 

que é ser homem e o que é ser mulher dentro dos espaços sociais. É através 

do contato com essas instituições, espaços de socialização, tanto primárias281 

como secundárias282, que os sujeitos internalizam, de forma gradual, as 

                                                           
281

  Refere-se à socialização primária que constrói os indivíduos a partir das relações que 
são mantidas dentro do lar com a família. Ver: BERGER, P. A sociedade como realidade 
subjetiva. In: A construção social da realidade. Petrópolis. Ed. 14ª, 1985. 
282

  Diz respeito ao processo de socialização secundária que forma os sujeitos sociais a 
partir do contanto que ele desenvolve na sociedade junto às instituições como escola, igreja, 
trabalho, associações dentre outros. Ver: BERGER, P. A sociedade como realidade subjetiva. 
In: A construção social da realidade. Petrópolis. Ed. 14ª, 1985. 
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normas e as expectativas sociais que são colocadas pela sociedade como 

correspondentes ao seu sexo. Trazendo à tona que o gênero e, 

consequentemente, as diferenças presentes na atuação dos homens e 

mulheres, não são determinadas biologicamente, mas sim, produzidas 

culturalmente. Nesse caso, as desigualdades presentes entre homens e 

mulheres devem-se à socialização destes em papéis sociais diferentes. É por 

isso que não há uma categoria de mulher homogenia e estável, pois a 

construção do que é ser mulher passa por várias outras noções que estruturam 

a sociedade e, consequentemente, constrói os sujeitos, noções como etnia, 

religião, classe social, região, dentre outras. A propósito das relações que são 

estabelecidas entre os personagens, não há a percepção da construção de 

uma relação de experiência com o outro na tentativa de criar-se a si a partir de 

uma atitude crítica. O que se tem, na verdade, é o caminho inverso, procura-se 

o outro, não de forma refletida e crítica, mas sim, com o propósito de distinguir-

se dele para assim se firmar como sendo alguém. A personagem Macabéa, 

vive em um limbo, até que encontra as muletas para se agarrar e assim viver e 

ser vista, embora por poucos e por tão pouco tempo.  

A incomunicabilidade entre Macabéa e o mundo é fruto das relações que 

são travadas em torno do mundo moderno e urbano, onde a mulher passa a ter 

vez, embora essa mulher esteja localizada dentro do mundo moderno e não 

fora como é o caso da personagem principal. E ocorra também, em paralelo a 

esses processos acima citados, o surgimento do que hoje denominamos pela 

região Nordeste, fruto do trabalho do Movimento Regionalista e Tradicionalista, 

que mais criou uma região diferenciada e caricaturada, logo, estereotipada, do 

que uma região forte frente aos processos de urbanização e industrialização 

que assolavam o país, já que fora produzida com o intuito de frear as 

inovações do mundo moderno e urbano. Dessa forma, Macabéa traz em sua 

existência as marcas de uma região, formada contra a feminilidade e contra a 

modernidade do mundo que ela passa a fazer parte, ainda que essa 

participação seja esquálida e rápida. As relações que são travadas entre os 

gêneros na sociedade, ainda se situam fora do que se espera por uma ética do 

cuidado de si, pois só assim se terá uma liberdade diante das relações de 

poder e, consequentemente, dominação que agem sobre os indivíduos, no 

intuito de colonizá-los através de uma moral. O cuidado de si não está ligado 
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às vigilâncias diárias que se debruça sobre o eu, ao contrário, o cuidado de si é 

uma prática de autoformação do sujeito, onde há a construção de uma vida 

orientada por práticas refletidas a partir do rompimento com as regras da 

governamentabilidade que sujeita o indivíduo a práticas que crêem em uma 

moral de valores pré-estabelecidos como verdades absolutas, logo, imutáveis. 
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Nesse artigo apresentamos algumas reflexões sobre as subversões dos papeis 
tradicionais de gênero presentes no romance Divã (2002), da gaúcha Martha 
Medeiros.  
Palavras-chaves: Sociologia da literatura, relações de gênero, discurso. 
 
In this paper we present some reflections on the subversion of traditional 
gender roles present in the novel Divã (2002), by Martha Medeiros. 
Keywords: sociology of literature, gender relations, speech. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta reflexões acerca do romance Divã (2002), da 

escritora Martha Medeiros. A partir da leitura do livro tentamos observar como 

uma literatura que não se pretende uma escrita engajada, pode nos fornecer 

elementos que tencionam os lugares comuns dos gêneros, que 

tradicionalmente colocam o feminino na esfera do doméstico, atribuindo uma 

natureza caridosa, pura e sensível às mulheres, silenciando seus corpos e 

desejos enquanto os homens figuram no extremo oposto. 

Adotamos aqui uma perspectiva elisiana, entendendo que as figurações 

criadas na literatura também são engendradas a partir de figurações 

específicas de uma época, podendo funcionar como constituintes de tal 

contexto ou já apresentando modificações e anunciando novas formas de 

relações, modos e costumes, etc (isto é, modificando as figurações por meio de 

uma relação processual). Como a literatura produzida por Martha Medeiro 

figura o feminino? Quais tensões de gênero a autora provoca?  

Tomando Martha Medeiros como que inserida numa rede de 

interdependências, seguimos o rastro de Elias ao pensar que sua possibilidade 

de criação está mediada pela figuração na qual ela está inserida, assim, o 

feminino engendrado por ela em seus textos só é possível devido a uma 

figuração que lhe deu margem de elaborar o feminino de tal maneira. Ao 

mesmo tempo em que a demanda por um público que consuma esse tipo de 

literatura, com textos que revelam questões como por exemplo divórcio e 

orgasmo, só  é possível em uma figuração onde mulheres tenham a 

possibilidade de se estruturarem como um público leitor (sendo alfabetizadas e 

tendo livre acesso à leitura), como uma maior liberdade em falar desses temas. 
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 É sob essa ótica de análise que apresentamos nossas reflexões sobre 

as possibilidades de criação sobre o próprio feminino e que analisamos o 

romance, tentando expor alguns trechos que mais evidenciam essas 

subversões de lugares comuns dos gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARTHA MEDEIROS: QUE FEMININO É POSSÍVEL? 

Martha Medeiros é uma escritora gaúcha, formada em Publicidade e 

Propaganda que abandou o texto publicitário para se dedicar à literatura.  Seu 

primeiro livro foi lançado ainda no final dos anos de 1980, pela Brasiliense ao 

lado de escritores como Caio Fernando Abreu, Ana Cristina César e Chacal, e 

desde então ela se mantém no mercado editorial com bastante regularidade 

sendo publicada pela LPM e Objetiva. Na última década (de 2001 à 2010) 



997 

 

Martha publicou 8 livros, tendo sua coletânea de crônicas Montalha-russa 

(2004) recebido o Prêmios-açorianos além de ficar em segundo lugar na 64° 

edição do Prêmio Jabuti, na categoria Contos e Crônicas 

 Conhecida pelos sucessos como Divã (2002) e Doidas e Santas (2005), 

ambos adaptados para outros tipos de mídia (teatro, TV, cinema), a escritora 

chamou atenção do público feminino por tratar em seus textos do cotidiano de 

mulheres comuns, expondo suas inquietações e dúvidas. Nas crônicas o tom é 

de conversa, o que aproxima o público da autora que recebe e-mails com 

agradecimentos, nos romances a liberdade de criar personagens e tratar mais 

afundo alguma questão que incomoda. De uma escrita fácil e direta os textos 

de Martha circulam por vários meios, seja nas apropriações feitas pelo cinema, 

TV, teatro ou pela INTERNET, no seu blog, já encerrado mas ainda com as 

postagens disponíveis, nos trechos postados em páginas do facebook criadas 

por fãs e ainda pelas crônicas escritas no jornais Zero Hora e na Revista O 

Globo que também são compartilhadas nas páginas do facebook e em blogs.   

Trazendo para nosso campo de discussão, seria justo dizer que as figurações 

criadas na literatura também são engendradas a partir de figurações 

específicas de uma época, podendo funcionar como constituintes de tal 

contexto ou já apresentando modificações e anunciando novas formas de 

relações, modos e costumes, etc (isto é, modificando as figurações por meio de 

uma relação processual). 

Tomando Martha Medeiros como que inserida numa rede de 

interdependências, seguimos o rastro de Elias ao pensar que sua possibilidade 

de criação está mediada pela figuração na qual ela está inserida, assim, o 

feminino engendrado por ela em seus textos só é possível devido a uma 

figuração que lhe deu margem de elaborar o feminino de tal maneira. Ao 

mesmo tempo em que a demanda por um público que consuma esse tipo de 

literatura, com textos que revelam questões como por exemplo divórcio e 

orgasmo, só  é possível em uma figuração onde mulheres tenham a 

possibilidade de se estruturarem como um público leitor (sendo alfabetizadas e 

tendo livre acesso à leitura), como uma maior liberdade em falar desses temas. 

Entendemos a escrita de Martha também como discurso, ou seja, ao 

mesmo tempo em que se elabora uma narrativa literária sobre o feminino 

também está se construindo a própria ideia de feminino. Se nos romances de 
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formação (bildungsroman) femininos, que serviam como manual para as 

leitoras, as heroínas tinham finais trágicos (morriam, enlouqueciam), devido à 

incompatibilidade entre o crescimento pessoal da personagem e a 

impossibilidade de realização dentro da trama (PINTO, 1990), notamos que nos 

romances de Martha é dado ao feminino uma maior possibilidade de 

realização. No seu primeiro romance Divã (2002), onde a personagem principal 

Mercedes decide por acabar um casamento que já não a satisfazia mais, 

voltando a vida de solteira depois dos quarenta anos e com filhos. Esse 

feminino é possível uma vez que o artista está inserido em um contexto 

figuracional que não só lhe permite criar uma personagem assim como também 

oferece ao artista um público que irá consumir esse tipo de obra.  

 Pensando o campo literário de forma ampla, notamos que as mulheres 

durante muito tempo ficaram às margens desse campo, seja pela falta de 

acesso à educação que as excluiu do mundo das letras ou pela suposta 

desqualificação estética de seus textos, imposta por uma crítica marcadamente 

masculina, como aponta Duarte (1997).  

Historicamente, na sociedade patriarcal o sujeito feminino esteva ligado 

somente à natureza, não participando da inscrição na cultura. O mundo 

público, as ciências, as artes faziam parte do universo masculino. Na literatura 

essa dicotomia se refletiu como o masculino ocupando o lugar de sujeito 

criador e o feminino, o de objeto a ser representado. O cânone literário foi 

então produzido dentro de um padrão binário de sexo-gênero, que valorizava 

certas temáticas consideradas sérias, importantes, viris identificadas ao 

masculino enquanto temáticas que se voltavam para as emoções e a 

subjetividade seriam notoriamente relacionadas ao feminino, como aponta 

Xavier (1999) a escrita feminina era apenas um lugar de queixas e lamúrias, 

não tendo o mérito literário dos grandes temas, como os problemas sociais ou 

as guerras. A reinvindicação de uma escrita de mulheres sobre mulheres está 

ligada à própria construção da identidade feminina que a partir da 

representação literária atua como uma escrita incorporada a um habitus sendo 

capaz de transformar a própria ideia de gênero. 

 Martha Medeiros está inserida em um campo literário mais aberto em 

relação à entrada de mulheres em um espaço social que foi construído 

socialmente como um espaço masculino, já foi agraciada com prêmios e 
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participa das grandes Feiras de livro do país, concedendo entrevistas para 

programas especializados, além de conseguir se manter do mercado editorial 

brasileiro já há mais de 25 anos, contudo, ela escreve sobretudo crônicas em 

jornais, durante três anos manteve um blog, seus textos tratam de questões 

cotidianas, reflexões sobre a vida, o amor, a amizade, as desilusões, a 

maternidade, o envelhecimento, assuntos tido como menores, de pouca 

importância.  

Há no campo literário uma desclassificação da escrita feminina, no 

sentido de que esta seria uma literatura “cor de rosa”, por tratar destes 

assuntos, assuntos da esfera do íntimo, do privado, da subjetividade, assuntos 

de mulherzinha. Mas não seria o privado também público, como querem as 

feministas?! 

 Os estudos de gênero, ainda na década de 60/70 chamaram atenção 

para a maneira de interpretar o mundo e propuseram uma outra categoria de 

análise que não só visibilizassem os sujeitos feminino, construindo uma história 

das mulheres ou seja, uma historia da intimidade, mas que tratasse homens e 

mulheres de forma relacional, envolvidos ambos em um mesmo processo 

social, surge então o conceito de gênero. É a partir desse outro olhar que 

iremos ler as narrativas de Martha, pensando como o feminino vem sendo 

construído e de que maneira esse feminino vem se relacionando com o 

masculino. 

Voltando para a discussão entre o erudito e o popular e pesando mais 

uma vez com Bourdieu, nos perguntamos, seria possível ainda continuar nesse 

fluxo de pensamento quando hoje temos um contínuo movimento de cambio e 

reapropriações entre essas duas esferas? Martha publica tanto pela Objetiva 

como pela LPM, a primeira editou seus romances, a segunda publica suas 

crônicas e poemas em edições de bolso e a preços mais acessíveis.  Seus 

livros já viraram peças de teatro, o que a colocaria numa esfera mais erudita, 

de um público com um gosto mais refinado, distinto, com o domínio das 

técnicas de apreciação, ao mesmo tempo que também já adaptaram os textos 

para o cinema e  TV, mais próximo a um gosto das camadas populares. Os 

textos de Martha circulam com uma incrível rapidez, em um grupo de discussão 

sobre seus textos no facebook os participantes postam suas crônicas semanais 

com uma incrível velocidade, e logo o texto está lá para ser lido, elogiado, 
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criticado. O fácil acesso aos escritos abre um laque de apropriações, e na 

INTERNET é comum a expressão de agrado ou desagrado por parte dos 

leitores, como salienta R. Chartier, com  advento dos meios de comunicação e 

as novas formas de leitura o papel do crítico sofre ao mesmo tempo uma 

redução e uma ampliação, já que todos podem ser críticos (CHARTIER, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  DIVÃ: CONFISSÕES A SI MESMA 

 

Em Divã, a personagem Mercedes reflete sobre uma série de questões, 

relatando algumas de suas experiências e expondo suas inquietações em 

relação às mesmas. Desde a infância com a morte prematura da mãe, a 

adolescência e seus beijos intermináveis, a perda da virgindade com um dos 

namorados, o casamento com Gustavo e a sensação de estar oficializando 

algo que já tinha acontecido desde muito tempo, a suspeita de traição, o 
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divórcio, a nova vida de solteira, a inabilidade em ser a “mulher exemplar”, ou a 

tensão de que ela fala sobre pensar como um homem e sentir como uma 

mulher, que apesar de acomodar os papeis de gênero, tencionam sua 

identidade, colocando-a lá e cá: “quem me vê caminhando na rua, de salto alto 

e delineador, jura que sou tão feminina quanto as outras: ninguém desconfia do 

meu hermafroditismo cerebral. Adoro massas cinzentas, detesto cor-de-rosa. 

Penso como um homem, mas sinto como uma mulher” (MEDEIROS, 2002, p. 

9). 

  Estes são alguns dos temas que são abordados durante o romance. 

Devido ao espaço limitado de um artigo, elegemos apenas alguns pontos como 

nossas categorias de análise para adentrarmos a obra. 

 Uma das reflexões mais presentes na fala da personagem é sobre os papeis 

que a mulher supostamente deve assumir em nossa sociedade, como a de ser 

sempre amorosa, delicada e afetuosa. Uma das reflexões sobre o que é ser 

mulher é quando ela conta sobre sua tia Mika, meia-irmã de seu pai, que é uma 

senhora que mora praticamente sozinha, sendo auxiliada por uma outra 

mulher, que eles chamam de Muda, já que esta só fala em caso de 

emergência. Como Mercedes é a única sobrinha é ela que é sempre cobrada a 

desempenhar uma função afetiva, dando carinho e atenção a tia. Essa 

demanda devida ao gênero de Mercedes (afinal ela é a única sobrinha mulher!) 

a inquieta, e ela resiste, se ausente, é tida como megera pela falta de 

solidariedade com tia Mika. Mulheres seriam mais parentes do que homens, 

deveriam ser mais boazinhas, mais afetuosas? Por que? 

Mercedes não se sente a vontade com isso, parece que a mesma está 

apenas fingindo compartilhar dessas demandas, apenas para se sentir 

integrada, enquanto outra parte dela grita por romper com os padrões: “Se eu 

lhe disser que estou com medo de ser feliz para sempre, você acreditaria? Se 

ser feliz para sempre é aceitar com resignação católica o pão nosso de cada 

dia e sentir-se imune a todas as tentações, então é deste paraíso que quero 

fugir” (MEDEIROS, Martha, 2002, p.14) 

Mercedes questiona o script já traçado para os sujeitos, ela não aceita 

as atribuições de gênero, e se coloca numa posição que muitas vezes a 

desfavorece, seja na omissão de carinho a tia, com quem ela mal convive ou 

quando ela revela ao analista que se masturba frequentemente, o que 
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Mercedes mostra em sua enunciação de si é que ela tenta traçar linhas de fuga 

aos padrões impostos. De forma pensada ou não, Martha Medeiros 

problematiza nesse romance questões importantes para pesarmos categorias 

como relações de gênero, família e sexualidade. 

Uma das perspectivas que dominou os estudos sobre família foi a 

funcionalista, em que se acreditava que a família desempenhava duas funções 

principais: a socialização primária e a estabilidade da personalidade. A primeira 

trata do processo no qual as crianças aprendem as primeiras normas 

necessárias à vida em sociedade e a segunda, se volta ao papel que a família 

teria de amparar os indivíduos emocionalmente. Um dos teóricos dessa 

perspectiva, Parsons, afirmava que homens e mulheres teriam papéis bem 

demarcados, os homens exerceriam uma função “instrumental”, trabalhando 

fora e provendo o sustento da família, enquanto que as mulheres exerceriam 

uma função “afetiva”, permanecendo em casa e cuidando dos filhos.  

Tal teoria foi duramente rebatida pela perspectiva feminista que em 

1965, com Betty Friedan, que denunciou o isolamento e o tédio das donas de 

casa americanas que se perdiam em um ciclo de trabalho interminável, 

dividindo seu tempo entre os filhos e os afazeres domésticos.  As feministas 

também denunciaram outros aspectos da opressão feminina, dentre eles três 

se sobressaíram: a divisão do trabalho doméstico; que era dividido entre 

homes e mulheres de maneira desigual ocasionando uma sobrecarga de 

trabalho para as mulheres; as relações desiguais de poder, que possibilitavam 

até mesmo casos de abuso sexual e violência doméstica e por último, as 

atividades assistenciais, que demandavam das mulheres um ‘trabalho 

emocional’, pois estas eram incumbidas de cuidar dos enfermos da família, dos 

idosos, além de terem que cultivar as relações interpessoais, ouvindo, 

aconselhando e negociando com os vários membros da família. É contra essa 

organização social, em que mulheres ocupam um lugar de destaque na família, 

como uma administradora do lar e dos afetos que Mercedes se coloca, seja no 

caso de tia Mika, ou quando a mesma diz “[...] Sou eu a que controla a 

contabilidade da casa, a que arquiteta os planos para o futuro, a que administra 

os verões, os invernos, a estiagem e as inundações, sou eu que segura a barra                                                                                                                                                

de todos [...]”(MEDEIROS, Martha, 2002, p.64). 
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Mercedes conta que se masturba com alguma regularidade, nada de 

brinquedos ou vibradores, apenas as mãos e a imaginação, para ela nada mais 

poderoso do que uma fantasia erótica. Para ela a masturbação é algo bem 

prático, com um único objetivo: o orgasmo. Uma excitação encomendada, de 

segunda ordem, ela sabe bem, mas um prazer que não merece ser negado, 

reprimido. Ao conversar sobre isso com uma amiga, Mônica, confessando a 

prática, a amiga se assusta, a olhando com pena, como se fosse vergonhoso 

“precisar” disso para ter prazer. E Mercedes esclarece, “masturbação não é 

muleta, não substitui coisa nenhuma, é uma relação como outra qualquer [...]. 

O corpo da gente foi programado para nos dar prazer sem se importar de que 

mão vem o toque [...]” (MEDEIROS, Martha, 2002, p.33). 

As reflexões sobre sexo surgem novamente quando Mercedes fala sobre 

a maturidade, ela tinha em mente que ao chegar à meia-idade iria “sossegar o 

facho”, pensar como os outros, se adequar ao ambiente em que vive, mas não, 

ela continuava criando as próprias regras, fazendo seu próprio jogo, e 

enquanto os mais jovens usam piercings, tatuagens, o que faz ela revolucionar 

a si mesma é o sexo. Para ela o sexo é que move as pessoas e o mundo e 

deveria ser algo tão natural e rotineiro quanto banhar-se. Mercedes pensa o ato 

sexual como algo positivo, prazeroso, algo que pode ser obtido sem maiores 

promessas de amor eterno, apenas feito por prazer.  

Durante muitos anos, no Ocidente, as mulheres tiveram seus corpos e 

sua sexualidade oprimidos por causa de uma rígida moral civilizatória que as 

negava as experiências sexuais antes do casamento e mesmo estando nele 

tinham que se contentar com os atos sexuais destinados à procriação.  

Em seu artigo intitulado Os silêncios do corpo da mulher, Michelle Perrot 

vai apontar que o corpo feminino esteve, desde a construção cristã do mito de 

Eva, ligado a luxúria, a promiscuidade, ao pecado, logo tal corpo deveria ser 

domado, enjaulado, silenciado. A partir daí às mulheres foram impostos certos 

padrões de comportamento que garantiriam sua subordinação ao macho, o que 

garantiria assim o silêncio de seu corpo, “A mulher decente não deve erguer a 

voz. O riso lhe é proibido” (PERROT, 2003, p. 15). 

À mulher é negado o prazer, este estando ligado a figuras de 

comportamento dissoluto, como as prostitutas ou as escravas negras aqui no 

Brasil. A mulher direita, aquela pra casar, é justamente aquela calada, frágil, 
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comedida, obediente como Perrot deixa claro em: “A mulher ‘tal como deve 

ser’, principalmente a jovem casadoura, deve mostrar comedimento nos 

gestos, nos olhares, na expressão das emoções, as quais não deixará 

transparecer senão com plena consciência.” (PERROT, 2003, p. 15).  

Lembro aqui dos casos das histéricas, do final do século XIX, mulheres 

tidas como doentes por não conseguirem adaptar seus corpos e sua 

sexualidade aos padrões da época que enclausuravam as mulheres nos seus 

lares, juntos de seus esposos e filhos, sendo a principal imagem da mulher 

histérica a da mãe ociosa. Por essa época, se imaginava que o casamento 

possibilitaria uma total compensação às restrições impostas à vida sexual das 

mulheres, sendo o casamento o remédio para os males femininos, como 

sublinha Silvia Alexim Nunes (2000). Porém, os estudos de Freud sobre esse 

tema apontaram para uma denúncia de que, pelo contrário do que se pensava, 

muitas vezes era o próprio casamento o motivo dos sintomas histéricos. As 

mulheres ao se desiludirem com as relações no matrimônio acabavam 

contraído neuroses cuja cura estava na infidelidade conjugal, porém, devido a 

educação moral que tiveram, se estabelecia um dilema na mente dessas 

mulheres, pois para elas tal possibilidade de sublimação seria moralmente 

condenável. Como seria entendido o desejo de Mercedes em meados do 

século XIX? Como ela viveria esse desejo em uma outra configuração social 

em que mulheres não poderiam viver? Se hoje o desejo da personagem é 

exposto de maneira tão clara e objetiva, enunciando os gostos e preferências 

sexuais isso só é possível devido a um dado arranjo social que permite não só 

que uma mulher escreva sobre sexualidade feminina, mas que também dá a 

possibilidade de acesso a mulheres (e homens) de lerem tais narrativas.  

“[...] Você sabe que eu amo Gustavo, mas entre ele e meus irmão já não 

há muita diferença. É um amor tão certo, verdadeiro e inatacável que, pombas, 

nem parece amor, parece parentesco” (MEDEIROS, Martha, 2002, p.72), é 

dessa relação que Mercedes quer escapar e por isso o assunto divórcio. Uma 

separação não por causa de uma traição, mas antes pelo comodismo que se 

instaurou na vida do casal. Gustavo não gosta da ideia da separação, mas 

sabe que continuar juntos seria muito mais comodismo do que de fato paixão 

ou amor, afinal ter a certeza de alguém ao seu lado ainda sustenta muitas 

relações. E Mercedes vai em frente com a ideia, tanto que de fato, separam-se. 
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Ela pensava que teria um alívio imediato, voltaria ao antigo sobrenome, teria 

mais momentos seus, mais espaço nos armários, mais liberdade. Tinha a 

certeza de não mais querer viver ao lado de Gustavo, mas ela saberia viver 

sem ele? “[...] Não queria mais ser infeliz com Gustavo. A dúvida é: saberei ser 

infeliz sozinha?” (MEDEIROS, 2002, p, 90). Os papeis foram assinados, ele 

ainda buscaria alguns pertences em casa, as coisas foram feitas, ambos 

estavam tristes e falsamente mostravam-se otimistas. 

Após a oficialização do fim do casamento as dificuldades em recomeçar. 

A tão sonhada liberdade se apresentava mas sem grandes perspectivas de 

felicidade, o medo surge com a ausência de respostas, Mercedes não queria 

continuar casada, mas também não ficou feliz solteira.  Ela passa a refletir 

sobre os rompimentos, primeiro com o cara que lhe tinha preenchido os dias 

com sexo e aventura, depois Gustavo que tinha lhe dado uma vida de 

segurança, uma família, um lar e agora a solidão. Mercedes sente dificuldade 

em se acostumar com seu novo estado civil e segue com dificuldade os dias. 

Durante muitos séculos, no Ocidente, o casamento foi considerado 

indissolúvel, sendo permitida a separação apenas em casos particulares, como 

na não-consumação do casamento. Para ser concedido o divórcio era 

necessário que um dos cônjuges apresentasse acusações de adultério, 

crueldade, ou algo do tipo. Os primeiros divórcios concedidos a casos ‘não-

faltosos’ (ou seja, divórcios que não eram motivados por infidelidade, abusos, 

etc.) foram concedidos na década de 1960, desde então muitos governos 

adotaram leis semelhantes. Na Grã-Bretanha, entre 1960 e 1970, a taxa de 

divórcios cresceu bastante. Tentando explicar esse fenômeno é chamada 

atenção para as lutas e conquistas feministas (GIDDENS, 2010). Com o 

aumento de mulheres no mercado de trabalho e a sua emancipação em 

relação ao marido, somado à mudança de concepção do casamento, que 

agora não é visto mais como uma maneira de juntar fortunas e perpetuar 

propriedades, mas antes, como vínculo conjugal se tornou mais fácil a 

dissolução dos laços.  

Uma das grandes ameaças para as esposas era a separação. Além da 

perda afetiva via-se também a perda econômica, uma vez que a maioria das 

mulheres da classe média e alta dependiam do marido para sobreviver. A 

mulher separada era extremamente mal vista, criticada e, às vezes, punida, 
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como mostra Michelle Perrot, no livro História da vida privada (vol. 4). Tais 

mulheres não deveriam esperar por parte do ex-cônjuge qualquer tipo de ajuda 

ou indulgência. A possibilidade de separação na década de 1950 não dissolvia 

os vínculos conjugais nem admitia novos casamentos. Em 1942 foi introduzido 

o artigo 315 ao Código Civil brasileiro que estabelecia a separação sem a 

dissolução de vínculo, o famoso desquite. No caso de Mercedes, notamos que 

suas questões ao se divorciar não são em momento algum de ordem 

econômica, já que esta trabalha, é professora particular de matemática, 

detendo de recursos próprios para o sustento, suas inquietações são muito 

mais relacionadas a uma dimensão subjetiva, de bem-estar, de satisfação, ela 

não se sente mais feliz com Gustavo, sua relação de cônjuge se deslocou para 

uma relação de parentalidade. 

O final da narrativa é marcado por uma reflexão sobre a finitude da vida 

e a transitoriedade das coisas. Com a morte uma amiga, Mônica, Mercedes 

passa a se questionar sobre o que realmente importa e passa a reconhecer as 

pequenas coisas como algo de grande valor, tendo um sentimento de gratidão 

por tudo aquilo que possui. A segurança das certezas é uma mera ilusão, já 

que as próprias certezas mudam, tudo está em movimento e sempre podemos 

ser surpreendidos, inclusive por nós mesmos. Não devemos então nos prender 

a uma única verdade de nós mesmos, mas sentirmos livres para sermos os 

vários de nós: “[...] Agora entendo que nunca estarei pronta, e que tudo o que 

preciso é conviver bem com meu desalinho e inconstância, que enfim, aceito. 

Bom trabalho, doutor” (MEDEIROS, 2002, p, 154). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse artigo tentamos apresentar algumas observações acerca da 

literatura como produção social, entrelaçada numa rede de interdependências 

sendo ao mesmo tempo constituída e constituinte de um habitus, que pode 

apresentar continuidades ou deslocamentos do que se entende por feminino. A 

escrita de Martha Medeiros tem um vasto alcance em termos de público, que 

consome uma literatura que trata de questões que durante muito tempo ficaram 

invisibilisadas como o desejo, a masturbação, as fantasias sexuais, o divórcio, 
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as relações familiares, todos esses temas são abordados de forma direta, 

objetiva e não assumem um tom conservador e tradicional, como um guia de 

boas maneiras, mas são mostrados de maneira a tencionar certas concepções 

naturalizadas sobre o sexo e subverter uma hierarquia de gênero, onde 

homens são detentores de desejo e mulheres são objetos de desejo. 
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RESUMO: Este trabalho propõe-se a traçar uma leitura do romance trazendo para o centro da análise a 

temática do corpo e a violência sofrida pelas personagens e de que modo essa genealogia de mulheres 

rumam à emancipação feminina subvertendo a ordem do sistema patriarcal. 

 

ABSTRACT: This work proposes to trace a reading of the novel bringing to the center of analyses the 

body theme and the violence suffered by characters and the way the women’s genealogy present in the 

narrative heads to the female emancipation subverting the order of the patriarchal system. 
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Por mais que tentassem não conseguiram 

‘apagar-me’. Porque sou uma poetisa. 

Renasço sempre como uma fênix. E tomem: 

aí está a minha obra.  

 

Maria Teresa Horta 

 

 

 Maria Teresa Horta, jornalista, ficcionista e poetisa, é uma das maiores 

vozes da literatura portuguesa e uma das mulheres mais engajadas nas lutas 

feministas. Na sua escrita, as questões relacionadas ao corpo da mulher é um 

dos temas abordados.  

Nascida em Lisboa, em maio de 1937, a poetisa iniciou-se na literatura 

em 1960 com o livro de poesia Espelho inicial, cujos poemas já anunciavam 

uma escrita de ruptura. Daí em diante, a escritora lançou diversos títulos, 

alguns dos quais causaram enorme polêmica na sociedade portuguesa por 

abordarem temas considerados abusivos à moral pública, assuntos referentes 

ao corpo feminino e ao erotismo. 

 Em 1961 vem a público Tatuagem, obra inserida em Poesia 61, com 

três longos poemas que, novamente, mostram inovações na estética poética. 

Ainda no mesmo ano Maria Teresa Horta publica Cidadelas submersas e, no 
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ano seguinte, lança Verão coincidente, seguido de Amor habitado, de 1963, 

Candelabro, de 1964, o primeiro dos livros dedicados a Luís, o seu 

companheiro. Seguem-se Jardim de inverno, de 1966, e Cronista não é 

recado, de 1967. 

 A escritora lança, em 1970, o seu primeiro livro de ficção, Ambas as 

mão sobre o corpo, e, em 1971, publica Minha senhora de mim, obra 

recebida como uma ofensa à moral pública, que foi apreendida pela PIDE 

(Polícia Internacional e de Defesa do Estado), órgão de repressão do governo 

salazarista. Contudo, Maria Teresa não se calou, pois, em 1972, na companhia 

de duas amigas, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, lança Novas 

cartas portuguesas, uma espécie de resposta à cassação do livro anterior e a 

todos os insultos e calúnias que visavam difamar a imagem da escritora. O 

romance das Três Marias, como o livro ficou conhecido, também foi apreendido 

pela PIDE e as escritoras processadas sob a acusação de ofensa à moral. 

Com a repercussão da notícia do processo movido contra as escritoras, logo 

elas foram apoiadas por grupos e diversas personalidades feministas, entre 

elas Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Doris Lessing. 

Em 1974, a poetisa lança a novela Ana, e, em 1975, Educação 

sentimental, livro no qual a poetisa lança um olhar sobre a sexualidade do 

corpo e o corpo na poesia. Em 1976, é a vez de Mulheres de Abril, um livro 

que, nas palavras da autora, é dedicado a “todas as mulheres, minhas irmãs, 

que durante estes últimos três anos tanto me ensinaram sobre a liberdade, a 

dignidade e a coragem” (HORTA, 2009, p. 447). 

Depois de um longo tempo em silêncio, vem a público, em 1983, Os 

anjos, seguido de Minha mãe, meu amor, de 1984, obra que recebeu, no 

mesmo ano, o Prêmio Poesia da Revista Mulheres. Ainda em 1984, Maria 

Teresa Horta lança Ema, romance que ganhou, no ano seguinte, o Prêmio 

Ficção da Revista Mulheres. É também no ano de 1985 que a poetisa lança a 

novela Cristina. 

Em 1987, é a vez de Rosa sangrenta, obra que traz a menstruação, 

tema inusitado em poesia, mas que passou despercebida pela crítica, sendo a 

última publicação da escritora nos anos 1980. Após um intervalo de sete anos, 

publica A paixão segundo Constança H. (1994), título que faz alusão ao 
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romance A paixão segundo G.H., da escritora Clarice Lispector. Em 1997, 

lança o livro de poesia Destino, seguido de Só de amor e da antologia A mãe 

na literatura portuguesa, ambos de 1999. 

Publica, em 2006, Inquietude, obra estruturada como peça musical, e 

ainda nesse ano sai, na França, o livro Feiticeiras, obra que só foi lançada em 

Portugal, em 2009, na Poesia reunida. É também de 2009 a publicação Verso 

e Reverso, que traz Só de amor, de 1999, e uma antologia de contos. Nesse 

mesmo ano, no XIII Seminário Mulher e Literatura realizado em Natal, lança 

Poemas do Brasil, dedicado a Luís e aos amigos brasileiros. Em 2011, após 

uma longa pesquisa sobre a Marquesa de Alorna, sai As luzes de Leonor, 

uma sedutora de anjos, poetas e heróis, romance composto por 25 capítulos 

de uma narrativa polifônica em que se cruzam as vozes de diversas 

personagens históricas e ficcionais. As palavras do corpo, antologia de 

poesia erótica, publicado em 2012, reúne poemas já publicados e inéditos. E 

assim contamos mais de meia década de produção com quase trinta 

publicações, que revelam um trabalho intenso e corajoso com a escrita 

feminina. 

É na literatura que Maria Teresa Horta encontra “um teto todo seu”, e se 

lança na sociedade portuguesa do século XX com uma escrita de ruptura que 

acolhe temáticas ousadas à construção do verso e da prosa. De fato, não é 

difícil afirmar que a escritora é categórica ao falar do corpo nas suas obras 

rasurando, há mais de meio século, os preceitos patriarcais que encarceravam 

e ainda encarceram as mulheres, criando personagens femininas que são 

porta-vozes de um pensamento reprimido por séculos de dominação 

masculina.  

Assim, a escritora assume as suas posições políticas por meio de uma 

escrita feminina de denúncia e autoafirmação, escrita essa que está ligada, 

“por um lado, à necessidade de engendrar ou gerar retrospectivamente uma 

tradição feminina e, por outro, à problematização da especificidade e existência 

de marcas do feminino no discurso e na escrita das mulheres” (MACEDO; 

AMARAL, 2005, p. 51, grifo do autor). O conceito de escrita feminina, segundo 

Sousa Santos,  
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[...] traduz igualmente a existência de uma tradição alternativa 
à cultura literária homológica e patriarcal, ou de uma “escrita do 
avesso”, isso é, “o inverter da tradição, ou a tradição vista do 
lado errado, quer seja de pernas-para-o-ar, quer às avessas, 
mas sempre sublinhando a obliquidade em que se estrutura a 
relação que as mulheres mantêm com a linguagem, a cultura e 
o poder dominantes” (SOUSA SANTOS, 1997 apud MACEDO; 
AMARAL, 2005, p. 51-52, grifo do autor). 

 

A escrita feminina é gerada a partir da inversão dos papeis que 

deslocam a mulher-musa para a posição de escritora e a(s) personagem(ns) 

feminina(s) passiva(s) e muitas vezes secundária(s) a personagem principal e a 

narradora, passando a mulher a estar no centro da narrativa. Assim, além da 

produção de um texto que difere da maneira de escrever masculina, a escrita 

feminina é também uma produção que vai de encontro à tradição patriarcal e 

ao cânone literário do qual as escritoras têm sido alijadas. A escrita de Maria 

Teresa Horta não mais repete o discurso masculino, subverte a tradição e vai 

criando uma literatura que dialoga subversivamente com a tradição masculina, 

fazendo com que a sua obra ganhe espaço não só pela qualidade, mas pela 

visão de mundo que os seus textos espelham.  

 Opondo-se a essa cultura homológica e patriarcal, a escritora dá voz a 

personagens femininas narradoras de suas próprias histórias. É o caso de 

Ema, uma das personagens homônimas do romance horteano de 1984, obra 

arquitetada com recursos estéticos e narrativos ousados na construção do 

texto. Ema conta a história de três gerações de mulheres submetidas ao 

regime patriarcal, enclausuradas e obedientes aos maridos. Assim, o livro é 

construído a partir de três vozes que nomeio como Ema assassinada, Ema 

louca e Ema assassina, com o apoio de uma narração em terceira pessoa. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo abordar a temática do corpo e a 

violência sexual e simbólica nesse romance e de que modo a genealogia das 

personagens rumam à emancipação feminina subvertendo o controle patriarcal 

da época. 

A personagem que primeiro aparece no romance é a Ema assassina, e é 

por meio dos diálogos desta que as outras Emas surgem na narrativa, a partir 

dos fatos que são narrados em sessões de análise que perpassam todo o livro. 

O discurso dessa Ema sempre vem marcado no texto por parênteses, diferindo 
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assim das outras vozes do romance. A personagem comenta: "([...] A minha 

avó foi morta pelo marido que odiava, não sei se já lhe disse alguma vez: estas 

sessões confundem-se, misturam-se na minha memória. Fundem-se uma nas 

outras)" (HORTA, 1984, p. 12). 

A primeira que tem a história narrada é a Ema assassinada, a avó da 

assassina, a que foi morta pelo marido. Esta não tem discursos diretos, as suas 

passagens são contadas por sua neta: "([...] Já a outra minha avó de quem nos 

vem o nome – de mulher para mulher em cada geração – avó perdida no 

tempo, há séculos morta, assassinada, havia tido um Natal de veneno e ódio 

[...])" (HORTA, 1984, p. 116) 

Depois, quem surge na romance é a Ema que enlouquece ao saber que 

deu à luz a uma filha, não a um filho. Esta é a mãe da assassina e seus 

diálogos não estão explicitamente marcados, mas encobertos por jogos de 

pontuação que favorecem uma leitura “corrida” e por um furor na narração dos 

acontecimentos, como se fosse a voz de uma louca: “Ema grita, “não é 

verdade, deixe-me ver, meu deus, meu deus ajudai-me”, e apavorada vai 

tropeçando entontecida [...] “Deixe-me ver, meu deus oh meu deus, eu quero 

ver” [...] “Estou louca, estou louca” (HORTA, 1984, p. 77). 

As Emas são mulheres flexíveis, dependentes e restringidas ao âmbito 

familiar, mulheres que não ousam ser donas de seus destinos. Contudo, uma 

delas chama atenção por causa dos sinais de não aceitação do que lhe fora 

imposto: a Ema assassina. Desde muito pequena, esta se comporta de 

maneira distinta das outras meninas de seu convívio, sempre dando sinal de 

sua natureza díspar. Ainda muito nova, Ema descobriu os prazeres do seu 

corpo. Aos dez anos, num momento de transgressão, desvendou o gozo: 

 

[...] foi junto à secretária de meu pai que me masturbei à 
primeira vez aos dez anos, no sofá cinzento, a mão enfiada 
entre as pernas na descoberta do prazer que aumentava à 
medida que os dedos subiam e desciam alto, no topo da racha 
estreita e molhada. Cada vez mais molhada. [...] Quando o 
orgasmo veio rebolando pelo corpo, imenso, vertiginoso, gritei 
baixo sob o braço curvado. (HORTA, 1984, p. 93) 
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E assim a menina cresceu, em meio à disciplina e obediência impostas e 

ensinadas pela sua mãe e a transgressão ousada no descobrimento de seu 

corpo. No trecho acima, a personagem se masturba descobrindo o orgasmo, 

ato reprimido à mulher por representar o prazer do corpo, isso porque, no 

sistema patriarcal, a mulher é predestinada ao lar, ao marido e aos filhos, 

sendo esta objeto de prazer do homem, uma “maquininha de receber sêmen”, 

como afirma a escritora Norte-Rio-Grandense Nivaldete Ferreira, no romance 

Memórias de Bárbara Cabarrús, de 2008.  

Esse momento no sofá retrata, na verdade, a coragem de Ema em tocar 

o próprio corpo e o medo da mulher de subverter o que lhe foi ensinado como 

correto. Na passagem acima, a personagem vacila e demonstra o medo de ser 

descoberta e repreendida: grita baixo sob o braço curvado. O medo de Ema 

demonstra o seu receio de subverter o que lhe foi imposto, porém, a 

personagem transgride pelo fato de tocar o seu corpo, “direito” reservado aos 

homens.  

 Ema também transgride a proibição de ter acesso aos livros, ao 

conhecimento, e essa proibição é metáfora para o não crescimento intelectual 

feminino – “Proíbo-a que leia!” (HORTA, 1984, p. 104). É proibido o 

conhecimento às mulheres, é vetada a possibilidade das mulheres serem 

educadas. Contudo, a personagem não obedeceu à proibição imposta pelo 

marido, passando a ler os livros de sua estante. 

O medo de Ema também tem outras explicações. As mulheres da família 

parecem seguir um ciclo repetitivo dos fatos, a começar pelo nome dado a 

todas elas. Todas se chamam Ema, como uma “herança”. Sobre isso a 

personagem comenta: “A minha avó foi morta pelo marido que odiava, não sei 

se já lhe disse alguma vez: estas sessões confundem-se, misturam-se na 

minha memória. Fundem-se umas nas outras” (HORTA, 1984, p. 12). Assim, as 

histórias de submissão se repetem, essas mulheres têm o destino traçado 

pelos padrões da sociedade patriarcal, por isso as sessões confundem-se e 

misturam-se na memória de Ema, conflito que mostra as várias mulheres da 

família que tiveram o mesmo destino, histórias de vida que se fundem umas 

nas outras por serem todas iguais. Elas se tornaram “portadoras de destinos 
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pré-concebidos e cristalizados no contexto sócio-cultural” (SANT’ANNA, 2012, 

p. 198). 

Essa manipulação das mulheres é uma estratégia patriarcal para que 

perdure o poder masculino e a mulher-objeto, não a mulher-sujeito. A mulher-

objeto é caracterizada “pela submissão, resignação e falta de voz”, ao passo 

que a mulher-sujeito é “marcada pela insubordinação aos referidos 

paradigmas, por seu poder de decisão, dominação e imposição” (ZOLIN, 2005, 

p. 183). 

Esse é um fato importante na obra, pois é por causa dessa 

“hereditariedade” que a Ema louca decide se afastar de sua filha tempos 

depois que ela nasceu, num ato de proteção da pequena e de ruptura dessa 

linearidade dos fatos. Por isso esta Ema enlouquece, por saber que o 

nascimento daquela criança também significava a continuidade da violência. 

Logo após o parto 

 

Ema grita, “não é verdade, deixe-me ver, meu deus, meu deus 
ajudai-me”, e apavorada vai tropeçando entontecida, a escutar 
os passos dele no corredor à espera que lhe levem o filho 
varão, herdeiro de honras e de nome. [...] “Deixe-me ver, meu 
deus oh meu deus, eu quero ver”, baixa Ema a voz, temerosa 
já que ele a oiça e arranca a menina do colo da avó, febril, 
enlouquecida. [...] “Estou louca, estou louca” sabe enquanto 
caminha com a criança na borda dos braços. A loucura a tomar 
conta do seu corpo húmido, sujo, peganhento de sangue e 
líquido fétidos que lhe correram das entranhas. É a loucura, 
sim, mas que importa? Que importa mais do que o medo da 
expressão do ser rosto?, quando lhe entregar a menina. 
(HORTA, 1984, p. 77) 

 

No sistema patriarcal, as mulheres eram/são criadas para a família, para 

serem mães, e, assim sendo, para obedecer aos seus maridos e terem filhos 

homens, herdeiros de nome e bens. Na trama, a Ema que enlouqueceu teve 

uma filha, não um filho, criança que seria rejeitada e ficaria sem afetos, mais 

uma menina criada para as coisas do lar que aprenderia a respeitar e honrar o 

marido, obrigada a aceitar e suportar todos os desejos do marido. O filho 

homem significava herdar o sobrenome paterno, a reputação e os seus valores, 
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por isso, era de extrema importância que a mulher desse à luz a um filho. A 

personagem comenta: 

 

([...] Que afecto conheci eu até hoje? Que mãe me assistiu no 
parto? Deram-me o nome de Ema como o de minha avó: mãe 
de que mãe? estive a morrer, sabe? estive a morrer à 
nascença. Baptizaram-me à pressa e deram-me o nome de 
Ema). (HORTA, 1984, p. 13). 

 

Depois de engravidar pela segunda vez, a personagem escreve uma 

carta à irmã na qual diz: 

 

[...] e grávida que o estou pela segunda vez. Levo dentro de 
mim a criança que juro ser menina e para isso basta uma que 
deixo coitadinha ao cuidado do pai que a vai ensinar a odiar-
me e te peço a ti minha irmã que lhe contes tudo um dia a 
verdade toda a meu respeito. Talvez ela assim me perdoe este 
afastamento em que a ponho mas tu sabes eu não consigo 
amá-la como uma mãe tem o dever de amar um filho. [...] Uma 
filha. E isso é diferente. Se o seu nascimento para mais me 
aumentou ainda o sofrimento bem o sabes. Castigo que ele me 
infligiu por não ter parido um menino e durante semanas me 
fechou no quarto que nem minha mãe me deixava ver. De 
raiva. (HORTA, 1984, p. 109) 

 

Ema suportou uma vida de violência e de reclusão, violência sexual e 

simbólica, na qual a vítima é conivente com as ações e valores, mesmo sem se 

aperceber disso, como, por exemplo, o perpassar dos valores comportamentais 

de todas as Emas obrigadas a atuar da mesma maneira. O marido é o 

patriarca, um grande detentor de bens, respeito e poder e Ema, em sua 

enorme submissão e silêncio, é colocada como o objeto possuído, nascida 

para ter e criar seus filhos. Segundo Mónica Aparecida Carvalho de Sant’anna, 

“a figura do homem, apresentado via de regra como protagonista do contexto 

cultural, exibe-se na roupagem do marido mantenedor do lar dentro dos 

padrões culturais vigentes, mas também é ele um possuidor – dono do 

corpo/objeto feminino” (2012, p. 197). E assim Ema passa por várias sessões 

de agressão nas mãos do marido, sendo violentada durante a maior parte da 

narrativa, ato que a enoja e envergonha profundamente. 
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Oh esta dor! [...] Que dor é esta que vergonha! O corpo 
devassado deste modo a contragosto. Os peitos tão a recato 
sempre agora a descoberto as pernas nuas alargadas. O 
sangue nos lençóis: uma pequena poça que procuro tapar para 
que não a vejas. [...] Que vergonha! [...] E esconde a cara na 
almofada de linho bordado a cheio. Sem entender ainda bem o 
que se passou: violência assim tão de súbito no seu corpo. 
Sobre o seu corpo transido. Transida de medo e desgosto 
levou as mãos às coxas e o sangue sujou-lhe a ponta dos 
dedos. Fitou-os atônita. [...] Repugnada. (HORTA, 1984, p. 16) 

 

 

Logo após a cena relatada, a personagem tece um comentário deixando 

claro as suas impressões sobre o ocorrido: 

 

(A primeira vez foi com ele. Na noite do casamento como 
mandam os costumes. [...] Apenas sabia que o amava, que a 
sua boca na minha tinha o gosto do pêssego aberto e 
sumarento. Que as mãos no meu corpo por cima da roupa 
eram pacientes e cheias de carinho. Mas quando ele me deitou 
nos lençóis e me começou a despir à força, um pânico imenso 
tomou conta de mim [...] e lembrei-me do barulho vindo do 
quarto dos meus pais às vezes à noite, meio choro da minha 
mãe meio suspiro doloroso e o ruído rouco que o meu pai 
soltava então e que tanto me assustava. (HORTA, 1984, p. 17). 

 

Depois dessa situação, Ema desconstrói toda a imagem que ela tinha da 

primeira relação sexual, a ideia romântica de antes saiu de cena para dar 

passagem a um momento de tortura e de dor da personagem. 

Ema permanece aprisionada nos valores vigentes de obediência e 

submissão, antes pelo pai, agora pelo marido, como lhe foi ensinado pela sua 

mãe: “Menina em casa de seu pai, obedece. Como mulher deverá um dia 

obedecer em casa de seu marido.” (HORTA, 1984, p.38). A obediência e 

submissão são fatores de poder numa sociedade patriarcal, ferramentas de 

domínio.  

 

Num contexto antropológico, patriarcado é o termo que 
descreve um sistema de organização social, formado a partir 
de células familiares estruturadas de tal forma que as tarefas, 
as funções e a noção de identidade de cada um dos sexos 
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estão definidas de uma forma distinta e oposta, sendo 
estabelecido que as posições de poder, privilégio e autoridade 
pertencem aos elementos masculinos, quer ao nível familiar, 
quer ao nível mais lato da sociedade no seu todo. 
(ROSENBLATT, 1994 apud MACEDO; AMARAL, 2005, p. 145) 

 

 A personagem vive sem privilégios e autoridade, com uma vida que gira 

em torno de conceber um “filho varão, herdeiro de honras e de nome” (HORTA, 

1984, p. 77). O nome Ema, passado de uma a uma entre as mulheres da 

família, significa a predominância da força masculina, uma vez que a repetição 

desse nome, anagrama de mãe, é metáfora para a falta de individualidade da 

mulher. De fato, Ema aparece no romance à margem do marido, em segundo 

plano, sempre submissa e ordenada. Contudo, em determinado momento da 

história ela resolve questioná-lo sobre o porquê dela viver enclausurada, à 

janela a olhar a praça. 

 

Porque não reparas em mim? E me deixas adormecida meses 
inteiros sem a tua atenção. Sem que a tua atenção seja maior 
do que quando me possuis e logo te vais aliviado ou me viras 
as costas e adormeces. [...] Quem sou eu afinal para te 
incomodar dos livros, dos teus jornais, do teu trabalho? E que 
nada faço nesta casa cheia de criados e rendas, pratas, lilases 
nas jarras, frutos na mesa e pão doce. [...] As tardes, as 
manhãs por minha conta e te disse, lembras-te: deixa que eu 
saia e saiba o que quero. Ganhar dinheiro não é nenhum mal, 
pecado. Sufoco nestes quartos, neste luxo dormente. Nesta 
estagnação de alma e de corpo e tu me bateste me atirando 
sobre a cama e eu gritei até os criados começarem a rondar 
inquietos a porta do quarto e tu os mandaste embora aos 
berros de raiva ainda contra mim. [Em resposta, o marido diz:] 
– Não casei contigo para que tu ponhas a ganhar a vida como 
se eu não te pudesse manter. Sou rico. Tens tudo o que 
desejas não? Precisas de mais dinheiro? Então tiraste a 
carteira do bolso do casaco a pousar as notas sobre a pequena 
mesa de mármore perto da porta. Nem as contava: um 
pequeno maço ali em cima depois de partires. E eu sair em 
seguida o dinheiro na mala. Pronta não sei a quê. (HORTA, 
1984, p. 50/51) 

 

 Toda essa clausura e submissão fizeram com que Ema perdesse o 

controle e cometesse a maior de suas transgressões: o assassinato de seu 

marido. Como se fosse um crime premeditado, a personagem explica:  

 



1020 

 

e tudo isto foi reinventado, o meu plano foi seguido à risca. 
Carta anónima que chega com o fim de ele ler o que eu queria 
que ele soubesse e não se passara. Por isso quando agarrei 
na pequena faca para abrir livros, foi como se tivesse há muito 
ensaiado esse gesto. [...] Apenas o repeti (HORTA, 1984, p. 
72) 

 

 O assassinato do marido é a reação de Ema a uma vida de desespero 

submetida às violências do marido, à clausura e ao silêncio imposto pelo 

sistema patriarcal. Na noite do assassinato: 

 

Ele agarra-a de súbito numa fúria, silencioso, frio. Os dedos 
gelados no seu pescoço a apertarem firmes. [...] No início Ema 
não luta não sente nada, não deseja nada. Mas a sua mão 
embora ainda sobre a secretária aperta já a faca, doendo. E 
não sabe como nem quando a levanta e crava no pescoço dele 
a lâmina afiada. [...] A surpresa; a surpresa – lembrar-se-á 
sempre dos olhos do marido. Um gesto convulso e o corpo 
pesado sobre o dela ao mesmo tempo que as mãos se abrem, 
a largam. [...] Ampara-o; esquecendo que ela própria ainda 
sufoca, tosse, o ar a não passar na garganta tumefacta, dorida, 
que ele dilaceraria, quebraria sem perdão caso o tivesse 
deixado [...] Vê-o cair; ajoelha-se, debruça-se sobre todo 
aquele sangue a borbotar grosso. Lentamente. [...] – Que 
alívio! – diz alto. [...] A paz? (HORTA, 1984, p. 60) 

 

 

 A morte do marido significa, além da transgressão, o início da liberdade 

de Ema. Assim que ele morre, ela começa a refletir sobre a vida a partir dali. 

 

Olhou-o mais de perto, olhou a sua imobilidade, a sua 
passividade e sentiu um enorme alívio, um grande alívio a 
envolvê-la toda numa alegria nervosa. [...] Ema sabe que 
nunca mais vai ficar naquela casa a contar as horas até ele 
chegar. (Idem, 1984, p. 69) 

 

 Com efeito, Ema segue a sua vida, às vezes aliviada, outras atônita: “Às 

vezes vai até à porta do escritório que ela própria pregou com pregos toda à 

volta. [...] Às vezes vai até a porta do escritório dele para ver se compreende a 

compaixão e fica acocorada no corredor a tomar mais uma vez o gosto do 

ódio”. O convívio com o marido, nas condições que ele impunha, e com a mãe 
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a deixou enlouquecida, e na última página do livro, ela deixa a pista a essa 

interpretação: "(Quantas vezes já lhe falei do medo que tenho da loucura? [...] 

Quantas?)" (HORTA, 1984, p. 131). 

 Através da história de três Emas, Maria Teresa Horta constrói um 

romance em que expõe uma linhagem de mulheres que foram submetidas à 

violência do patriarcalismo, compondo um relato íntimo da fada do lar, sempre 

mantida à margem dos acontecimentos, criada e educada para o “ofício 

doméstico”, sujeita às mais diversas ordens e caprichos do homem, seu 

marido. A escritora apresenta uma personagem que transgride essa realidade 

e que adota um comportamento divergente do esperado pelos preceitos do 

patriarcado. Essa é a Ema que vinga o assassinato da avó, a loucura da mãe e 

que não aceita a submissão e a violência impostas.  Assim, Maria Teresa Horta 

é autora de uma obra de denúncia das tramas do patriarcado, dos modelos 

machistas e violentos da sociedade portuguesa, que têm impedido a mulher de 

ser senhora de si. 
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VULTOS DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 
 — UMA ABORGAGEM HOMOERÓTICA DE DOM CASMURRO — 

Resumo: Este artigo revelará os indícios de homoerotismo e 
homossociabilidade que existem na relação entre Bentinho e Escobar através 
dos vultos da antiguidade clássica. Os instrumentais teóricos são indiciarismo, 
homoerotismo e homossociabilidade. Analisaremos a razão dos quatro 
medalhões na sala em Matacavalos. E finalizando, apresentaremos a relação 
das outras figuras históricas com as duas personagens citadas. 
Palavras-chave: Indiciarismo, Homoerotismo, Homossociabilidade, Dom 
Casmurro. 
Abstract: This essay aims to reveal evidences of homoeroticism and 
homosociality that exist in the relationship between Bento and Escobar through 
the figures of classical antiquity. The theoretical tools are evidentiary paradigm, 
homoeroticism and homosociality. Then we analyze the reason of the four 
portraits in the living room of Matacavalos. At the end, we present a relation 
between other historical figures and the two quoted characters. 
Keywords: Evidentiary Paradigm, Homoeroticism, Homosociality, Dom 
Casmurro. 

Claber Borges Campos283 
“A vida é cheia de obrigações que a gente 

cumpre, por mais vontade que tenha de as 
infringir deslavadamente.” 

(ASSIS, 2008, cap. LXVI, p.159) 
“Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida 

ou nos livros.” 
(ASSIS, 2008, cap. LXXVII, p.174) 

Caro leitor (a), caso não tenhas a mente aberta, é aconselhado que não leia 
este texto porque ele versará sobre os indícios de homoerotismo e 
homossociabilidade no romance Dom Casmurro. Indícios que não serão 
fundamentados na calúnia ou difamação, mas sim numa tentativa de elucidar 
certos enigmas dessa estória urdida pelo bruxo de Cosme Velho. A ideia desta 
pesquisa surgiu ao ler o artigo O outro lado de Dom Casmurro de Millôr 
Fernandes, na revista Veja, em janeiro de 2005. O trecho:  

Dom Casmurro sofre da dor específica umas cinqüenta [sic] páginas 
do romance, envenenado pela hipótese da infidelidade de Capitu. 
Que dúvida, cara pálida? Capitu deu pra Escobar. O narrador da 
história, Bentinho/Machado, só não coloca no livro o DNA do Escobar 
porque ainda não havia DNA. Mas fica humilhado, desesperado 
mesmo, à proporção que o filho cresce e mostra olhos, mãos, gestos 
e tudo o mais do amigo, agora morto. Bentinho chega a chamar 
Escobar de comborço (parceiro de cama). 
Mas, pela nossa eterna pruderie intelectual, também ainda 
ridiculamente forte com relação a outro tipo de relação, a homo, 
nunca vi ninguém falar nada das intimidades entre Bentinho e 
Escobar. É verdade que, na época, Oscar Wilde estava em cana 
por causa do pecado que “não ousava dizer seu nome”. 
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Não fiz interpretações. Apenas selecionei frases — momentos — 
do próprio Dom Casmurro/Machado, da edição da Editora Nova 
Aguilar. Leiam, e concordem ou não. (FERNANDES, 2008, p. 122, 
grifo nosso).  

Essa parte do trecho assinalada foi a centelha inicial desta empreitada. Contra 
esse artigo há no verbete Homossexualidade, do livro Almanaque Machado de 
Assis de 2008, o seguinte comentário: 

A seguir, [Millôr Fernandes] desfila várias passagens nas quais lemos 
falas de Bentinho e Escobar ou sobre este, em que, agora maldadas 
pelo seu comentário, pode-se enxergar de onde vêm as suas 
suspeitas.  
Trata-se aqui de mais um polêmico viés do debate de mais de 
cem anos suscitado pelas armadilhas e ambigüidades [sic] 
contidas nesse livro — ou que colocamos dentro dele, usando de 
nosso direito de ler criativamente qualquer obra literária. 
(AGUIAR, 2008, p. 164-165, grifo nosso). 

É possível notar que há um preconceito no estudo de Dom Casmurro pelo viés 
homoerótico, no parágrafo salientado. Essa concepção do recorte temático não 
é irrelevante e nem inadequada porque Dom Casmurro, narrador, transfere “ao 
outro [leitor] a responsabilidade sobre a interpretação dos fatos, o que ele fará 
explicitamente no trecho em que atribui ao leitor a tarefa de preencher 
lacunas.” (GUIMARÃES, 2004, p. 217). E é nesta passagem que Dom 
Casmurro autoriza o leitor a preencher os espaços vazios da trama: “É que 
tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas 
alheias; assim podes preencher as minhas.” (ASSIS, 2008, cap. LIX, p. 146). 
Uma das hipóteses que faz o romance Dom Casmurro ficar fora dos estudos 
homossexuais, ou homoeróticos, seria a sua classificação como romance 
realista. 

O naturalismo trouxe o corpo e o sexo para a cena literária, 
substituindo o amor Cortez, praticamente espiritual, das narrativas 
românticas. Estas mudanças, no entanto, não sinalizam que as 
personagens homossexuais foram tratadas fora da 
heteronormatividade. Podemos perceber este fato pelo fim a que elas 
foram destinadas: castigo, decadência, exclusão e morte. 
Um bom exemplo para analisar o que afirmamos pode ser 
encontrado no romance Bom-crioulo, de Adolfo Caminha, que é 
aqui apresentado como um recorte no conjunto da literatura 
brasileira do final do século XIX devido às suas peculiaridades. 
[...]. 
Na literatura brasileira, o homoerotismo encontra precedentes no 
romance Um homem gasto (1885. 2ed.), de Ferreira Leal, livro 
pouco conhecido dos leitores e pesquisadores da história da 
literatura nacional. Adolfo Caminha refere-se a ele no seu artigo 
assim como O Ateneu (1888), de Raul Pompeia, O Cortiço (1890) 
de Aluísio de Azevedo e A moralista (Cenas do Ceará), de 1893, 
do próprio Adolfo Caminha, em que há uma cena de amor 
lésbico entre Maria do Carmo e a sua amiga Lídia Campelo. 
(BEZZERA; SILVA, 2012, p. 179, grifo nosso). 

Geralmente, os estudos sobre a literatura brasileira do século XIX são feitos 
com as personagens que são declaradamente homossexuais. Os romances, ou 
contos, que há personagens homoeróticos não específicos, ou com indícios 
não são levados em conta ou não despertam relevância para serem 
pesquisados. 
Atualmente, há vários estudos publicados com esse foco homoerótico sobre 
Dom Casmurro, como por exemplo, um artigo relatando que: “Machado insinua 
[...] o amor homossexual de Bento por Escobar. É de bom alvitre assinalar que, 
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diferente do que popularmente se pensa, a corrente erótica homossexual não 
exclui, em muitos casos, um desejo heterossexual paralelo.” (FREITAS, 2008, 
p. 131). Esse romance faz parte de “uma literatura criada sobre o duplo jogo da 
culpa e da justificação, que tece uma rede infinita de alusões, [...] e se quer 
decodificada pela parte do público disposta a entendê-la.” (JÚNIOR, 2006, p. 
22). Em uma crônica literária de 1900, há um comentário sobre a falta de 
estudos sobre Escobar. “Ha [sic] no romance um personagem capital que 
parece, entretanto, pouco analysado [sic]: o de Escobar. [...] Sentimol-o [sic] 
mais ou menos com o mesmo caracter [sic] de Capitú [sic]. Mas o seu todo não 
nos apparece [sic] bem claro.” (SANTOS, apud GUIMARÂES, 2004, p. 415). É 
claro que essa apreciação não pactua com a proposta desse trabalho. Pelo 
contrário, afirma que a vida de Dom Casmurro resumiu-se em amar Capitu, e 
que ela o traiu com Escobar. J. dos Santos, pseudônimo de Medeiros e 
Albuquerque, parece parafrasear Dom Casmurro, que não alcançava o porquê 
dos medalhões, ao não entender Escobar. Entretanto, comparar o seu caráter 
ao de Capitu, é no mínimo uma observação inusitada. Talvez isso fosse um 
eufemismo. Afinal, Oscar Wilde, em maio de 1895, quatro anos antes do 
lançamento de Dom Casmurro, foi condenado a dois anos de prisão por causa 
do amor que não ousa, ou ousava, dizer seu nome. 
Além disso, com a proliferação dos estudos homoeróticos, há uma necessidade 
de revisitar textos canônicos, já estudados à luz do binarismo sexual homem-
mulher.  

Muitos historiadores da homossexualidade entusiasticamente 
traçaram conexões e continuidades entre as identidades e 
comportamentos homossexuais do século XX e aqueles de períodos 
anteriores. Foucault, ao contrário, insistia que a categoria do 
homossexual nasceu em um contexto particular por volta de 1870 e 
que, como a sexualidade em geral, deveria ser vista como uma 
categoria de saber construída em vez de uma identidade descoberta. 
Foucault não sugeriu que os relacionamentos sexuais entre pessoas 
do mesmo sexo não existiam antes do século XIX. No período da 
Renascença, por exemplo, práticas sexuais como a sodomia foram 
condenadas pela Igreja e proibidas por lei, fossem entre homens e 
homens ou homens e mulheres. Mas a diferença crucial entre essa 
antiga forma de regular práticas sexuais e aquela do final do século 
XIX reside na pretensão dessa última em identificar o que Foucault 
chamou de "espécie", um tipo aberrante de ser humano definido pela 
sexualidade perversa. Sendo assim, enquanto os homens e as 
mulheres, do século XVI talvez fossem levados a confessar que 
haviam se entregado a práticas sexuais contra a Lei de Deus e dos 
homens, um homem do final do século XIX envolvido em um 
relacionamento sexual com outro homem seria visto, e encorajado a 
se ver, como "homossexual". 
Junto com um grupo de outros tipos de sujeito cuja sexualidade era 
de interesse ou preocupação especial para a ciência médica do 
século XIX (incluindo mulheres, crianças e as classes trabalhadoras), 
o "homossexual" tornou-se foco de uma variedade de estudos e 
estratégias. Estas "tecnologias do sexo" tinham por objetivo preservar 
e fomentar uma população (ou força de trabalho) produtiva e 
procriadora que ia ao encontro das necessidades de um sistema 
capitalista em desenvolvimento. A unidade-chave dessa ordem social 
era a família burguesa, no qual a futura força de trabalho seria 
produzida. (FOUCAULT, 2006, p. 16-17). 

Já existem trabalhos tratando o homoerotismo no romance Dom Casmurro. 
Serão relacionados seis autores que abordaram esse tema. “Bento não 
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percebe que, ao acusar Capitu, ele nega o próprio amor homossexual por 
Escobar. A partir deste conflito passa a ser perseguido pela ideia de traição, 
iniciando a fase do ciúme delirante.” (FREITAS, 2008, p. 134). Segundo Freud 
(apud FREITAS, p.136): 

“O ciúme delirante é o sobrante de um homossexualismo que cumpriu 
seu curso e corretamente toma sua posição entre as formas clássicas 
de paranoia. Como tentativa de defesa contra um forte impulso 
homossexual indevido, ele pode, no homem ser descrito pela fórmula: 
‘Eu não amo: é ela que o ama!’ Num caso delirante deve-se estar 
preparado para encontrar ciúmes pertinentes a todas as três 
camadas [o competitivo ou o normal; o projetado; e o delirante], 
nunca apenas à terceira” (1922, p.273).  

Um segundo estudo, de outro profissional da área psíquica, relata:  
Não havia lugar para a homoafetividade. Ou melhor, só havia lugar 
pra a homoafetividade na homossexualidade. O afeto entre homens 
era tachado categórica e maciçamente de homossexualidade e a 
seguir proibido e atacado. 
Por isso na história de Bentinho e Escobar existe o tempo todo a 
questão: é homoafetividade que está sendo praticada com muitas 
limitações, ou é uma homossexualidade latente? É uma das grandes 
interrogações do romance. A dúvida não diz respeito somente ao fato 
de ter havido adultério ou não ou ao fato de Ezequiel ser ou não filho 
de Escobar. Isso no que concerne a Capitu e a Escobar. Mas e da 
parte de Escobar e Bentinho? Essa é a outra grande interrogação do 
livro, que tem sido pouco enfatizada. 
Ao descrever aquela homoafetividade, o autor desafia o leitor — 
sobretudo o leitor homem machista — a identificar Bentinho como 
homossexual. O jogo que permeia a obra revela um dado cultural. 
(BYINGTON, 2008, p. 27). 

O terceiro estudo será um trecho de um artigo produzido por um jornalista e 
escritor: 

E há uma atração mútua entre esses dois rapazes [Bentinho e 
Escobar]. “Escobar gostava de mim mais que os rapazes e os 
padres.” Quer dizer, no seminário eram só os dois, os outros nem 
dialogavam com eles. Quando ele se despede do Escobar, quando o 
Escobar vai fazer uma visita a ele – esse é um trecho que eu acho 
que até merece a gente citar: “Escobar despediu-se logo depois de 
jantar; fui levá-lo à porta, onde esperamos a passagem de um ônibus. 
Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos 
Pescadores, e ficava aberto até as nove horas; ele é que se não 
queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto: ele, de dentro 
do ônibus, ainda, me disse adeus, com a mão. Conservei-me à porta, 
a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou.” Nesse 
momento, chega Capitu e pergunta: “Que amigo é esse tamanho?” 
Isso aqui é uma cena-chave do livro. Traduz a admiração, digamos 
assim, que Bentinho tem por Escobar, e que Capitu passa a ter ... 
Bentinho não pode culpá-la por isso. 
Aí vem outra pergunta que para mim é tão importante quanto “Capitu 
traiu ou não?”: Escobar se suicidou ou não? Não pode ter sido 
suicídio? (PIZA, 2008, p. 37). 

No quarto artigo, o autor, que é (ou era) um graduando de Letras, se abstém de 
abordar a masculinidade de Bentinho pelo homoerotismo. 

Com relação a essa dúvida masculina de Bentinho, há muitas notas a 
serem citadas, principalmente, através de uma análise homoerótica. 
Contudo, um estudo desse cunho não foi o propósito do presente 
trabalho que, singelamente, pretendeu demonstrar a dor psíquica de 
Bentinho, quanto a sua masculinidade, através da metáfora das 
substituições. (MORAES, 2008, p. 64, acesso 15 jun. 2012). 
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O Prof. Dr. Richard Miskolci, sociólogo, relata: 
O pânico com relação à possível traição não se reduz ao ciúme pela 
esposa, pois não há limite seguro entre desejar o que alguém tem 
(Capitu) sem desejar esse alguém (Escobar). Aí a chave da paranoia 
de Bento Santiago, que não se dissocia da incerteza sobre a natureza 
de seus laços com Escobar. Em nossa sociedade, frequentemente a 
relação homossocial masculina é aceitável como normal desde que 
mediada por uma mulher, mas, com a morte de Escobar, essa 
mediação passa a assombrar Bento. Por quê? Talvez porque o ciúme 
não seja dirigido a Capitu por tê-lo traído, antes porque a traição teria 
sido com seu amigo secretamente desejado. (MISKOLCI, 2009, p. 
552, acesso em 15 jun. 2012). 

O sexto artigo é de Italo Moriconi. Segundo ele: 
Diante do que se lê no último parágrafo acima, pouco resta a 
acrescentar ou comentar pelo crítico ou intérprete. Nessas quatro 
linhas, aparecem explicitamente certas ambiguidades e sofrimentos 
que marcam o desejo homossexual masculino no paradigma vitoriano 
heteronormativo. De um lado, o tesão de Bento pelos músculos do 
amigo, claramente tratado como objeto de desejo: é como se o amigo 
fosse Sancha. Bento apalpa Escobar como se este fosse uma 
mulher. E nunca podemos esquecer que a palavra “braços” já vem 
desde antes no romance marcada por uma sobrecarga de sentido: os 
braços de Capitu são metonímia/metáfora/alegoria do desejo de 
Bento por ela. Aqui o desejo por Capitu desliza vertiginosamente para 
os braços de Sancha e para os braços do amigo. Mas logo o êxtase 
bichal (o surto de viadagem) se vê toldado pelo sentimento de 
competição e rivalidade que, segundo o senso comum dominante, 
permanece sempre presente no universo masculino, tanto no 
paradigma da identidade viril, quanto no da contemporânea 
identidade gay ou queer: Bento sente inveja da masculinidade de 
Escobar. Coloca-se portanto na posição de menos homem, menos 
macho que o amigo. E é um amigo que sabe nadar, tal como o 
esperma vitorioso que luta para atingir o óvulo na corrida da 
reprodução. A nota irônica vem no dia seguinte: o esperma vitorioso 
morre afogado. E ironicamente, permanece no mar, apesar de tudo, o 
desejo confuso de Bento, entre querer e não querer, entre ser e não 
ser, ser e parecer. (MORICONI, 2008, p. 87-88, acesso em 15 jun. 
2012). 

 
Esse recorte ainda não foi explorado completamente, portanto esta pesquisa é 
relevante por dois motivos. O primeiro é que há uma necessidade de uma 
maior utilização do próprio texto para sustentar a tese do homoerotismo e da 
homossociabilidade. O segundo, e que se faz necessário que alguém da área 
de Letras pesquise esse tema, mais profundamente, buscando resultados mais 
específicos e relacionados à área de Literatura. 
Este trabalho começa com a apresentação da fundamentação teórica que será 
usada, que é composta pelo Indiciarismo, o Homoerotismo e a 
Homossociabilidade. Em cada tópico haverá uma breve apresentação da 
teoria, o motivo da sua escolha e sua relevância na pesquisa. Depois, o 
objetivo será decifrar qual o significado dos quatros medalhões; Cesar, 
Augusto, Nero e Massinissa; que estavam no centro das paredes da sala 
principal na casa de Matacavalos. Concluindo, as outras personagens 
homoeróticas da Antiguidade Clássica, que aparecem no romance, serão 
analisadas para identificar como influenciam, direta ou indiretamente, na leitura 
do mesmo. 
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O Indiciarismo é um “conjunto de princípios e procedimentos que contém a 
proposta de um método heurístico centrado no detalhe, nos dados marginais, 
nos resíduos tomados enquanto pistas, indícios, sinais, vestígios ou sintoma.” 
(RODRIGUES, acesso em 27 fev. 2013). 
O historiador e pesquisador italiano Carlo Ginzburg é o maior estudioso e 
divulgador do Método Indiciário. Os seus ensaios tem como princípio 
construtivo os achados, que “são frutos do acaso e não da curiosidade 
deliberada. Surge em algum momento da pesquisa onde a sensação é de ter 
encontrado uma pista relevante e ao mesmo tempo a consciência aguda da 
ignorância sobre o que é ou significa.” (GINZBURG apud RODRIGUES, 2005, 
p. 2, acesso em 27 fev. 2013). 
Ginzburg criou a seguinte metáfora onde o objeto de pesquisa é um tapete. E é 
onde o tecelão/pesquisador irá investigar os fios (indícios) desse modelo “que 
[re]une as informações em uma interpretação que encontra seu significado no 
contexto teórico sustentado pela urdidura dos fios.” (RODRIGUES, 2005, p. 5, 
acesso em 27 fev. 2013). Segundo ele, a história e a literatura não são áreas 
isoladas. Há um diálogo entre as duas. Às vezes, o texto histórico pode acabar 
em uma ficção. Como, também, um texto de ficção pode ser a base para um 
texto histórico. 

Cada obra literária — seja um texto ficcional ou histórico — torna 
realidade visível em sua própria maneira, transmite sua visão de 
realidade. Poderia ser dito que formas lingüísticas [sic] específicas 
são relacionadas a formas específicas de verdade. Há um tipo de 
compulsão formal a serviço aqui — toda forma literária nos força a 
descobrir algo e a ignorar algo mais. A narrativa tradicional, por 
exemplo, tem suas próprias limitações inatas; ela impõe um tipo de 
compulsão seqüencial [sic]: algo deve vir primeiro e algo mais tarde. 
[...] Mas a forma literária empregada pelo historiador será sempre um 
dos dois filtros centrais que separam a obra histórica da realidade que 
ela pretende relatar. O outro filtro são as fontes em si. Na realidade, 
ambos filtros implicam um número de fatores potencialmente 
distorcidos. Deste modo, a idéia [sic] de uma narrativa histórica 
simples é tão absurda quanto a idéia [sic] de uma prova histórica 
irrefutável. (GINZBURG, 2005, p. 10, acesso em 27 fev. 2013). 

Nesse trabalho, o indiciarismo é a teoria que sustenta toda a pesquisa. 
Primeiro, porque embasa e proporciona outro olhar além do heteronormativo 
vigente do romance. Segundo, “ele busca demonstrar que as provas visíveis e 
palpáveis não são as únicas possíveis de serem averiguadas pela narrativa 
histórica. As provas extratécnicas, ou seja, indícios mudos, também são 
passíveis de averiguação.” (RODRIGUES, 2005, p. 6-7, acesso em 27 fev. 
2013). Portanto, o subtexto de Dom Casmurro pode ser utilizado para uma 
nova leitura da obra. E para finalizar, como “toda forma literária nos força a 
descobrir algo e a ignorar algo mais. A narrativa tradicional, por exemplo, 
tem suas próprias limitações inatas; ela impõe um tipo de compulsão 
seqüencial [sic]: algo deve vir primeiro e algo mais tarde.” (GINZBURG, 2005, 
p. 10, acesso em 27 fev. 2013, grifo nosso). Essa citação, consequentemente, 
valida a pesquisa. Porque é uma tentativa de buscar algo que foi ignorado, no 
caso o homoerotismo e a homossociabilidade em Dom Casmurro. 
O termo homoerotismo foi usado, primeiramente, pelo psicanalista húngaro 
Sandor Ferenczi que era contemporâneo de Freud. Ferenczi “mostrou pela 
primeira vez, na literatura psicanalítica, que o rótulo de homossexualidade era 
largamente insuficiente para descrever a diversidade das experiências 
psíquicas dos sujeitos homoeroticamente inclinados.” (COSTA, 2002, p. 43). 
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Vale a pena ressaltar que a palavra homossexual foi inventada por outro 
médico húngaro chamado Benkert em 1896. Ele “tentava combater a legislação 
alemã contra o homossexualismo.” (COSTA, 2002, p. 43). 
Jurandir Freire Costa resgata o termo homoerotismo no seu livro A Inocência e 
o Vício — Estudos sobre o Homoerotismo por três motivos. Primeiro, porque “é 
uma noção mais flexível e que descreve melhor a pluralidade das práticas ou 
desejos dos homens same-sex oriented.” (COSTA, 2002, p. 21). Além de 
excluir “toda e qualquer alusão a [sic] doença, desvio, anormalidade, 
perversão, etc., que acabaram por fazer parte do sentido da palavra 
“homossexual””. (COSTA, 2002, p. 21). O segundo motivo é que a palavra 
“nega a ideia de que existe algo como “uma substância homossexual” orgânica 
ou psíquica comum a todos os homens com tendências homoeróticas.” 
(COSTA, 2002, p. 22). E por fim, “o termo não possui a forma substantiva que 
indica identidade, como no caso do “homossexualismo” de onde derivou o 
substantivo “homossexual””. (COSTA, 2002, p. 22). Esse trabalho pactua com o 
pensamento de Costa. Ele argumenta que: 

Quando emprego a palavra homoerotismo, refiro-me meramente à 
possibilidade que tem certos sujeitos de sentir diversos tipos de 
atração erótica ou de ser relacionar fisicamente de diversas maneiras 
com outros do mesmo sexo biológico. Em outras palavras, o homem 
homoeroticamente inclinado não é, como facilmente acreditamos, 
alguém que possui um traço ou um conjunto de traços psíquicos que 
determinariam a inevitável e necessária expressão da sexualidade 
homoerótica em quem quer que os possuísse. A particularidade do 
homoerotismo em nossa cultura não se deve à pretensa uniformidade 
psíquica da estrutura do desejo comum a todos os homossexuais; 
deve-se, sugiro, ao fato de ser uma experiência subjetiva moralmente 
desaprovada pelo ideal da maioria. (COSTA, 2002, p. 22). 

A definição de homossociabilidade masculina, formada por Eve Kosofsky 
Sedgwick, é que em qualquer sociedade que seja dominada pelos homens, há 
uma relação especial de desejo, não necessariamente sexual, nos laços 
sociais masculinos, heterossexuais ou homossexuais. E há também, estruturas 
para a manutenção e transmissão do poder patriarcal, que é uma relação 
fundada numa estrutura lógica, potencialmente ativa e natural à sociedade 
masculina. Consequentemente, a mulher é sempre dependente das relações 
de poder masculinas. Gerando, em larga escala social, estruturas 
correspondentes aos triângulos eróticos do tipo macho — macho — fêmea. 
“Por razões históricas, essa relação especial pode ter uma forma ideológica 
homofóbica, homossexual, ou uma combinação entre as duas formas.” 
(SEDGWICK, 1985, p. 25, tradução nossa). 
Conforme José Carlos Barcellos, esse conceito “se impôs como instrumento 
indispensável à análise da masculinidade e do homoerotismo masculino, 
particularmente no campo dos estudos literários.” (BARCELLOS, 2006, p. 195, 
acesso em 23 jan. 2013). Utilizando essa concepção, 

pretende-se nomear e articular num todo coerente toda a extensa 
rede de práticas sociais intragenéricas, através das quais se mantêm 
e se regulam os laços de solidariedade e colaboração, por um lado, 
ou de rivalidade e competição, por outro, entre aqueles indivíduos 
que se identificam como pertencentes ao mesmo gênero. De uma 
forma ou de outra, as relações homossociais sempre pressupõem e 
reforçam uma cumplicidade básica entre homens ou mulheres que, 
no contexto da teoria lésbica feminista que informa o pensamento de 
Sedgwick, será interpretada respectivamente em termos de 
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manutenção ou resistência à dominação heteropatriarcal. 
(BARCELLOS, 2006, p. 195, acesso em 23 jan. 2013). 

Nos estudos literários, a utilização do conceito de homossociabilidade 
masculina é muito importante porque “ajuda a superar as numerosas aporias a 
que a (falsa) dicotomia entre as noções de amizade e de homossexualidade 
leva na análise de textos literários.” (POPP apud BARCELLOS, 2006, p. 196, 
acesso em 23 jan. 2013). 
Há vários vultos da antiguidade clássica mencionadas no romance Dom 
Casmurro. Para José Carlos Barcellos o motivo é o seguinte: 

No final do séc. XIX / início do séc. XX, os elementos homoeróticos 
das culturas antigas são tomados como verdadeiros modelos a partir 
dos quais se procura plasmar uma nova linguagem que rompa o 
silenciamento da própria experiência [...] Na ausência de outro 
referencial cultural, volta-se ao passado em busca de formas para se 
pensar o presente e eventualmente planejar o futuro. (BARCELLOS, 
2003, p.135). 
 

É necessário ressaltar que Machado é precursor e autônomo na “maneira de 
perspectivar o homoerotismo fundamentalmente como essa relação afetiva não 
nomeável que, no entanto, habita o espaço trivial da existência cotidiana de 
pessoas comuns.” (BARCELLOS, 2003, p.136). O exemplo mais famoso é o 
conto Pílades e Orestes. 
As quatro figuras da antiguidade aparecem no segundo capítulo do romance: 
“ao centro das paredes os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, 
com os nomes por baixo... Não alcanço a razão de tais personagens.” (ASSIS, 
2008, cap. II, p. 41). Os três primeiros, César (100 A.C. — 44 A.C.), Augusto 
(63 A.C. — 14 D.C.) e Nero (37 D.C. — 68 D.C.), foram imperadores romanos. 
O quarto da lista, Massinissa (241 A.C. — 148 A.C.), era um príncipe africano 
da Numídia que se aliou a Roma na Segunda Púnica. Segundo o Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa, o substantivo medalhão significa como é o caso, 
“baixo-relevo ornamental de forma oval ou redonda, que reproduz cabeças, 
brasões, alegorias, datas etc.” (HOUAISS, 2001, p. 1876). Entretanto, como 
tudo escrito por Machado pode ter mais que um simples significado, é relevante 
lembrar o conto Teoria do medalhão, em Papéis Avulsos de 1882. Nele, o 
sentido pode ser figurado: “indivíduo importante; figura de projeção; profissional 
de destaque” (HOUAISS, 2001. p. 1876), ou pejorativo: “indivíduo posto em 
posição de destaque, mas sem mérito para tal” (HOUAISS, 2001, p. 1876). Os 
imperadores são notoriamente conhecidos, mas o africano nem tanto. Mas o 
que une essas quatro figuras históricas? De imediato, a conexão entre os três 
primeiros medalhões é que foram imperadores romanos. Mas e Massinissa?  

Críticos e ensaístas, de alguma maneira, lidam com um enigma que 
tentam esclarecer. E, nos melhores casos, o enigma que estão 
circunscrevendo identifica-se com enigma pessoal que tentam 
também desvendar. Assim como os autores de ficção, seja Kafka ou 
Dostoiesvsky, Clarice Lispector ou Guimarães Rosa, giram em torno 
de certos motivos, metáforas e obsessões, há também na ensaística 
um labirinto que o crítico percorre, como quem busca o ar, a luz ou o 
entendimento de sua própria perplexidade. (SANT’ANNA, 2008, p. 
181). 
 

Para John Gledson, em Machado de Assis: Impostura e Realismo: uma 
reinterpretação de Dom Casmurro, Massinissa está ao lado dos chefes 
supremos da Roma antiga porque a história da sua relação amorosa com 
Sofonisba é o modelo para o romance Dom Casmurro. “Outros ensaístas já 
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repararam no paralelo entre Sofonisba e Capitu, [...] Não só Capitu é 
comparável a Sofonisba (e de maneira mais minuciosa que pela simples boa 
vontade na aceitação do veneno), mas igualmente Bento a Massinissa.” 
(GLEDSON, 2005, p. 138-139). 
Marta Senna, em seu artigo intitulado Estratégias de embuste: relações 
intertextuais em Dom Casmurro, optou pela traição como motivação para a 
existência dos medalhões. Os três imperadores romanos foram vítimas de 
traição. Massinissa, por outro lado, envenenou sua esposa Sofonisba porque 
ela participava de uma cerimônia em honra do romano Públio Cornélio Cipião. 
O tema da traição está presente nas quatro personagens. Entretanto, com 
relação ao Massinissa poderia ter havido um engano, ou uma intriga, como em 
Otelo. Instaura-se, portanto, a dúvida sobre a credibilidade do narrador. De 
acordo com Senna, ao “acreditarmos em Sofonisba inocente e altiva (como 
será de altivez a atitude final de Capitu), o autor nos está prevenindo contra o 
narrador por cujas estratégias de embuste é, em última instância, o único 
responsável.” (SENNA, acesso em 18 maio 2009). “E, no que diz respeito à 
tarefa crítica, diante dessa tessitura e da trama, o trabalho deveria ser ou de 
desfazer os nós, ou de exibi-los para que se entenda a amarração do 
conjunto.” (SANT’ANNA, 2008, p. 182). Sendo assim, o que mais os três 
imperadores romanos tinham em comum? O homoerotismo e a 
homossociabilidade. Portanto, se for constatado que Massinissa, também, 
apresentou alguma dessas características, uma outra razão de tais 
personagens será alcançada. 
Segundo Scott Bidstrup, o conceito de gênero era muito diferente para os 
gregos e romanos na Antiguidade. Eles não tinham a ideia que uma pessoa era 
homem ou mulher pelo gênero ou pelo seu sexo. Eles não se reconheciam 
como apenas macho ou fêmea, mas como uma combinação desses traços. 
“Não era estranho entre esses povos antigos que dois homens ou duas 
mulheres se juntassem e formassem uma família. O casamento entre pessoas 
do mesmo sexo era comum, aceito, e não era considerado diferente ou raro.” 
(BIDSTRUP, acesso em 22 set. 2009, tradução nossa).   
César era conhecido pelo epíteto “marido de todas as mulheres e esposa de 
todos os homens.” (NAPHY, 2006, p. 60). Ele teve uma relação amorosa com 
Nicomedes IV (110-74 A.C.), que era rei da Bitínia. 

Por conta desta união era chamado também de Rainha da Bitínia. 
Encantado com a beleza do jovem Júlio César, Nicomedes tornou-o 
seu conselheiro particular, oferecendo-lhe inclusive seus próprios 
aposentos reais. [...]. 
 
Cícero escreveu que César foi levado ao quarto do rei por seus 
soldados e que se deitou em sua cama, coberto de púrpura em um 
leito de ouro, e que havia prostituído a flor de sua juventude [...]. 
 
No dia de seu desfile triunfal em Roma, depois de ter submetido a 
Gália, os soldados, em meio aos versos com que costumavam 
celebrar a marcha do triunfador, cantaram: “César submeteu as 
Gálias; Nicomedes a César. Temos aqui César que triunfa porque 
submeteu as Gálias, enquanto Nicomedes que submeteu a César 
não triunfa.” (FILHO, 2000, p. 81-82). 
 

Caio Valério Catulo, sofisticado e controverso poeta, “acusou César de ser 
cinaedus, ou passivo, com seu ajudante Mamurra. Pressupondo, nos poemas 
29 e 57, que eles tinham uma relação. Depois do pedido de desculpas do 
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poeta, César o convidou para jantar no mesmo dia.” (GODBOUT, 2004, acesso 
em 02 out. 2009, tradução nossa). 
Augusto “foi puer [rapaz/passivo] para o vir [homem/ativo] Júlio César.” 
(NAPHY, 2006, p. 61). Marco Antônio, irmão de Augusto, dizia que foi assim 
que Augusto comprou a adoção de César. Mas essa prática era uma forma 
comum de se alcançar o poder. Conforme Almicar Torrão Filho, os meninos, 
especialmente os escravos, estavam disponíveis para saciar sexualmente 
outros homens. 

Romanos ricos costumavam ter jovens escravos que serviam a mesa, 
a exemplo de Ganimedes na corte de Zeus. Este batalhão de pajens 
era um rebanho de meninos bonitos que tinham como função servir a 
mesa, para encanto dos olhares de seus convivas, e o que mais 
apetecesse ao seu dono. Dizia-se que era possível descobrir as 
preferências sexuais de um homem notando o sexo e o tipo físico de 
seus escravos. 
 
As esposas não toleravam muito bem esses favoritos, sobretudo 
quando o marido demonstrava seu afeto por meio de beijos e carícias 
em sua presença. (FILHO, 2000, p.65-66). 
 

A prostituição masculina na Roma Antiga era comum. Receber dinheiro por 
prazeres sexuais era visto como um gesto de cortesia, inclusive para as 
mulheres aristocratas. “Os adolescentes, mesmo da aristocracia, [...] podiam 
encher sua bolsas de dinheiro vendendo seus favores, embora fosse repulsiva 
a ideia de servir sexualmente a um homem socialmente inferior, ou mesmo a 
um escravo, em troca de dinheiro.” (FILHO, 2000, p. 66). Suetônio contava que 
Augusto se prostitui por trezentos mil sestércios, um valor considerável naquele 
tempo, com um núncio romano da Espanha.  

O próprio imperador Augusto estabelece um imposto sobre a 
prostituição; havia também uma festa oficial para os prostitutos, um 
dia depois da festa das prostitutas, 25 de abril. Este imposto vai ser 
cobrado até o século VI D.C., inclusive pelos imperadores cristãos. 
Os locais onde estes profissionais podiam ser encontrados eram a via 
Suburbana, o Mons Equilinus, o Pons Sublicius e a Porta Trigemina. 
Havia prostíbulos com vários tipos de prostitutos: os catamiti, jovens 
passivos, e os exoleti, adultos ativos. Muitos deles ficavam em porões 
de circos e teatros, com um discreto e sugestivo emblema nas portas: 
um enorme falo! (FILHO, 2000, p. 67). 

Nero, “além de ter relações sexuais com homens (e mulheres) assumia 
igualmente os papéis de passivo e ativo [...] Também casou com dois homens 
[...] em cerimônias idênticas às praticadas nos casamentos de homens e 
mulheres.” (NAPHY, 2006, p. 61).  

No primeiro século [do Império Romano] Suetônio e Tácito constatam 
a generalização de matrimônios entre homens, sem restrições já que 
o casamento na sociedade romana era um contrato privado. O 
imperador Nero foi o primeiro imperador romano que se casou com 
outro homem, e ele fez em duas ou três ocasiões públicas: no papel 
de noiva com o liberto Pitágoras; como noivo de Sporus, a quem 
mandou castrar; Suetonius cita um possível terceiro, Doríforo, mas 
parece ter se confundido com Pitágoras. (HOMOSSEXUALIDADE NA 
ROMA ANTIGA, acesso em 24 jan. 2013) 

Nero gritava como uma donzela sendo violada, quando estava na alcova com 
seu esposo ativo e vigoroso. O imperador não respeitou a moral romana 
porque “era moralmente mal visto o cidadão livre e adulto que fosse passivo 
com outro homem, principalmente se este fosse um escravo ou socialmente 
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inferior.” (FILHO, 2000, p. 67). Pitágoras ou/e Doríforo eram libertos, sendo de 
uma classe abaixo à de Nero. Entretanto, não havia uma lei que punisse essa 
infração de costumes.  
Após ter matado Popéia, sua esposa que estava grávida, Nero se lamentou por 
semanas. Deu-lhe um funeral riquíssimo. Isso esvaziou o tesouro. Mesmo 
assim, continuou sofrendo por ela. 

Um dia ele vê um menino chamado Sporus, que é incrivelmente 
parecido com Popéia; eles têm traços idênticos, e, sobre uma certa 
luz seria impossível distinguir um do outro.  
 
É feita então uma certa operação no menino: ele é castrado e muda 
seu nome para Sabina, o nome da família de Popéia. Veste as 
roupas, as joias e os véus da imperatriz e casa-se publicamente com 
Nero, numa festa que se estende por dias, com distribuição de ouro e 
de comida para os pobres, enquanto Nero canta para seus 
convidados. (MYERSON, 2003, p. 49-50). 
 
Com a morte de Nero, seu viúvo Esporo [Sporus] não ficou 
desamparado: Ninfídio Sabino, comandante dos soldados pretorianos 
que incitou uma revolta contra o imperador e que aspirava sucedê-lo 
no cargo, tomou a Esporo como amante, como se fosse sua esposa, 
segundo Plutarco, chamando-o de Popeu. (FILHO, 2000, p. 81). 
 

Como nos dois autores, Gledson e Senna, já mencionados, Massinissa é uma 
figura chave também nesse estudo. Jona Lendering, historiador holandês, 
escreveu artigos referentes ao Massinissa e à Sofonisba, nos quais há 
discrepâncias relacionadas ao papel que Públio Cornélio Cipião teve no 
suicídio de Sofonisba. A seguir parte dos dois artigos, o primeiro é referente ao 
rei da Numídia e o segundo a filha de Asdrúbal: 

Entre os prisioneiros, estava também Sofonisba, a esposa de Sífax, 
(Filha de Asdrúbal) com quem Massinissa foi noivo. Ele casou-se com 
ela. E quando Públio Cornélio Cipião demonstrou interesse em sua 
esposa, que era uma feroz patriota cartaginense, Massinissa decidiu 
envenená-la. (MASSINISSA, acesso em 18 maio 2009, tradução 
nossa). 
O que aconteceu depois parece coisa de romance, mas os fatos são 
prosaicos. Massinissa decidiu casar com Sofonisba, com quem havia 
sido noivo. Como rei, ele precisava compensá-la pela humilhação do 
rompimento do noivado. Além disso, Sofonisba poderia apoiá-lo na 
sua reivindicação ao trono da Numídia ocidental. No entanto, Públio 
Cornélio Cipião suspeitava que Sofonisba fosse uma patriota 
fervorosa, e criticou o casamento de Massinissa. Por conseguinte, o 
dirigente da Numídia envenenou sua nova rainha. (SOPHONIBA, 
acesso 10 jun. 2009, tradução nossa). 

Na primeira citação, Públio Cornélio Cipião foi apresentado como um rival de 
Massinissa. Enquanto que na segunda, Cipião lembra a personagem Iago de 
Otelo, que envenenou o mouro de Veneza contra Desdêmona. Essa peça de 
Shakespeare, aliás, foi assistida por Bento no capítulo CXXXV, o qual recebeu 
o mesmo título da referida obra dramática. 
De acordo com Rictor Norton (acesso 18 jun. 2009), Cipião tinha uma celebre 
amizade homoerótica, desde a sua infância, com Caio Lélio que era cônsul e 
orador. Ele acompanhou Cipião por toda a sua vida. Essa amizade foi 
imortalizada por Cícero em De Amicitia. Cipião venceu a Segunda Guerra 
Púnica. Ao retornar a Roma, presenteou o Senado romano com um grande 
tesouro em prata. Foi o primeiro general romano a receber o título da terra 
conquistada, Cipião passou ser chamado de Cipião, O Africano. Entretanto, a 
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popularidade dele não durou muito. “Seu amor pelos costumes, literatura e 
artes da Grécia trouxe-lhe um conflito direto com o tradicional partido Romano, 
liderado pelo Censor (magistrado mais velho) Marcos Pórcio Catão.” 
(FONNER, acesso em 11 jun. 2009, tradução nossa). Catão, O Jovem, é 
lembrado por Bento no capítulo CXXXVI, nomeado de A xícara de café. 
Susan Schibanoff (2006), no seu livro Chaucer’s Queer Poetics: Rereading the 
Dream Trio, relata que Cipião tinha uma fama de ser abstinente heterossexual. 
Essa abstinência proporcionava-o a formação de fortes laços pessoais, e 
depois políticos, com outros homens. Geralmente, eles eram inimigos 
persuadidos por Cipião a ajudar a causa romana. A mais famosa dessas 
“amizades” foi com Allucius. Cipião capturou uma princesa que era prometida a 
Allucius, recebeu um resgate dos pais dela, entregou-a a Allucius, e ainda 
presenteou os noivos com um dote, que era o resgate. Em troca, Allucius 
tornou-se aliado de Roma. A “homossocialidade desempenha um papel de 
destaque na “Continência de Cipião": o vínculo estabelecido entre os homens 
jovens. Cipião e Allucius, através da troca da mulher cativa constitui o cerne 
emocional da narrativa.” (SCHIBANOFF, 2006, p. 272, tradução nossa). Tito 
Lívio, historiador romano, narra que Sífax, antigo inimigo de Roma, rompeu a 
aliança com Cipião por causa de Sofonisba. O outro “amigo” de Cipião foi 
Massinissa. 

A propensão de Cipião de formar fortes amizades enraizadas na 
abstinência heterossexual como estratégia política aparece outra 
vez na sua amizade com Massinissa, o príncipe da Numídia o 
qual Cícero usou na concepção da sua narrativa oracular ‘O sonho de 
Cipião’. Inicialmente, um inimigo de Roma durante a Segunda Guerra 
Púnica, na qual Roma e Cartago lutavam pelo controle do 
Mediterrâneo, Massinissa foi persuadido, através da amizade de 
Cipião, aliando-se aos romanos. E, mais tarde, Cipião advertiu 
Massinissa sobre sua união com a inimiga cartaginense, apelando, 
outra vez, para o vínculo que os unia previamente. Tito Lívio conta 
que o último incidente envolvia Sofonisba, a inimiga cartaginense que 
era filha de Asdrúbal, e que se casou com Sífax, outro príncipe da 
Numídia que foi persuadido pela amizade de Cipião. Sífax a desertou 
e Tito Lívio tinha uma má opinião sobre Sofonisba, causadora da 
deslealdade de Sífax com Cipião. 
Até neste ponto da narrativa. Tito Lívio é contra Sofonisba. Porém, 
ela e Sífax foram capturados por Cipião, e Sífax já havia desfilado em 
frente ao exército romano como prisioneiro. Antecipando a sua 
deportação para Roma e da sua esposa Sofonisba. Contudo o 
destino de Sofonisba seria diferente. No mesmo dia que Massinissa 
viu a prisioneira de Cipião, ele apaixonou-se perdidamente por ela, 
não pediu conselho a Lélio, e casou-se com ela. Cipião foi repelido. 
Tito Lívio relata que a causa não foi o significado da deslealdade de 
Massinissa ter casado com o inimigo ou a dificuldade política criada. 
Mas porque ‘na Espanha, apesar de ser bem jovem [Cipião] nunca 
havia sido ferido pela beleza de qualquer prisioneira.’ (8:417). 
O controle da sua paixão, continência, era a virtude que Cipião mais 
se orgulhava. Cipião disse para Massinissa que a continência, ou a 
virtude, de Massinissa foi o que mais o atraiu para se tornarem 
amigos. Cipião, ainda acrescentou, que homens como ele e 
Massinissa estavam em maior perigo com ‘os prazeres da carne’ 
do que com ‘inimigos armados’ (8:417) e que subjugar esta 
paixão heterossexual seria uma vitória maior do que ter 
conquistado Sífax. Por essas razões, Cipião suplica que 
Massinissa deixe Sofonisba. Cipião ficou tão, profundamente, 
abalado com seu apelo que caiu em lágrimas. Massinissa ofereceu 
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sua amizade, outra vez, para Cipião, e pediu, somente, que ele 
honra-se o seu pedido que Sofonisba nunca fosse entregue viva aos 
romanos. Cipião sedimentou o vínculo reforjado com Massinissa 
através da mutua continência. Por isso, recebeu altos ganhos como 
grande reconhecimento público e riquezas. A abstinência 
heterossexual desempenhou uma parte significativa na vitória de 
Cipião contra Massinissa. Cipião ganhou não apenas pela, como 
afirmaram os romanos, virtude preexistente nos líderes. Mas essa 
vitória operou dentro de situações triangulares, como os dois que eu 
tenho discutido aqui, para criar vínculos homossociais masculinos 
que são os modelos de alianças políticas. (SCHIBANOFF, 2006, 
p.272-273, grifo nosso, tradução nossa). 

Para que não haja dúvidas sobre a influência que Cipião tinha sobre 
Massinissa, a conversa entre os dois, registrada por Tito Lívio na História de 
Roma, será citada a seguir: 

Eu acho Massinissa, que você deve ter visto boas qualidades em 
mim, quando foi à Espanha, para estabelecer relações amigáveis 
comigo, e também quando, depois, confiou sua vida e toda a sua 
fortuna a mim na África. Agora, dentre todas as minhas virtudes, que 
o atraíram, não há nenhuma que eu me orgulhe tanto como a minha 
castidade e meu controle das paixões. Eu desejaria Massinissa, que 
você adicionasse essas qualidades as suas nobres características de 
seu caráter. Houve uma época, em nossas vidas, que éramos, 
acredite-me, inimigos armados como sedutores prazerosos que 
provocavam um ao outro em todo o lugar. O homem que se conteve 
pelo seu controle ganhou grande glória e uma grande vitória que 
tivemos ao vencer Sífax. A coragem e energia que demostrou na 
minha ausência, eu tenho prazer em guarda-las e lembra-las com 
gratidão; o resto de sua conduta eu prefiro que reflita quando estiver 
sozinho, em vez de eu faze-lo corar só de aludir o assunto. Sífax foi 
derrotado e feito prisioneiro sob os auspícios do povo romano, e 
sendo assim, sua mulher, seu reino, seu território, suas cidades com 
todos seus habitantes, qualquer coisa que Sífax possua, pertence, 
agora à Roma como espólios de guerra. Até se a esposa dele não 
fosse uma cartaginense, se não soubéssemos que o pai dela é o 
comandante das forças inimigas. Ainda assim, seria nosso dever 
manda-la com seu marido para Roma, e deixar que o senado e o 
povo decidam o destino de quem rompeu com nossa aliança e 
precipitou-se em armas contra nós. Subjugue seus sentimentos, e 
esteja em guarda contra deixar que um vício estrague as muitas 
qualidades que você possui. E por causa disso, manche a graça de 
todos os seus serviços por uma falha que está fora de qualquer 
propósito com a sua causa. [30.14] (LIVIUS, acesso em 1 ago. 2013, 
tradução nossa). 

Após esses indícios, pode-se dizer que há na biografia de Massinissa uma 
passagem homoerótica ou homossocial. Deduzindo-se, portanto, que o 
homoerotismo foi presente, em menor ou maior grau, na vida das quatro figuras 
dos medalhões. 
Massinissa retorna ao final do romance: “Ao entrar na sala, [Dom Casmurro] 
dei com um rapaz [Ezequiel], de costas, mirando o busto de Massinissa, 
pintado na parede”. (ASSIS, 2008, cap. CXLV, p. 272). Citando John Gledson: 
“Podemos estar certos de que Ezequiel, conhecedor da Antiguidade greco-
romana, sabe identificar o mais famoso dos incidentes em que se envolveu o 
rei númida.” (GLEDSON, 2005, p. 138). Ezequiel, provavelmente, sabia da 
“grande afeição” entre Cipião e Caio Lélio, da “amizade” entre Cipião e 
Massinissa, e o papel de Cipião no envenenamento de Sofonisba que teve um 
final nada romântico. Haja vista, que seus “estudos [eram] particularmente os 
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de arqueologia, que era a sua paixão. Falava da Antigüidade [sic] com amor, 
contava o Egito e os seus milhares de séculos.” (ASSIS, 2008, cap. CXLV, p. 
273, grifo nosso). É de se estranhar, que mesmo Gledson citando a fala de 
Sofonisba, da peça Sophonisbe de Corneille, ao aceitar a taça de veneno, não 
fez referência alguma ao Caio Lélio que é umas das personagens da tragédia. 
Nem tão pouco, mencionou a influência que Cipião teve na morte da nova 
rainha da Numídia. O mesmo autor, em 2006, sobre este trecho: “[Bento] Nem 
só os apalpei [...] achei-os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes 
inveja” (ASSIS, 2008, cap. CXVIII, p. 204), escreveu: “Confesso achar difícil 
saber o que se passa aqui, embora pareça improvável que a 
homossexualidade, em qualquer sentido explícito, tenha alguma coisa a ver.” 
(GELDSON, 2006, p.324). Sobre a mesma citação do romance fez outra 
observação sobre a obra Machadiana: “Até onde eu sei, é a única alusão 
[alusão ao estupro homossexual em Casa velha] inequívoca a um ato ou 
relacionamento homossexual na obra de Machado, e mesmo aqui ela é – o que 
se entende perfeitamente – só uma referência.” (GLEDSON, 2006, p. 324-325). 
E para finalizar com as considerações do estudioso inglês, sobre o conto 
Pílades e Orestes analisou: “ “Pílades e Orestes” me lembra alguns dos textos 
anteriores de Machado que lidam com as vicissitudes da amizade masculina, 
que não sugerem, até onde consigo ver, matizes sexuais” (GLEDSON, 2006, p. 
428). Mas retornando ao tema central, a paridade entre Massinissa/Bento e 
Sofonisba/Capitu está preservada. Contudo o olhar, agora, é diferente porque 
Cipião/Escobar também faz parte dessa analogia. Portanto, há um triangulo 
amoroso Bento — Escobar — Capitu, como existiu entre Massinissa — Cipião 
— Sofonisba, sendo que a base desse triângulo são as duas personagens 
masculinas, característica da homossociabilidade masculina. 

Se o grande atributo da arte é a construção de um jogo ilusório 
através do qual autor e público exercitam fantasias, especulações, 
fantasmagorias e alucinações, a tarefa da crítica deveria ser outra: 
mais do que entrar no jogo, comentar o jogo, mostrar como as cartas 
estão sendo jogadas. Quando isto ocorre, o crítico-detetive esclarece 
não apenas um “crime”, um “mistério”, mas torna mais clara a 
percepção da realidade e da fantasia. (SANT’ANNA, 2008, p. 190). 

O homoerotismo ou/e a homossociabilidade foi/foram presente(s) na vida das 
quatro figuras históricas. Sendo assim, pode servir como a razão, não 
alcançada, ou que não se ousava ser revelada, por Bento, dos quatro 
medalhões. Machado, ao reunir essas personagens históricas de Roma, 
subverte os conceitos, figurado e pejorativo, do substantivo medalhão. O autor 
criou, de certo modo, mais uma definição para medalhão, que é a exposição 
velada daquilo que não se ousa dizer. Mas essa releitura só é possível se leitor 
não seguir a instrução de Dom Casmurro quando ele disse para não consultar 
os dicionários no primeiro capítulo do romance. São necessárias outras fontes, 
além das que o narrador forneceu, para desvendar os subtextos do romance. 
As outras figuras clássicas servem para acrescentar mais intertextualidades ou 
informações homoeróticas ao romance. No capítulo CXXV, Uma Comparação, 
logo após o enterro de Escobar, Bento compara sua dor com a de Príamo ao 
perder seu filho Heitor. Encerrando o capítulo com a frase: “e tudo passa como 
se Aquiles não matasse Heitor.” (ASSIS, 2008, cap. CXXV, p. 247, grifo 
nosso). Homero narra como Aquiles ficou transtornado ao saber da morte de 
Pátrocolo por Heitor. Aquiles e Pátrocolo eram amantes e reverenciados pelo 
seu amor, dedicação e valentia. Aquiles “lançou cinza e terra sobre sua cabeça 
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e seu corpo em sinal de luto, arrancou seus cabelos, gritando e lamentando a 
perda do companheiro.” (FILHO, 2000, p. 57). Bento teve um sentimento 
parecido. Contudo, como a sociedade do século XIX exigia comedimento, 
apenas pensou: “tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à 
execução: foi atirar à rua caixão, defunto e tudo.” (ASSIS, 2008, cap. CXXIV, 
p.246). Há uma nova incógnita nesse ponto. Santiago, no capítulo anterior, 
voltou a desconfiar da fidelidade de Capitu: “Momento houve em que os olhos 
de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva sem o pranto nem palavras 
desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora.” (ASSIS, 2008, 
cap. CXXIII, p. 245, grifo nosso). Seu impulso reprimido foi por ter perdido 
Escobar ou por ciúme de Capitu? A resposta pode ser “[uma] tentativa de 
defesa contra um forte impulso homossexual indevido, ele [o ciúme delirante] 
pode, no homem, ser descrito pela fórmula: ‘Eu não amo; é ela que o ama!’” 
(FREUD apud FREITAS, 2008, p. 136). Tanto é que há mais referências à 
relação Santiago e Escobar do que à desconfiança sobre a conduta de Capitu.  

Não era só a emoção nova que me fazia assim, era o próprio texto, 
as memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à 
pessoa e aos seus méritos; tudo isto que eu era obrigado a dizer 
e dizia mal. Ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a 
verdade, forcejava por escondê-la bem. (ASSIS, 2008, cap. CXXIV, p. 
246, grifo nosso). 
 

Está nas mãos do leitor o rumo e a interpretação dos fatos.  
Catão, Platão e Plutarco são citados juntos quando Bento disse: “Até lá, não 
tendo esquecido de todo a minha história romana, lembrou-me que Catão [O 
Jovem], antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha Platão 
comigo; mas um tomo truncado de Plutarco,” (ASSIS, 2008, cap. CXXXVI, 
p.260). Marco Pórcio Catão, O Censor foi um grande escritor. Sua “obra mais 
importante [...] [foi], Origenes, [que] oferece num pequeno compêndio de sete 
livros uma visão da antiga história das cidades italianas, em especial Roma, 
acerca da qual escreve, da fundação até os seus dias.” (MARCO PÓRCIO 
CATÃO, acesso em 30 jan. 2013). Há aqui uma similaridade com Dom 
Casmurro porque ele pensou em escrever a História dos subúrbios, e ao 
acabar o romance retomou a ideia. Outra correspondência é que “Catão [o 
Jovem] divorciou-se de Atilia em razão do adultério (houve rumores que ela 
teria sido uma dos muitos amantes de Júlio César)” (ATILIA, acesso em 25 jan. 
2013, tradução nossa). Sendo ou não verdade, há a recorrência do tema da 
traição, que é tão grato à personagem Dom Casmurro. Catão, O Censor, é 
lembrado por ser contra o crescimento da cultura helênica em Roma. Para 
alcançar seu objetivo; “revisou com uma severidade inusitada as listas de 
senadores e cavaleiros, expulsando aqueles que considerava que não eram 
merecedores do mesmo, quer por motivos morais quer pela ambição destes.” 
(MARCO PÓRCIO CATÃO, acesso em 30 jan. 2013). Além disso, era contra os 
gastos com o luxo. Elevou os impostos sobre vestidos e ornamentos “e sobre 
os escravos jovens comprados como “favoritos”.” (MARCO PÓRCIO CATÃO, 
acesso em 30 jan. 2013). Mas tudo isso não o impedia, e nem o desmoralizava, 
de contratar prostitutos, cortesãos de classe superior, que cobravam 
verdadeiras fortunas. “Catão [O Censor] [...] ficava furioso por causa do seu 
alto custo, queixando-se de que tinha que pagar 300 dracmas por um jarro de 
caviar do Mar Negro, mas que os serviços de um rapaz bonito custavam o valor 
de toda uma propriedade rural.” (SPENCER, 1995, p. 69). Dom Casmurro não 
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fez uso de prostitutos, mas de prostituas como ele mesmo sugere ao relatar: 
“Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me consolassem da 
primeira. Elas é que me deixavam [...] Uma só dessas visitas tinha carro à porta 
e cocheiro de libré. As outras iam modestamente, calcante pede.” (ASSIS, 
2008, cap. CXLVIL, p.275-276). 
“Entre os escritores gregos sobre temas homossexuais, Platão é proeminente 
não só como o principal filósofo, mas também como o maior mestre da prosa 
na Grécia.” (CROMPTON, acesso em 21 jun. 2009, tradução nossa). Louis 
Crompton, autor de Homosexuality and Civilization, no verbete da enciclopédia 
GLBTQ, escreveu sobre Platão que ao contrário da maioria dos homens 
gregos, ele nunca se casou. Era propenso a amar, principalmente, jovens 
rapazes. Em Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres (250 A.C.), Diógenes 
Laércio citou cinco poemas para homens atribuídos a Platão. São conhecidos 
os temas de quatro poemas: o seu prazer de beijar Agatão, a sua atração pelo 
aluno Aster, sua hesitação em elogiar a beleza de Alexis com medo despertar 
mais rivais, e sua relação com Díon. O homoerotismo também está presente 
nos seguintes diálogos: Charmides, Protágoras, Fédon, O Simpósio ou O 
Banquete, Fedro e Leis. No Simpósio, há a referência ao amor platônico. Em 
resumo, no verdadeiro amor platônico, a beleza ou a bondade da pessoa 
amada inspira a mente e a alma do outro, direcionando-as para as questões 
espirituais. Platão destacou que a castidade era necessária nos casos de 
atrações homoeróticas. Entretanto, utilizou mais exemplos de amor 
homoerótico para seus propósitos do que o amor heterossexual. A relação 
entre Bento e Escobar enquadra-se muito bem no amor platônico homoerótico 
de Platão. “A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul, [...] que a 
natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. 
Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão 
finas e altas que me comoveram” (ASSIS, 2008, cap. XCIII, p. 198-199). Mas 
não se pode afirmar ou negar a inocência dessa amizade. 
“Ninguém na Antiguidade soube mais sobre pederastia do que Plutarco.” 
(PERCY, acesso em 21 jun. 2009, tradução nossa). William A. Percy, no artigo 
dessa enciclopédia já citada, relatou que o trabalho de Plutarco fornece 
informações valiosas sobre as sexualidades na Antiguidade. Em Vidas 
Paralelas, registrou a tendência homoerótica dos romanos. O capítulo sobre 
Pelópidas é a melhor fonte sobre Epaminondas, que foi líder do Batalhão 
Sagrado de Tebas. O grupo era formado por cento e cinquenta pares de 
amantes masculinos. Plutarco sugeriu que Teseu foi amante do rei Minos de 
Creta. Descreveu que o amor de Eurípides, setenta e dois anos, por Agatão, 
quarenta anos, era o arquétipo do amor homossexual entre dois homens 
adultos. O próprio Plutarco foi, supostamente, amado por Demóstenes. 
Voltando ao século XIX, Bento não informa ao leitor sobre o tema do seu “tomo 
truncado de Plutarco” (ASSIS, 2008, cap. CXXXVI, p.260). Mas desistiu de lê-lo 
para não ser acusado de imitar Catão, O Jovem. Por outro lado, não há como 
negar a possibilidade que a relação entre Bento e Escobar seja um amor entre 
dois homens adultos que começou na adolescência. Para exemplificar essa 
hipótese seguem-se dois excertos. O primeiro referente à adolescência e o 
segundo a fase adulta: 

— Escobar, você é meu amigo, eu sou seu amigo também; aqui no 
seminário você é a pessoa que mais me tem entrado no coração, e lá 
fora, a não ser a gente da família, não tenho propriamente um amigo.  
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— Se eu disser a mesma cousa, retorquiu ele sorrindo, perde a 
graça; parece que estou repetindo. Mas a verdade é que não tenho 
aqui relações com ninguém, você é o primeiro e creio que já notaram, 
mas eu não me importo com isso. (ASSIS, 2008, cap. LXXVIII, p. 
175).  
 
Uma só vez olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia 
tirada um ano antes. Estava de pé, sobrecasaca abotoada, a mão 
esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida ao peito, o olhar 
ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. 
A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória, escrita 
embaixo, não nas costas do cartão: "Ao meu querido Bentinho o seu 
querido Escobar 20-4-70." Estas palavras fortaleceram-me os 
pensamentos daquela manhã, e espancaram de todo as recordações 
da véspera. (ASSIS, 2008, cap. CXX, p.243). 

Concluindo, os quatro medalhões são como arautos que anunciam ao leitor, 
mais experiente, uma das tramas não reveladas por Machado. E os outros 
vultos da Antiguidade clássica, que aparecem no texto, servem como um 
subtexto para validar, ou sugerir, a relação homoerótica de Bento e Escobar. 
Sendo assim, para que haja o estudo de uma obra literária pela perspectiva 
homoerótica e/ou homossocial, não é necessário que o autor, leitor/crítico ou o 
texto sejam gays. Essa lógica também serve para a produção de um texto com 
os respectivos elementos. Se fosse assim, seria impossível para os autores 
masculinos escrevessem personagens, ou olhares, femininos. A relação 
homoerótica e/ou homossocial na literatura é construída no texto, e através 
dele. Cabe ao leitor/crítico, desvendá-la conforme a sua relação com o texto, 
suas leituras anteriores e experiências de vida.  
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Resumo 
 

Este artigo pretende analisar um tipo de literatura infantil que inclui famílias 
homossexuais em suas narrativas e também situações em que crianças se 
identificam com adereços pertencentes a outro gênero. Procura-se elucidar em 
que medida esses livros possibilitam questionamentos à norma vigente e até 
que ponto reiteram valores heteronormativos.  
 
Palavras chave: Literatura infantil gay, gênero e infância, famílias não 
heterossexuais. 
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Igor Fidelis Maia 
 
 
Introdução 
 

Na infância as tecnologias sociais atuam para a produção do corpo com 
a finalidade de que este desempenhe adequadamente os papéis de gênero. 
Antes mesmo de nascermos já há um conjunto de idéias e expectativas por 
quem irá fazer parte de nosso circulo de convivência (pais, familiares, 
conhecidos) acerca de como devemos ser em termos de gênero e sexualidade. 
E o processo de socialização que normalmente é induzido para as crianças 
repercute valores que são marcados pela lógica heteronormativa, em que todos 
são criados para serem heterossexuais e se inserir na ordem dicotomizada dos 
gêneros, assumindo papéis específicos de acordo as verdades estabelecidas 
socialmente por essas normas. Para ter uma melhor noção de como se dá 
esse processo podemos nos basear no que afirma a professora Berenice Bento 
sobre o assunto: 

“[...] bonecas, saias e vestidos para as meninas, bolas, calças, 
revólveres para os meninos. Parece que nada escapa à ‘panóptica 
dos gêneros’. O mundo infantil se constrói sobre proibições e 
afirmações. Essa pedagogia dos gêneros tem como objetivo 
preparar aquele sujeito para a vida referenciada na 
heterossexualidade, construída a partir da ideologia da 
complementaridade dos sexos. É como se as ‘confusões’ nos 
papéis provocassem, direta e imediatamente, ‘perturbações’ na 
orientação sexual. A infância é o momento em que os enunciados 
performativos são interiorizados e em que se produz a estilização 
dos gêneros: ‘Homem não chora, ‘Sente-se como uma menina’, ‘Isto 
não é coisa de menina! ’. Esses enunciados performativos têm a 
função de criar corpos que reproduzam as performances de gênero 
hegemônicas.” (Bento, pág. 89.) 

 

Essas verdades são aos poucos rigidamente incorporadas através das 
repetições em ato das normas de gênero, como ao colocar roupas de uma cor 
específica, ser repreendidx por andar de certo modo, cortar o cabelo de um 
jeito, participar somente de algumas brincadeiras ou até observar pessoas que 
se relacionam sempre de uma forma, assistir filmes com romance entre 
homens e mulheres, ou ler livros que só constam casais heterossexuais etc. E 
com o tempo essa assimilação faz com que o gênero adquira caráter 
performático, sendo tomado como uma disposição natural pelo pensamento 
hetero. Os artefatos culturais aos quais se têm acesso na infância como 
músicas, filmes, brincadeiras, livros também fazem parte desse processo de 
interiorização das performances de gênero por estarem presentes em seu 
conteúdo esses discursos. E entre essas fontes que reiteram os valores 
culturais de gênero, um caso que não é muito percebido é a forma como são 
escrito os livros infantis. Na maior parte deles a união heterossexual é a única 
citada, reafirmando esses papéis tradicionais de gênero. Meninas são 
apresentadas como delicadas, meigas, passivas e confinadas ao trabalho de 
casa. E meninos como audaciosos, corajosos, destemidos, fortes, preparados 
para a vida em sociedade. O amor e o casamento heterossexual são em geral 
considerados como a única forma de se obter um final feliz. Esses livros são 
apenas um exemplo da grande quantidade de instrumentos com o papel de 
produzir e reafirmar a identidade de gênero das crianças. 
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Uma discussão interessante sobre a literatura infantil tradicional é feita 
num artigo da antropóloga Sherry Ortner com o título de Poder e projetos, em 
que é discutido questões da teoria da prática e do conceito de agência. Nesse 
texto a autora faz uma análise dos tradicionais e muito famosos contos dos 
irmãos Grimm (São exemplos de contos escritos por eles: branca de neve, 
rapunzel, chapeuzinho vermelho e a bela adormecida) procurando identificar 
como as narrativas presentes nas histórias atribuem e legitimam  determinados 
papéis em termos de gênero para os personagens. Ela conclui que ocorre a 
negação da agência às personagens femininas da história e os heróis 
masculinos são as únicas pessoas consideradas legitimas de possuírem e 
perseguirem projetos de acordo com seus desejos e intenções. E mesmo nas 
exceções em que as personagens se tornam heroínas, seguindo o modelo 
masculino, são punidas por tentar incorporar essa performance mais ativa, que 
deve ser reservada para os homens das histórias. 

Portanto é equivocado pensar que histórias infantis são politicamente 
neutras e que não trazem em seu conteúdo vínculos com outros aspectos da 
realidade social para além de idéias mais presentes no mundo da infância. 
Segundo Zandra Argüello: 

 
“A literatura é um veículo da linguagem, onde se realizam exercícios 
de poder ao atribuir sentido e significado, com isso ela contribui na 
fabricação de identidades, posicionando os sujeitos em diferentes e 
desiguais lugares sociais. Desta forma é importante destacar o 
quanto a literatura infanto-juvenil exerce uma função produtiva nas 
representações e identidades culturais que circulam entre crianças e 
jovens.” (Arguello, 2005, pág 79) 

 

Portanto para além de entreter as crianças esses livros carregam 
representações que reforçam idéias de determinadas culturas, grupos, épocas 
ou lugares. São produzidos a partir de significados culturais e instituem 
verdades sobre o que é ser homem, mulher, heterossexual, homossexual, 
definindo o que é apropriado e o que não, o normal e o patológico.  

E isso proporciona frustrações, hierarquias e até violências para todxs 
nós que vivemos sobre o domínio dessas normas, mas principalmente para 
aquelxs que adotam uma forma diferente de expressões relacionadas com o 
gênero designado ou têm preferências sexuais não normativas. Sabendo que 
desde que nascemos a heterossexualidade é a forma predominante de união 
mencionada, este é, portanto, o caminho que mais se evidencia como 
possibilidade de relacionamento para qualquer criança, e seja qual for a 
orientação que escape dessa norma é considerada impossível ou absurda. 
Livros infantis também podem ser veículos transmissores de discriminações de 
gênero por serem ausentes de conteúdos que exponham a diversidade e impor 
um único padrão de relacionamento. 

Porém o que poucas pessoas conhecem é que há uma produção que se 
contrapõe aos livros infantis tradicionais e incluem em suas narrativas famílias 
homossexuais como em algumas de suas histórias em que as crianças têm 
dois pais ou duas mães, e também situações em que elas se identificam com 
adereços pertencentes a outro gênero, como no livro “O menino que brincava 
de ser”, de Georgina da Costa. Tais livros possuem o objetivo de mostrar que 
diferentes tipos de famílias são não só possíveis, mas tão legítimas quanto a 
tradicional. Procura tratar da temática LGBT de forma respeitosa e aberta, com 
o intuito de promover uma melhor aceitação com o diferente e combater a 
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discriminação. Mas como são escritos esses livros e em que se diferenciam 
dos heterossexuais? Em que medida o seu projeto de se constituir como uma 
alternativa ao tradicional obtém sucesso? Há alguma influência da forma como 
opera a ordem sexual vigente em suas narrativas?  

 
Livros infantis LGBTT 
 
 Esses livros que são produzidos para crianças das mais diversas faixas 
etárias (entre 4 e 11 anos) mostram exemplos de histórias que tratam de forma 
simplificada a ida de duas mulheres ao médico para fazer uma inseminação 
artificial,ou falam das brincadeiras de uma menina com seus dois pais, ou 
narram a história de um príncipe que não gostava de princesas e acaba se 
casando com outro príncipe284 etc. Isso flexibiliza o que normalmente é imposto 
como papel de gênero padrão para as crianças desestabilizando a idéia de que 
a heterossexualidade é natural. São expostas para crianças de diversas faixas 
etárias que a sexualidade também pode ser vivida para além da lógica 
heteronormativa, e também que as performatividades de gênero não são 
determinadas pelo sexo. 

A visão que coloque o casal heterossexual com a única forma a ser 
pensada é uma possível origem da mentalidade homofóbica e livros que 
demonstram que existem sexualidades não heterossexuais cumprem um papel 
importante na tentativa de produzir outra mentalidade que lide de forma 
saudável com as diferenças. E já que a literatura tradicional opera pela 
invisibilização de outras sexualidades, com a leitura desses livros outras 
práticas sexuais e identidades de gênero já passam a ser pensáveis. Isso 
acarreta certa visibilização para as famílias gays e pode produzir uma maior 
propensão à aceitação de identidades não normativas. Produções que visem 
combater a homofobia a partir da infância são meios eficazes para tentar 
reverter situações de preconceito em relação a essas minorias, já que agem 
num período em que a negação da homossexualidade não está ainda 
solidificada. E embora alguns desses livros possam manter aspectos que não 
escapam totalmente da lógica padrão, contribuem para contestar a união 
heterossexual como única, fornecendo subsídios para pensar que outras 
formas de experimentar a sexualidade são possíveis. 

Alguns blogueiros, como a autora do sítio “Minhas Duas Mamães”¹, 
apontaram esses livros como uma boa alternativa aos livros tradicionais para 
as famílias homossexuais. Para que com a sua leitura as crianças pudessem 
compreender e naturalizar o fato de que a sua família possui um formato 
diferente da grande maioria. Além disso, a própria pessoa que escreve esse 
blog é mãe e lésbica, e narra detalhadamente nesse sítio o processo que 
passou com a gravidez de sua companheira. Ou como pode preferir Aggy, 
autora do blog, a gravidez delas duas com um bebê na barriga de sua 
companheira. As várias etapas que elas passaram para conseguir engravidar 
são relatadas como o acompanhamento do ciclo ovulatório, a opção por uma 

                                                           

 
284

Extraído do site Minhas duas mamães, disponível em:  
http://minhasduasmamaes.blogspot.com.br/2010/11/livros-infantis-glbt-com-familias.html, 
acesso em 05 de agosto de 2013. 

 

http://minhasduasmamaes.blogspot.com.br/2010/11/livros-infantis-glbt-com-familias.html
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inseminação caseira 285 (método complexo que envolve o uso de uma seringa 
com esperma de um doador) ou em uma clínica de fertilização, a escolha do 
doador, o parto. Outro aspecto interessante é a prática feita por elas duas de 
amamentação dupla. Isso acontece através do estímulo do mamilo por bombas 
elétricas ou até mesmo pela sucção do bebê, produzindo dessa forma leite 
mesmo sem a mulher estar grávida (O que já é em si mesmo um fato rico para 
análise). 

Numa postagem em seu blog ela faz uma lista de vários livros infantis 
em inglês e português com a temática LGBT e dá dicas de onde comprá-los. 
Foi inclusive nesse texto que tive o primeiro contato com o objeto de estudo do 
presente ensaio. Afirma ainda que esses livros são direcionados para crianças 
em famílias homoafetivas, mencionando que é importante para elas se 
identificarem com contos de fadas e outras historinhas infantis, o que não 
aconteceria com a literatura tradicional. Porém é necessário que sua leitura não 
seja somente exclusiva para famílias gays, mas também para crianças com 
pais heterossexuais, por conter um conteúdo que incita o respeito à diferença e 
dá visibilidade a outras formas de experimentar a sexualidade.  
  Porém não podemos nos deter numa análise que se limite a observar os 
lados positivos do objeto de estudo do presente artigo, sem se colocar numa 
postura crítica e se interrogar até que ponto o projeto proposto pelos autores 
dos livros é posto em prática. Pode ser elucidativo questionar de que forma 
esses livros possibilitam questionamentos à norma vigente ou se reiteram 
valores heteronormativos. A heterossexualidade é contestada como a única 
forma de orientação sexual normal, porém outros aspectos que poderiam ser 
problematizados passam despercebidos. É possível contestar a freqüente 
permanência do modelo tradicional de família nuclear, a naturalização do 
processo de construção das identidades de gênero em algumas situações e até 
a rara presença de pessoas negras ou asiáticas nesses livros. Para 
problematizar essas questões é necessário articular gênero e sexualidade com 
outras categorias constituidoras dos sujeitos, como classe e etnia. Para citar 
novamente Zandra Argüello: 

 
“[...] o discurso que legitima expressões da cultura humana 
conferindo-lhes um determinado grau de valor é, ao mesmo tempo, 
um discurso que marginaliza outras tantas manifestações colocando-
as no lugar da diferença, sem cuja existência seria impossível termos 
a norma” (Arguello, 2005, pág 76) 

 

É preciso, portanto, verificar a possibilidade anunciada por Argüello de que 
para além de uma valorização de um grupo minoritário constantemente posto 
às margens, haja também algumas dimensões contraditórias. 
 
 
Comentários sobre cada livro 
 
 Um desses livros é Daddy, Papa and Me (que possui também outra 
versão com o título de Mommy, Mama and Me) que conta uma história para 
crianças muito pequenas sobre uma menina que tem dois pais. Com uma 
linguagem simples conta várias brincadeiras que essa menina faz com os dois 
pais e tem a intenção de facilitar a compreensão e aceitação dessas crianças 
                                                           
285 Sobre inseminação caseira consultar: http://inseminacaocaseira.blogspot.com.br/ 
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em famílias gays. Um aspecto singular nesse livro que ainda não tem tradução 
para o português é que ele é escrito com uma linguagem voltada para crianças 
que estão começando a ler, e sociologicamente isso possui algumas 
implicações que podem ser levantadas. Se outros livros para crianças um 
pouco mais velhas como O menino que brincava de ser, o qual comentarei em 
seguida, já possuem um potencial para a flexibilização do que é considerado 
verdadeiro pelas normas de gênero, este ainda mais por ser lido usualmente no 
período de socialização primária, em que, segundo Peter Beger e Thomas 
Luckmann, aquilo que é interiorizado nesse período se torna rigidamente fixado 
na consciência. Não que os outros livros que também são lidos geralmente na 
infância não apresentem essas características, mas Daddy, Papa and me 
parece ter essas características em um grau maior. Segundo o site 
estadunidense de compras Barnes and Noble que vende o livro pela internet, a 
faixa etária indicada é de 3 meses (onde já pode ser lido por outras pessoas 
para o bebê) a 3 anos. É nesse período que se dá início ao que os autores de 
A construção social da realidade chamam de “primeira aurora da realidade”, ou 
seja, o momento em que a criança passa a ter seus primeiros contatos com o 
mundo social e começa a lhe atribuir sentido. Segundo os autores: 
 

“A criança não interioriza o mundo dos outros que são significativos 
para ela como sendo um dos muitos mundos possíveis. Interioriza-se 
como sendo o mundo, o único mundo existente e concebível, o 
mundo tout court. É por esta razão que o mundo interiorizado na 
socialização primária torna-se muito mais firmemente entrincheirado 
na consciência do que os mundos interiorizados nas socializações 
secundárias. Por mais que o sentimento original de inevitabilidade 
seja enfraquecido por desencantos subsequentes, a lembrança de 
uma certeza que nunca deverá repetir-se [...] fica ainda aderente ao 
primeiro mundo da infância. A socialização primária realiza assim o 
que (numa visão retrospectiva, evidentemente) pode ser considerado 
o mais importante conto-do-vigário que a sociedade prega ao 
Individuo, ou seja, fazer aparecer como necessidade o que de fato é 
um feixe de contingências, dando deste modo sentido ao acidente 
que é o nascimento dele.” (LUCKMANN, T. & BERGER, P. pág. 180) 

 

É na socialização que se dá a introdução do indivíduo como membro na 
realidade objetiva de uma sociedade, e a partir da consideração dessas 
premissas é possível compreender o nível da importância dessa etapa na vida 
de uma pessoa. Tanto que a estrutura básica das socializações secundárias 
subseqüentes devem se assemelhar à da socialização primária, para que o seu 
conhecimento alcance uma maior legitimidade. Além de que por ser um 
processo dotado de alta carga emocional e não haver uma possibilidade 
alternativa de outros significativos para intermediar a interiorização do mundo 
social pelas crianças, essa realidade é tomada como objetiva.   

Já em And Tango Makes Three trata-se de uma história baseada em um 
acontecimento verídico que aconteceu no zoológico do central park em Nova 
York, em que dois pingüins de barbicha machos (chamados Roy e Silo) 
preferem não acasalar com uma fêmea, e resolvem adotar um ovo e criam 
Tango, um bebê pinguim. Esse fato foi amplamente repercutido na imprensa na 
época em ocorreu, sendo promovida para auxiliar a causa que reivindica 
melhores direitos civis e igualdade para a comunidade gay. O argumento é 
utilizado para provar que a homossexualidade e outras opções sexuais não 
heterossexuais também são naturais, já que há uma grande variedade de 
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espécies (em cerca de 1500 espécies de animais286) a praticam. Esse é 
também um raciocínio freqüentemente usado de várias formas diferentes pela 
militância LGBT nos seus protestos e nas suas reivindicações. Houve até uma 
exposição no museu de História Natural de Oslo, na Noruega, que apresentou 
para o público cerca de 500 espécies animais que existem relatos de 
comportamento homossexual. Reportagens em importantes veículos de 
notícias como Istoé, Estadão, Super Interessante, Mente Cérebro, também 
comentavam o assunto.  

Nessa tentativa de mostrar que a homossexualidade não é anormal, é 
ocultado o fato de que essas opções são socialmente construídas, tendo em 
vista que essas concepções de gênero alternam-se tanto historicamente 
quanto entre diferentes culturas. Portanto o que parece ser uma estratégia de 
luta e libertação pode ser uma atitude conservadora e uma opção equivocada e 
ineficiente na sua suposta tentativa de dar maior domínio às escolhas dos 
indivíduos sobre seus objetos de desejo. Como disse anteriormente, 
realizamos repetidamente em nossos atos citações das normas de gênero. Isso 
se dá desde os primeiros processos de socialização na infância e com o tempo 
passa a ser fortemente incorporado em nossas condutas, de forma que o corpo 
(que também é permeado por esses discursos e não um mero produto 
biológico) passa a ter a aparência de gênero. Uma das formas de reproduzir a 
heterossexualidade é pensar que o resultado dessa incorporação é 
determinado pela natureza. Para que desse modo se pense que nossas 
identidades de gênero e sexuais são biológicas e não há a liberdade de 
escolha, nem variedade cultural. Uma forma de suprimir e negligenciar as 
análises sociológicas sobre o comportamento humano. Há ainda uma espécie 
de coitadismo que não deixa de emitir um juízo de valor depreciativo sobre a 
homossexualidade, como se sabendo que a sexualidade seria algo 
determinado não é culpa nem “safadeza” dos gays estarem nessa condição. 
Como afirma o sociólogo Alípio de Sousa Filho no artigo Cérebros 
(homos)sexuais: as ressonâncias do preconceito: 

 
 
“O argumento segundo o qual a descoberta de “aspectos biológicos” 
da homossexualidade favorece a gays e lésbicas contra o preconceito 
é simplesmente equivocado e reacionário. O que a ideia do cérebro 
gay (ou lésbico) visa barrar é a afirmação das diversas possibilidades 
do sexual (incluindo a heterossexualidade) como posições libidinais 
das escolhas do objeto de desejo do sujeito humano, ao mesmo título 
iguais entre si, nenhuma delas sendo natural, inata, biologicamente 
configurada” (SOUSA FILHO, p. 1, s/d.). 

 
É preciso considerar que orientação e identidade sexual dos indivíduos 

são resultados de uma construção social, não existindo papéis de gênero 
inatos, derivados de nossa biologia. Corre-se o risco de esquecer-se da 
enorme variedade existente entre essas categorias tanto na história, como em 
variados povos. Para além de diagnosticar a naturalidade de atividades e 
expressividades sexuais, seria mais importante perceber os discursos que 
naturalizam alguma dessas e classificam outras como desviantes, para que 

                                                           
286 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade_no_reino_animal, acesso em 
08 de agosto de 2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade_no_reino_animal
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essas noções possam ser desconstruídas e a sexualidade seja vivida com mais 
liberdade. 

Em O Menino que Brincava de Ser, de Georgina da Costa é narrada a 
história de um menino chamado Dudu que tem como uma de suas brincadeiras 
preferidas fingir ser vários personagens, com uma identificação maior com as 
personagens femininas, como bruxas e princesas. Ele é então punido por seus 
pais por não cumprir o seu papel de gênero adequadamente, já que ao invés 
de seguir a postura ativa e incorporar a performance que está relacionada com 
o que a sociedade entende por homem, prefere adotar acessórios, cores ou 
roupas vinculadas a uma estética do outro gênero. A sexualidade do menino 
poderia ser posta em dúvida pelas pessoas próximas por ele não cumprir 
adequadamente os papéis que se espera de um garoto. Gênero e sexualidade 
são correntemente pensados de uma forma interligada e dependente, em que 
desvios na performance de gênero põe imediatamente em dúvida a 
sexualidade de alguma pessoa.  
  Em um momento desse livro Dudu chega a dizer para a sua mãe que 
gostaria de ser uma menina, e ela reage procurando médicos para tratar do 
que considera ser uma enfermidade no seu filho. Esperando encontrar alguma 
solução para encaixar o menino no gênero que considera correto vai 
primeiramente ao psicólogo, e se decepciona por não ser diagnosticado nada 
de errado. Seguindo o conselho de uma amiga vai dessa vez ao psiquiatra, que 
novamente afirma que isso é normal nessa idade. E já com uma grande 
preocupação por parte da família de Dudu, ele é levado ao endocrinologista. 
Dessa vez o médico aconselha um acompanhamento médico para os pais. É 
interessante que são mencionadas três profissões que historicamente 
produziram teses que patologizaram identidades desviantes. Como, por 
exemplo, as teses formuladas sobre a transexualidade pela psicanálise e pela 
endocrinologia (tendo como referência no primeiro campo Robert Stoller e no 
segundo Harry Benjamin) que a trataram como uma enfermidade, explicando 
as suas causas e propondo tratamentos. E no livro é dado um exemplo de uma 
situação concreta em que esses saberes são mobilizados para preservar e 
conservar a heteronormatividade nos corpos, mesmo que nesse caso não 
tenha sucedido como esperado. 

Há também outra tentativa dos pais que opera da mesma forma da 
consulta aos médicos, que é a ida forçada de Dudu a uma escolinha de futebol. 
Esse esporte operaria como uma tecnologia de gênero que reforçaria os papeis 
concebidos como naturais para homens nessa criança. O futebol é entendido 
nesse sentido como um tradicional espaço de sociabilidade masculina que 
através de atitudes que enaltecem a virilidade, é uma das formas mais 
presentes de produção e manutenção das masculinidades das crianças e 
adolescentes no Brasil.  

Dudu enfrenta, portanto, vários conflitos na sua relação com os pais por 
insistir em brincar de ser personagens femininos. A única pessoa na sua família 
que o apóia e não vê problema em suas brincadeiras é a sua avó materna, que 
inclusive defende seu neto dos pais. Um momento decisivo do livro se dá num 
diálogo com a sua avó que conta a ele que ao atravessar um arco-íris é 
possível virar menina. Dudu fica inicialmente muito entusiasmado com a idéia, 
mas ao chegar em frente ao arco-íris prefere não atravessá-lo para virar 
menina para sempre, e ao invés disso ser ator de teatro e ter a liberdade de se 
enfeitar e brincar de ser menina quando tiver vontade. É possível fazer uma 
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interpretação dessa situação problematizando o fato do personagem do livro 
não atravessar o arco-íris, que é símbolo do movimento gay e da diversidade 
sexual. Seria isso uma negação da transexualidade (como seria ao virar 
menina pra sempre) ou da homossexualidade? Por que o personagem não 
atravessa o arco íris e o que isso quer dizer? Além dessa primeira abordagem 
também é possível entender que o fato de Dudu não optar por ser menina para 
sempre pode denotar uma predileção pelo trânsito entre as performances de 
gênero e uma recusa a assumir uma identidade fixa. O menino parece se sentir 
mais a vontade assumindo uma estilística de gênero mais feminina em alguns 
momentos e em outros não. Mas não deixa de ser curioso o fato de um arco 
íris ter sido utilizado no enredo.   
 
 
Reações aos livros 
 
 Embora esses livros sejam considerados por muitas pessoas um 
importante avanço na educação infantil, eles renderam muitos protestos ao 
redor do mundo com a justificativa de que essas produções incitavam a 
homossexualidade ou que as crianças não estão preparadas para saberem que 
existem pessoas que se relacionam com outros do mesmo sexo. Livros gays 
foram destruídos em atos públicos, processos foram movidos e um pai chegou 
a ser preso. O livro And Tango Makes Three foi intensamente criticado e 
segundo a American Library Association alcançou 287a primeira posição de livro 
mais combatido de 2006, 2007 e 2008, passando para a segunda posição em 
2009, mas retornando ao topo em 20010. Nas escolas em que esse livro fez 
parte do currículo escolar das crianças ou que somente foi disponibilizado nas 
bibliotecas das escolas, surgiram muitas polêmicas e discordâncias quanto à 
legitimidade do livro ser empregado. Em muitas situações alguns pais 
solicitaram a retirada da história do casal de pinguins das bibliotecas ou a 
mudança para outras seções como as reservadas a histórias de ficção, famílias 
não tradicionais, livros para adultos ou de sexo, seções em que só os pais 
podem consultar etc. Uma bibliotecária escolar acabou até perdendo o seu 
emprego por apresentar o livro para alguns estudantes. Segundo uma matéria 
publicada na veja 288sobre o assunto “diretores colecionam ameaças de morte” 
por serem coniventes com a implantação dos livros LGBT nas escolas. A 
crença de que a homossexualidade é algo proibido, que ataca a moral e os 
bons costumes, é ainda uma tradição firmemente estabelecida e contrariar 
essa opinião continua sendo um tabu. 
 Outro livro que sofreu muita oposição foi o escrito originalmente em 
holandês "King & King", que em português significa Rei e Rei. A história trata 
de um príncipe que mesmo pressionado por seus familiares para escolher uma 
princesa, prefere se casar com outro príncipe e eles viram rei e rei, daí o título 
da história. Há ainda uma continuidade em que o casal adota uma criança na 
lua de mel no livro King & King & Family. Tornou-se uma obra muito famosa e 
foi traduzida para pelo menos oito línguas. Mas assim como And Tango Makes 

                                                           
287

 A American Library Association é a maior e mais antiga associação de bibliotecas do 

mundo e faz anualmente listas a partir de relatos que recebe de livrarias, escolas e da 

mídia com os livros mais solicitados para serem proibidos nos Estados Unidos. 
288

 Fonte: http://veja.abril.com.br/310506/p_116.html, acesso em 08 de agosto de 2013. 

http://veja.abril.com.br/310506/p_116.html
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Three sofreu reações duras de grupos conservadores que eram contra a 
existência do livro, apareceu também na lista da American Library Association 
de livros pedidos para serem proibidos. Uma imagem dos dois príncipes se 
beijando, mesmo com um coração escondendo os seus lábios, chocou uma 
grande quantidade de pessoas que acusaram (como era de se esperar) o 
movimento pelos direitos gays de estar minando a liberdade religiosa dos 
indivíduos. Em 2005 uma lei que pode ser traduzida como “lei de 
empoderamento parental” foi proposta pelo deputado Walter B. Jones que 
intentava estabelecer conselhos nacionais compostos por pais para revisar os 
livros obtidos por escolas de educação infantil. A justificativa que ele deu pra 
isso foi que devido à impossibilidade de proibir King and King por vias legais 
essa seria uma forma possível de barrar a difusão do livro. Felizmente essa 
proposta não foi implantada. Houve ainda outros conflitos em Oklahoma em 
que muitas pessoas afirmaram que livros para crianças que mostram situações 
de família que são diferentes à concebida pelo casamento tradicional são 
pornografia, e que as crianças não estariam preparadas para ter acesso a 
esses conteúdos. A mudança para setores da biblioteca que só podem ser 
consultados por adultos foi novamente proposta. Processos judiciais também 
foram movidos com a alegação de que com o uso desse livro estaria havendo 
educação sexual nas escolas sem o devido consentimento dos pais. Em outros 
lugares como no Reino Unido grupos religiosos conseguiram barrar a obra em 
algumas situações, e Stephen Green líder de um desses grupos chegou a dizer 
que o uso desse livro seria como um abuso infantil. 
Heather Has Two Mommies, o primeiro livro infantil com a temática lésbica 
publicado, foi considerado um dos mais odiados dos anos 90. 
 Não é considerado por essas pessoas que se opõem o fato de que 
esses livros irão combater fortemente a situação que se encontram aqueles 
indivíduos que têm opções sexuais não heterossexuais. E que, se os livros 
fizessem as crianças virarem homossexuais, todas as que tivessem lido 
Cinderela, Rapunzel ou outros contos tradicionais teriam seguido o padrão 
heterossexual. Entretanto, o que é feito é incitar a tolerância fazendo com que 
outros arranjos sexuais sejam equiparados à atual sexualidade tida como 
normativa, expondo na infância outras formas além do mais correntemente 
visto. 
 É preciso levar em consideração também o fato óbvio de que acontecem 
em grande proporção agressões verbais, físicas, e até mortes por 
discriminação das minorias sexuais. Podemos citar situações como a narrada 
por Gayle Rubin (2003) em Pensando o sexo, em que diversas violências 
foram praticadas contra homossexuais em São Francisco no começo dos anos 
80: 

 
“O espancamento de queers se tornou uma atividade recreativa 
significante para jovens homens urbanos. Eles vão para bairros gays 
armados de tacos de baseball e na busca por problemas, sabendo 
que os adultos em sua vida secretamente aprovam essa prática ou 
vão ao menos fazer vista grossa” (RUBIN, p. 12, 2003). 

 

É preciso entender que as normas de gênero geralmente utilizam da violência 
para punir aqueles que não seguem as suas diretrizes. E as tentativas para 
diminuir isso devem ser sempre levadas em conta. 
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Estamos diante, portanto, de uma série de enfrentamentos para incidir 
no processo de produção das identidades e fornecer alternativas ao modelo 
heterossexista. Primeiramente na formulação de artefatos culturais que 
exponham a diferença, mas também com o dever de continuar fazendo 
questionamentos e analisando criticamente o resultado dessas produções. E 
ainda de lidar  com o pensamento retrógrado de alguns que tentaram barrar de 
qualquer forma a difusão e leitura de obras como os livros infantis gays. 
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A mulher na literatura 
 
 

Um dos grandes preconceitos que as mulheres escritoras tiveram de enfrentar 

quando começaram a escrever profissionalmente foi a desqualificação dos temas abordados 

em suas obras, dentre eles, havia a principal acusação sobre a “incômoda” presença do que 

chamavam de “domesticidade” nas obras femininas. Muitas vezes esse julgamento acontecia a 

priori, baseado no tradicional e limitado acesso à educação disponível às mulheres. A 

sociedade, em geral, imaginava que o que saía da pena de uma mulher deveria ser tão limitado 

quanto a visão de mundo que a opinião pública julgava que elas tinham sobre a vida, sobre as 

artes, sobre tudo.  

Os temas abordados, o ponto de vista adotado e a linguagem eram, 

predominantemente, voltados para a esfera doméstica e envolviam preocupações com a 

família e a ordem doméstica em geral. É um fato que as mulheres escreviam sobre as 

experiências do seu espaço, o aprisionamento da sua restrita esfera de atuação. Por outro 

lado, como alternativa às limitações impostas ao seu sexo surgiu um grito artístico de protesto 

através da produção literária, contra as imposições culturais que as representavam 

equivocadamente ou de forma reducionista, e também pelo talento e pelo desejo de se 

tornarem escritoras reconhecidas.  



1057 

 

Além disso, culturalmente a mulher era vista de forma contraditória sendo 

representada na literatura através de estereótipos de cunho supostamente positivo, como mãe, 

esposa, solteirona, submissa, rainha do lar, anjo do lar, e os de aspecto mais claramente tidos 

como negativos, tais como, prostituta, feiticeira, demônio, Eva, Lilith, dentre outras imagens. 

Woolf (2004) mostra que na imaginação, a mulher é geralmente retratada como alguém da 

mais alta importância, a exemplo de Clitemnestra, Antígona, dentre outras; mas em termos 

práticos, ela é insignificante. De modo que a mulher “atravessa a poesia de uma ponta à outra, 

por pouco está ausente da história. Ela domina a vida de reis e conquistadores na ficção; na 

vida real, era escrava de qualquer rapazola cujos pais lhe enfiassem uma aliança no dedo.” 

Além disso, “mal sabia ler, quase não conseguia soletrar e era propriedade dos maridos” 

(WOOLF, 2004, p. 51). Gilbert e Gubar (1996) criticam as representações idealizadas das 

mulheres na ficção e mostram a vida difícil das mulheres reais, desprovidas de direitos básicos. 

É importante destacar um argumento de Woolf (2004) acerca da vida das mulheres 

reais. A autora defende que quando um professor, por exemplo, insistia enfaticamente “na 

inferioridade das mulheres, não estava preocupado com a inferioridade delas, mas com sua 

própria superioridade. Era isso que ele estava protegendo [...], pois era para ele uma jóia do 

mais raro valor.” Isso acontecia, segundo a autora, porque “em todos esses séculos, as 

mulheres têm servido de espelhos dotados do mágico e delicioso poder de refletir a figura do 

homem com o dobro do seu tamanho natural.” Woolf prossegue: “Como pode ele continuar a 

proferir julgamentos, civilizar nativos, fazer leis, escrever livros [...] se não puder se ver no café 

da manhã e ao jantar com pelo menos o dobro do seu tamanho real?” (WOOLF, 2004, p. 41). 

O fato é que, como mostra Woolf (2004, p. 62), nem mesmo no século XIX, a mulher não era 

“incentivada a ser artista. Pelo contrário, era tratada com arrogância, esbofeteada, submetida a 

sermões e admoestada. Sua mente deve ter sofrido tensões, e sua vitalidade reduzida pela 

necessidade de opor-se a isto, de desmentir aquilo.”  

A “competição” com a tradição masculina era historicamente desleal porque as 

mulheres estavam em desvantagem, como mostram Gilbert e Gubar (1984; 1996), de modo 

que muitas escritoras pioneiras estavam infectadas por sentimentos de falta de autoconfiança, 

de inadequação e de inferioridade, pois a educação delas em “feminilidade” as induzia a se 

sentir assim. Gilbert e Gubar afirmam, ainda que para muitas mulheres até o século XIX 

quando não consideravam loucura desejar escrever profissionalmente, julgavam tal atividade 

um passatempo presunçoso. Essa insegurança provinha, não apenas da consciência de serem 

o “outro,” o segundo sexo - como diria Beauvoir (1980) no século XX -, mas também da falta de 

educação formal, resultante da sua condição enquanto o suposto sexo frágil.  

A mulher e a escrita de prosa e poesia 
 
 

Foi através da ficção, sobretudo da forma romanesca, que as mulheres, em especial 

as pioneiras, utilizaram a literatura, para questionar e desafiar a apropriação masculina das 

experiências/sentimentos/atitudes das mulheres, como exemplifica a personagem Anne Elliot 

em Persuasão (1818) - escrito por Jane Austen - quando em uma conversa com o capitão 
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Harville desabafa: “[...] os homens têm tido vantagem sobre nós ao contar suas histórias. A 

educação tem sido deles em um nível muito maior; o lápis tem estado em suas mãos” 

(AUSTEN, 1994, p. 129, tradução nossa).  

O comentário da personagem de Austen sugere uma questão importante discutida e 

analisada por Gilbert e Gubar (1984) de que o lápis – “pen” em inglês - simboliza um pênis, 

enquanto ferramenta essencialmente masculina, e, portanto, inapropriada e estranha às 

mulheres escritoras. Gilbert e Gubar (1984) afirmam que Gerard Manley Hopkins escreveu uma 

carta em 1886, quando defendeu que a qualidade essencial do artista é a maestria na 

execução da sua escrita, a qual é uma espécie de dom masculino que especialmente 

diferencia os homens das mulheres. Essas autoras chamam a atenção para o fato de que na 

linha de raciocínio de Hopkins, tão comum na sociedade patriarcal, a sexualidade masculina, 

em outras palavras, não é apenas por analogia, mas realmente a essência do poder literário, 

de modo que o lápis do poeta é de certa maneira - mais do que figurativamente - um pênis. 

Para Gilbert e Gubar (1984), o comentário de Hopkins reflete o conceito central da cultura 

vitoriana e ocidental, e representa a ideia patriarcal de que o autor é o pai do seu texto, assim 

como Deus o é do mundo. 

Ainda segundo Gilbert e Gubar (1984), na sua conclusão ao discutir sobre The novel 

as beginnig intention, o teórico dos Estudos Póscoloniais, Edward Said, observa que a ideia de 

autoridade pressupõe uma variedade de significados interligados, não representando apenas o 

poder que leva à obediência, mas o poder derivado ou delegado; poder para influenciar ações; 

poder para inspirar crença; poder de uma pessoa cuja opinião é aceita, mas, na verdade, está 

ligada à palavra autor, que por sua vez remete à ideia de uma pessoa que dá origem ou dá 

existência a algo, uma espécie de pai, ou ancestral, uma pessoa que publica declarações 

escritas. Um vocábulo latino que se relaciona com autor é auctoritas, que significa produção, 

invenção, direito à possessão, continuidade, ou uma causa de continuidade. Considerados 

juntos, esses significados estão baseados nas seguintes noções: no poder de um indivíduo 

para iniciar, instituir, estabelecer. Desse modo, o indivíduo controlando esse poder controla 

suas questões e o que deriva delas.   

Para Said (2003, p. 19-20, tradução nossa): 

 

Não há nada de misterioso ou natural em relação à autoridade. Ela é 
formada, irradiada, disseminada; ela é instrumental, persuasiva; tem 
status, estabelece cânones de gosto e valor; é virtualmente 
inseparável de certas ideias que dignifica como verdadeiras, e das 
tradições, percepções e julgamentos que ela forma, transmite, 
reproduz. 
 
 

A concepção de Said acima citada pode ser aplicada às discussões sobre textos de autoria 

masculina e feminina, visto que, como mostra Showalter (1977, p. 4, tradução nossa), nomes 

da Era Vitoriana como George Henry Lewes e John Stuart Mill, “[...] sentiram que, como os 

romanos na sombra da Grécia, as mulheres foram encobertas pelo imperialismo cultural 
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masculino [...]”. Desse modo, foram também condenadas a um padrão de comparação da 

crítica que visava, por exemplo, desqualificar seus trabalhos e a autoridade de suas ideias.   

Miller sintetiza brilhantemente as dificuldades que as mulheres encontraram para se 

aventurarem no universo masculino, que era o mundo editorial, mostrando que elas, ao 

invadirem o território masculino, tinham medo:  

 
Disfarçadas de homens, elas se sentem colonizadas ou provincianas 
na metrópole, confrontadas pelas suas próprias vidas e naturezas, 
seus desejos e corpos, como têm sido definidas e descritas pelos 
homens. Se as mulheres não podem justamente ser consideradas 
como conspiradoras contra a opressão dos homens, elas certamente 
não acharam fácil lidar com a determinação deles em relação a elas 
na mesma língua em que os homens têm usado para colonizá-las. 
Dependência, como uma colônia, é mantida pelo medo; e medo é um 
estado de ser e um tema central nos romances de mulheres [...] 
(MILLER, 1986, p. 18, tradução nossa). 
 
 

O medo do qual trata Miller (1986) partia dos dois lados, tanto do masculino quanto 

do feminino, quando da entrada das mulheres no universo editorial de forma mais sistemática, 

o que de fato aconteceu apenas no século XIX. Nelas, o medo manifestava-se em relação à 

criação, reprodução, imitação, exposição, críticas, fracasso, sucesso. Obviamente, o medo foi 

fabricado pela autoridade da voz da tradição já existente, pela possibilidade de inversão da 

ordem histórica e cultural que conferia poder e, consequentemente, autoridade apenas aos 

homens para controlar a sociedade em todos os seus aspectos. Questionava-se com qual 

autoridade falariam as mulheres quando, na verdade, a autoridade, em si, havia sempre estado 

histórica e culturalmente na tradição masculina e nas mãos dos seus defensores. Neles, o 

medo manifestava-se no que se refere a uma possibilidade na inversão ou mudança na ordem 

patriarcal com as mulheres assumindo funções e adentrando espaços até então considerados 

masculinos.
 

Ao analisar as dificuldades das escritoras pioneiras anglo-americanas, Gilbert e 

Gubar (1984) ressaltam ainda que, havia a concepção que remontava a Aristóteles, de que o 

poeta, como se fosse um deus menor, seria o responsável por criar ou fabricar uma realidade 

alternativa, um universo-espelho no qual ele, o poeta, parece prender ou aprisionar sombras da 

realidade. As autoras mostram, também, que Coleridge compartilhava de uma concepção 

romântica de que a imaginação humana ou o poder plástico é de força gerativa e viril, e ecoa o 

eterno ato de criação no infinito “EU SOU” apresentado na Bíblia. Para essas pesquisadoras, o 

que se costumava pensar era que o poeta como Deus, o Pai, era um governante paternalista 

do mundo fictício que ele criou. 

A rede de conexões entre metáforas sexuais, literárias, paternais e teológicas é 

complexa e promoveu durante milênios a ideia de inadequação da vida letrada para as 

mulheres, sobretudo a literária, de diferentes formas e por diferentes propósitos. Isso significa 

que na sociedade patriarcal do ocidente, o autor de um texto foi, durante muito tempo, visto 

como um pai, um procriador, um progenitor, um patriarca estético cujo lápis era um instrumento 

que gerava poder como um pênis, mas, além disso, o poder do seu lápis, como o poder do seu 
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pênis, não apenas gerava vida, mas criava a posteridade, conforme relatam e criticam Gilbert e 

Gubar (1984).  

Gilbert e Gubar (1984) observam, ainda, que o lápis era visto como realmente 

superior ao seu fálico outro, a espada, e no patriarcado, ele é, inclusive, mais sexual. Ora, 

sendo assim, elas questionam como as mulheres posicionariam-se nessa concepção patriarcal. 

Se o lápis é um pênis metafórico, com que órgão as mulheres poderiam gerar textos, uma vez 

que a figura do autor representava o único poder que existia? Nesse sentido, a postura do 

patriarcado, sem dúvida, foi responsável pela exclusão das mulheres do universo letrado e 

ficcional, como sugeriu a personagem de Austen, Anne Eliot, de modo que a mulher que 

escrevia era vista como uma intrusa que havia cruzado as fronteiras da natureza.  

O que se percebe é que a sexualidade masculina esteve diretamente ligada ao poder 

de criação literária, enquanto a sexualidade feminina foi, por muito tempo, associada à 

ausência desse poder, e, portanto, à esterilidade artística. Assim, o poder masculino de criação 

refletia-se, inclusive, na maneira como os personagens masculinos eram criados, ao passo que 

muitas personagens femininas costumavam não passar de propriedades ou imagens 

aprisionadas, como mostram Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), em seu conto The yellow 

wallpaper (1899), e Charlotte Brontë, em Jane Eyre (1847).  

É um fato que muitos textos masculinos reforçavam a metáfora literária da 

paternidade. Segundo Gilbert e Gubar (1984, p. 13, tradução nossa), Norman O. Brown 

acreditava que a escrita de poesia, por exemplo, é “[...] o ato criativo, o ato de vida, o ato 

sexual arquetípico. Sexualidade é poesia. A dama é nossa criação, ou a estátua de Pigmalião 

[...]”. 

Nessa linha de raciocínio que as escritoras pioneiras tiveram que enfrentar, Gilbert & 

Gubar (1984, p. 15, tradução nossa) mostram que, enquanto autoria de um deus masculino 

“[...] morta em uma imagem perfeita de si mesma, a autocontemplação da mulher escritora 

pode-se dizer que teve início com uma olhada no espelho do texto literário masculino”. Desse 

modo, no espelho do texto literário masculino, as mulheres teriam percebido, em princípio, 

apenas os elementos eternos fixos nelas como uma máscara, mas depois perceberam uma 

prisioneira enraivecida, ou seja, elas mesmas. Na verdade, a postura do patriarcado ocidental 

levou as mulheres a promoverem uma luta gradativa travada nos espaços público e privado 

para oferecer um contraponto ao que histórica e culturalmente as silenciou, tanto como 

mulheres quanto como sujeitos capazes de formar opinião e de expressá-la através do veículo 

desejado, inclusive a escrita pública e profissional, independente do gênero literário escolhido.  

 
Contexto da vida de Anne Bradstreet 
 
 
 

Anne Bradstreet (1612-1672) sofreu na pele o poder da autoridade e da tradição 

patriarcal em todos os aspectos, inclusive no mundo literário. Na verdade, ela vivenciou tudo 

isso tanto no contexto inglês quanto nos Estados Unidos. Ela nasceu na Inglaterra e migrou – 

já casada -  aos dezoito anos com sua família para Massachusetts nos Estados Unidos, e viveu 
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em uma sociedade puritana cujo objetivo da educação era voltado para compreender a 

vontade de Deus no procedimento de colonização da Nova Inglaterra, nos moldes do 

puritanismo – aspecto histórico que serviu de inspiração para muitos literários neste período, 

inclusive Bradstreet. 

Quanto à literatura, o estilo puritano variava da poesia metafísica até diários e relatos 

históricos. Nesse contexto histórico a mulher deveria ser pura e perfeita, mas a sociedade 

negava-lhe qualquer tipo de poder, desqualificando sua capacidade intelectual e obras, 

atribuindo credibilidade apenas aos homens que eram vistos como detentores do poder e da 

sabedoria pelo simples fato de serem homens. 

Para que se tenha uma noção da importância de Anne Bradstreet para a literatura 

feminista, deve-se considerar que ela foi a primeira pessoa a escrever um livro, The Thenth 

Muse Lately Sprung Up in America (1650), nos Estados Unidos, o qual foi publicado em 

Londres na Inglaterra, e revela a influência de Edmund Spenser, Philip Sidney e outros poetas 

inglesas sofridas pela autora.  Esse livro foi publicado depois de muita insistência por parte do 

cunhado da autora, visto que ela não pretendia publicar seus poemas. É importante destacar 

que no prefácio do livro, o cunhado de Bradstreet deixou claro para os leitores que ela era uma 

mulher honesta, de respeito, e que escreveu aquelas poesias em horas vagas, apenas após ter 

cumpridos suas tarefas de dona de casa, mãe e esposa. 

Bradstreet freqüentemente usava conceitos formados ou metáforas dilatadas, seus 

poemas abordavam temas religiosos, convencionas, porém os mais apreciados são os que 

retratam a vida cotidiana, poesias calorosas e amorosas dedicadas a família. Esse tipo de 

temática pode ter sido utilizada pela autora como estratégia para poder ter seu talento posto 

em prática em uma sociedade tão castradora do potencial feminino. Nada mais prático do que 

escrever poesias para seu marido, filhos e familiares. Como a pena de Bradstreet era 

profundamente irônica e feminista – como podemos assim chamá-la hoje – não será difícil 

encontrar calorosas críticas à sociedade patriarcal em poemas aparentemente tão “femininos,” 

tais como ""To My Dear and Loving Husband", “In Memory of My Dear Grandchild Simon 

Bradstreet,”  “Upon the Burning of Our House July 10th." 

 É necessário lembrar que a vida social da mulher durante o período de colonização 

americana era altamente restrita; a mulher que ousasse escrever seria discriminada, vista 

como presunçosa, sem virtudes e tal ocupação seria considerada como tolice ou até mesmo 

como pretensiosa falha. A maioria das mulheres limitava-se a ler, escrever, fazer contas, aulas 

de piano, desenho, dança, costura e língua estrangeira. Estudos mais avançados eram 

restritos aos homens. Logo, a única arte e serventia da mulher era dedicar-se restritamente a 

vida familiar e religiosa. A mulher ideal para aquela época seria como aquela representada no 

poema “The Angel in the House” (1854-1862), escrito pelo poeta inglês, Conventry Patmore, na 

Era Vitoriana. 

 

Ironia feminista em “The prologue” 

 

http://en.wikisource.org/wiki/To_My_Dear_and_Loving_Husband
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A ironia é uma figura de linguagem que existe há muito tempo, possui um nível de 

complexidade bastante elevado, com varias interpretações, e tem sido uma arma poderosa 

utilizada inclusive pelas mulheres em suas produções literárias. Um dos autores que se 

dedicou ao estudo da ironia foi Vladimir Jankélévitch ,o qual afirma não haver um sentido único 

para esse vocábulo. Na verdade, desde o período Aristotélico discute-se a respeito desse 

conceito, uma vez que era uma prática bastante usada em oratórias com o intuito de confundir 

o adversário e o ridicularizar, visto ser a ironia uma figura de duplicidade, onde se diz o oposto 

do que se deseja, de modo que as palavras assumem significados distintos do literal.  

Assim, pode-se dizer que a ironia tem várias facetas e apresenta-se em vários campos 

de estudo: a ironia dramática, filosófica, situacional, cósmica, universal, dialética e literária, 

sendo esta última considerada mais complexa de se estudar (CUDDON, 1996). Tendo em vista 

a importância da ironia, a qual é uma das ferramentas utilizadas por Bradstreet em “The 

Prologue” (1650), é que se percebe o grau de dificuldade existente em usá-la: 

 

[...] a complexidade da comunicação irônica em literatura simboliza 
exemplarmente a própria complexidade da literatura geral. A tal ponto 
que se pode talvez indagar se a questão da ironia não tende, à medida 
que avançamos na sua pesquisa, a diluir-se numa questão mais vasta, 
se a ironia não é a própria literatura, toda a literatura, [...], a própria 
essência do ato literário (HAMON, 1996, apud MASSAUD, 2004, p.248) 

 

  Com relação a Anne Bradstreet, percebe-se que ela possui um posicionamento 

feminista irônico e crítico a respeito do papel assumido pela mulher na época em que viveu. 

Em “The Prologue” (1650), a ironia, enquanto recurso literário, modo de pensar, de sentir e de 

viver é, uma das formas mais utilizadas pela autora para manifestar sua insatisfação, seja ela 

pessoal ou profissional diante das restrições para a mulher na sociedade puritana americana. 

Foi através da ironia que Bradstreet conseguiu deixar nas entrelinhas a sua vontade de 

alcançar a liberdade poética. A ironia está presente ao longo de todo o poema e apresenta-se 

de forma brilhante, de modo que não foi percebida aos olhos da sociedade altamente 

preconceituosa da época. 

 A seguir, o poema, reproduzido por Gilbert & Gubar (1996): 

 

To sing of Wars, of Captains, and of Kings, 

Of Cities founded, Common-wealths begun, 

For my mean Pen are too superior things; 

Or how they all, or each their dates have run, 

Let Poets and Historians set these forth. 

My obscure lines shall not so dim their worth. 
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But when my wond’ring eyes and envious heart 

Great Bartas’ sugar’d lines do but read o’er, 

Fool, I do grudge the Muses did not part 

‘Twixt him and me that over-fluent store. 

A Bartas can do what a Bartas will 

But simple I according to my skill. 

 

From School-boy’s tongue no Rhet’ric we expect, 

Nor yet a sweet Consort from broken strings, 

Nor perfect beauty where’s a main defect. 

My foolish, broken, blemished Muse so sings, 

And this to mend, alas, no Art is able, 

‘Cause Nature made it so irreparable. 

 

 

Nor can I, like that fluent sweet-tongued Greek 

Who lisp’d at first, in future times speak plain. 

By Art he gladly found what he did seek, 

A full requital of his striving pain. 

Art can do much, but this maxim’s most sure: 

A weak or wounded brain admits no cure. 

 

I am obnoxious to each carping tongue 

Who says my hand a needle better fits. 

A Poet’s Pen all scorn I should thus wrong, 

For such despite they cast on female wits. 
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If what I do prove well, it won’t advance, 

They’ll say it’s stol’n, or else it was by chance. 

 

But sure the antique Greeks were far more mild, 

Else of our Sex, why feigned they those nine 

And poesy made Calliope’s own child? 

So ‘mongst the rest they placed the Arts divine, 

But this weak knot they will full soon untie. 

The Greeks did nought but play the fools and lie. 

 

Let Greeks be Greeks, and Women what they are. 

Men have precedency and still excel; 

It is but vain unjustly to wage war. 

Men can do best, and Women know it well. 

Preeminence in all and each is yours; 

Yet grant some small acknowledgement of ours. 

 

And oh ye high flown quills that soar the skies, 

And ever with your prey still catch your praise, 

If e’er you deign these lowly lines your eyes, 

Give thyme or Parsley wreath, I ask no Bays. 

This mean and unrefined ore of mine 

Will make your glist’ring gold but more to shine.289 

 

Na primeira estrofe, Bradstreet faz uma supervalorização das ações masculinas, uma 

vez que, elenca os vários papeis e cenários em que só o homem participava e deixa clara a 

                                                           

¹ Poema sem tradução na língua portuguesa, por isso, as traduções de trechos do poema são 
nossas. 
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importância dos mesmos na conquista de ideais e valores de uma sociedade. Assim, conclui 

que qualquer coisa que ela fizer não será mais importante do que o feito masculino. Percebe-

se que a ironia está presente nos seguintes versos: “Vamos poetas e historiadores passem 

adiante/Minhas linhas obscuras não diminuirá seu valor” 290
 

Outro ponto marcante em “The Prologue” é como o eu-lirico ironicamente “desvaloriza” 

a capacidade feminina de produzir literatura. Isto está evidente na segunda estrofe, quando o 

mesmo diz ter olhos assombrosos e coração invejoso pelas doces linhas da poesia do grande 

poeta Bartas
291
: “Um Barta pode fazer o que um Barta quiser / E eu simplesmente concordo 

com minha destreza”
292

. Ao referir-se a Bartas nessa citação, Bradstreet não estava referindo-

se a ele diretamente, mas trata-se de uma critica ao gênero masculino, ao qual Bartas faz 

parte, ou seja, Bradstreet quis evidenciar a total liberdade que o homem possui de expressar 

seus pensamentos e vontades, inclusive, através da escrita de poesia. 

Além disso, como pode uma mulher não ser apta a escrever, mas pode inspirar alguém 

a escrever, conforme ela sugere ao se referir a importância das nove Musas inspiradoras para 

os poetas gregos. É sobre isto que Bradstreet leva o leitor a refletir, a prepotência masculina, 

que leva o homem a acreditar que a mulher é desprovida de inteligência e capacidade para 

escrever poesia. A autora cita Calliope, que segundo a mitologia grega é a musa da poesia 

épica e da boa eloquencia: “Mas os antigos gregos foram por longe mais suaves/Mais do nosso 

sexo por quê imaginaram aquelas nove,/ E poesia feita pelo próprio filho de Calliope?”
293

. 

Ao longo do poema, aparentemente Bradstreet sugere que está conformada com o seu 

papel diante da realidade literária daquela época. No entanto, ela prova o contrário ao escrever 

seu poema. A autora ainda conclui que o preço que elas pagam por tal desmerecimento não é 

justo; “Mas vã injustamente para a guerra”
294

. Com ironia enfatiza que as mulheres merecem 

apenas um pouco de reconhecimento: “Ainda concede algum pequeno reconhecimento do 

nosso”
295

. 

 

 

Conclusão 

 

 

Diante do exposto, percebe-se que desde o início dos tempos, a mulher tive seu brilho 

ofuscado e seu valor diminuído, não apenas nas artes, mas também na vida social e 

econômica, isso porque eram-lhe atribuídos valores insignificantes. Mas, ao longo do tempo 

                                                           
290

 Let poets and historians set these forth/ My obscure line shall not so dim their 
worth”. 
291

 Guillaume Du Bartas (1544-1590) autor de As Semanas Divinas, um poema épico 
da história cristã. 
292

 “A Bartas can do what a Bartas Will/ But simple I according to my skill”. 
293

 “But sure the antique Greeks were far more mild,/Else of our sex why feigned they 
those nine,/ And poesy made Calliope’s own child?”. 
294

 “It is but vain unjustly to wage war”. 
295

 “Yet grant some small acknowledgement of ours” 
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essa condição de subordinação foi mudando, obviamente que com muita luta e dedicação por 

parte das forças femininas. Com o surgimento organizado e sistemático do movimento 

feminista no cenário anglo-americano no século XIX, e sua busca por uma visão igualitária vê 

um novo mundo, cuja perspectiva pretende desestabilizar as fronteiras existentes entre os 

sexos mostrando que a mulher possui seus valores e que merecem reconhecimento assim 

como o homem, já que, ela também possui suas habilidades intelectuais. 

A trajetória de Anne Bradstreet ilustra as dificuldades que muitas mulheres 

enfrentaram. Entretanto, percebe-se que as mulheres escritoras tornaram-se cada vez mais 

visíveis no mundo literário. Contudo, ainda ao final do século XIX, a famosa Questão da 

Mulher, ou seja, a discussão sobre qual seria o lugar adequado da mulher na sociedade 

ocidental levantava cada vez mais discussões e alterava pontos de vista nunca antes tão 

questionados (GILBERT e GUBAR, 1996). Entretanto, em 1929, Virginia Woolf era uma voz 

que sentia necessidades de mais mudanças para as mulheres, que clamava por elas, e com 

entusiasmo profetizou: “[...] dentro de cem anos [...] as mulheres terão deixado de ser o sexo 

protegido. Logicamente participarão de todas as atividades e esforços que no passado lhes 

foram negados” (WOOLF, 2004, p. 101). 

Importantes conquistas por parte das mulheres começaram a acontecer de forma 

mais sistemática apenas a partir do século XIX, que presenciou mudanças sem precedentes na 

história ocidental, principalmente em relação à condição da mulher em vários aspectos da 

sociedade. Aparentemente, Bradstreet não tinha uma compreensão muito ampla do poder 

transformador do seu trabalho e o papel que ele tinha no imaginário feminino, enquanto parte 

de um grupo minoritário em busca de identidade, afirmação, espaço e voz tanto individual 

quanto coletiva. Entretanto, ela rompeu o silêncio de sua realidade e do seu sexo através da 

sua poderosa voz literária.  
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RESUMO 

O artigo trata sobre a questão do gênero, considerando os estigmas e papéis 

sociais atribuídos à mulher, a formação de sua sexualidade e, em especial da 

mulher lésbica, esta formada e compreendida dentro dos eixos do patriarcado e 

da heteronormatividade. A partir daí, analisamos o conto Café da Tarde, de 

Lúcia Facco, no qual é possível apreender, por meio de sua narrativa e 

simbolismos, tais conceitos teóricos de interesse social e acadêmico. 
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ABSTRACT 

The article discusses the issue of gender considering the stigma and social 

roles of women, the formation of their sexuality, in particularly the lesbian that is 

formed and understood within the axes of male dominance and 

heteronormativity. Thenceforth, we analyze the short story Café da Tarde by 

Lucia Facco, in which one can apprehend through her narrative and symbolism, 

those theoretical concepts that has social and academic interest. 
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INTRODUÇÃO 

 

As questões relacionadas à construção do gênero feminino, em especial 

à construção identitária das lésbicas, fazem parte de um processo formalizador 

decorrente das engrenagens conceituais do patriarcado e, por conseguinte, da 

heteronormatividade, sendo, desta forma, uma questão ligada à subjetivação 

do sujeito, com forte influência da ambivalência social.  

Analisamos, em um primeiro momento, a questão do gênero e suas 

variações, identificando o feminino e o masculino dentro de uma pedagogia do 

medo, termo cunhado por FAVERO (2010). A mulher, na cartografia patriarcal, 

sucumbe ante uma conformação ideológica que a define como uma espécie de 

bibelô de carne, frágil e delicado, que deve ser protegido tal qual uma pétala de 

rosa. Assim, cabe-lhe o universo doméstico, já que este, supostamente, não 

requer um embate físico ou um esforço psicológico grandioso. Com base nesse 

paradigma, observamos a construção do ser lésbica enquanto parte do 

feminino, porém transitando como formação de um terceiro gênero que não se 

enquadra dentro dos parâmetros da heteronormatividade, os quais padronizam 

o comportamento do social. O amor sáfico ganha ares de patologia e de 

transgressão, justamente por divergirem de tais padrões, reconhecidamente 

adaptadores de uma sexualidade engessada pelo poderio masculino. As 

lésbica mancham, então, o modo universal da heteronormatividade, 

transgredindo-o. Essas reflexões podem ser amplamente observadas no conto 

Café da Tarde, de Lúcia Facco, A narrativa apresenta um enredo composto por 

personagens desprovidos de nomes, o que favorece a identificação do leitor 

com os papéis que estes representam. Os simbolismos metafóricos e os 

deslocamentos metonímicos enriquecem o enredo do conto, subvertendo a 

moldura do feminino e a compreensão do ser lésbica. Os termos apresentam 

certo teor demarcador dos elementos que compõem a condição sexual da 

personagem principal. Desde a epígrafe, é possível apreender os vários 

desenhos da condição homossexual. Atos e pensamentos da personagem sem 

nome possibilitam uma situação de alteridade relativa entre leitor e texto. No 

imo do conto, podemos perceber os movimentos do processo de “tornar-se 
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mulher”, a formação do gênero feminino enquanto lésbica. As engrenagens do 

patriarcado e da heteronormatividade desempenham um papel impositivo sobre 

o comportamento feminino, colocando-o como inferior ao homem, perante a 

sociedade, e apresentando o terceiro gênero como algo velado, subversivo – 

como é a relação estabelecida entre a madrinha e a afilhada.  

A personagem principal do conto – com suas nuances (“coisas de 

mulher” versus “coisas de homem”) e subjetividades, nega-se a herdar a 

condição de mulher “normal”, de afazeres domésticos, como se caracterizam a 

avó e madrinha da personagem. Da mesma forma, podemos perceber de que 

maneira a lésbica apreende e internaliza as questões dos papéis masculinos e 

femininos, quando a protagonista identifica-se mais com o que é típico do 

masculino, ofertando-lhe “novos caminhos” (não sabe preparar um bolo, como 

seria esperado do belo sexo). Assume, inclusive, uma postura máscula na 

relação, na qual sua companheira, uma típica mulher com perfil feminino 

“hippie”, adota um comportamento afeito aos assuntos de mulher. Nesse 

cenário, a personagem principal sente-se em família, mesmo não 

compartilhando das mesmas condições que uma família heteronormativa lhe 

proporcionaria. A partir de todas essas questões, chegamos à compreensão de 

alguns dispositivos discursivos relacionados à construção do gênero e suas 

variações. Foi possível, ainda, desconstruir o velado e rompermos o silêncio 

que erige, arbitrariamente, o “normal” da sexualidade.  

 

GÊNERO E SUAS VARIAÇÕES. 

 

 Inicialmente, faz-se necessário retomar o surgimento do conceito de 

gênero. Segundo CHANTER (2011), o termo aparece envolto a pressupostos 

disciplinares da psicologia e da sociologia na década de 1960 e, desde então, 

vem sofrendo modificações. O gênero é concebido como uma categoria social 

e histórica, passível de mutação. Desse modo, a identidade não é determinada 

desde o nascimento, como se fosse algo inerente à genitália. Ele se edifica a 

partir das ações e relações dos/entre os indivíduos. 

Historicamente, impôs-se a fragilidade ao corpo feminino e a 

sexualidade ao corpo masculino. Surge, dessa dicotomia, o que se denomina 

pedagogia do medo. Na fase inicial da infância, as meninas são educadas para 
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não estabelecerem contato direto com os meninos, já que estes não 

compartilham dos mesmos modos de comportamento social. Os meninos se 

voltam para brincadeiras com determinado teor sexual e, desde cedo, a sua 

virilidade é exaltada. Aqueles que não partilham desse tipo de comportamento 

são pejorativamente classificados como “viadinho”, já que a homossexualidade 

masculina é caracterizada, de maneira distorcida, pela identificação com 

elementos tidos como exclusivos do universo feminino, tornando a figura do 

homem semelhante a da mulher. A proximidade com o sexo feminino é 

encarado como um fator corrosivo e desmerecedor.  

A composição do gênero, como um todo, pode ser entendida a partir da 

performance representada em continuidade por seus sujeitos. Assim sendo, o 

sujeito, em seu mundo subjetivo, passa a introjectar determinadas ações 

(gestos, vocabulário e afins) que são características do gênero desejado. Esse 

constructo é bem presente na caracterização das lésbicas. Sua sexualidade é 

projetada a partir de sua performance, que é formada por meio da negação de 

determinados estereótipos e da agregação de outros. De posse desse 

arcabouço, saem do mundo subjetivo para se apresentarem no ciclo social em 

que vivem. É com base nesse aparato que as homossexuais conseguem 

projetar-se. Ocorre, destarte, uma espécie de neutralização das características 

biológicas. 

 A aceitação da neutralização das características biológicas conduz a 

questionamentos que serão de grande valia no tocante ao entendimento de 

determinadas problemáticas, como a da dicotomia gênero versus sexo. 

Algumas teóricas feministas colocam que o gênero é precedente ao sexo, por 

outro lado, inúmeros estudiosos batem na tecla de que o sexo é imutável e que 

é o gênero que é passível de mudanças. O ponto central da discursão é que, 

mais uma vez, depende da visão social para entender esse questionamento. 

Vejamos: 

 

‘A verdade’ sobre nossos corpos acabará refletindo certas tendências 

culturais, incluindo a ideia de que as explicações naturais podem 

melhor relatar os fenômenos sócias. A própria concepção de os 

corpos conterem uma casualidade material que é fácil ou 

prontamente distinguível das influências de ordem social implica que 

haja uma parte da ‘natureza’ que esteja fora da ‘sociedade’... 
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Argumentar que há ‘naturalmente’ dois e apenas dois sexos, 

masculino e feminino, e que as características desses dois sexos são 

mutuamente excludentes, é espalhar as crenças heterossexistas da 

era do capitalismo tardio ocidental dominante, e construir a função do 

sexo como algo que está teleologicamente circunscrito ao fim da 

reprodução. É ignorar as muitas culturas em que o gênero não 

depende de nenhum traço corporal, mas precisamente variável 

(CHANTER, 2011, p.12-13). 

 

 A construção do gênero perpassa os estigmas sociais. Para que haja um 

entendimento substancial é necessário abstermos do senso comum e 

debruçarmos sobre a subjetividade de cada sujeito. Só assim é possível 

elaborar uma cartografia de como o gênero se constrói e se apresenta. 

BEAUVOIR (1967) registra, em O Segundo Sexo, a extrema necessidade de 

entender o processo de formação de cada indivíduo. Segundo a autora, não há 

distinção entre os sexos; há, sim, o que ela diz ser um “soma” diferenciado 

segundo as formações indicadas pelos hormônios. Existe, então, uma 

orientação genotipicamente definida que seguirá em prol do surgimento de 

indivíduos intermediários entre o sexo masculino e o feminino. 

 Desta forma, fica evidente que as categorias de gênero e de identidade 

são formadas a partir de um processo dinâmico de manutenção de suas 

estruturas, tendo, como autor principal, o próprio indivíduo que as produz e as 

vivencia. Portanto, o gênero tem sua fundação no próprio sujeito que é 

resultado do meio em que vive. 

 Assumir a tese supracitada é apoderar-se, conscientemente, de que 

cada indivíduo, ao atuar em sociedade, está na verdade construindo a imagem 

social que deseja que os outros tenham de si, desenvolvendo, desta forma, um 

paradigma pessoal que explica para o mundo a sua identidade única. Sob esse 

prisma, quando os indivíduos aceitam “as imagens” que lhes são impostas, é 

porque são cientes de todo os benefícios e malefícios que cairão sobre as suas 

frontes. 

Ao observamos a história da humanidade, é possível compreender de 

que maneira o confronto homem versus mulher se coloca em meio aos grupos 

sociais, sendo o aporte fundamentador da construção dos perfis de gênero. 

Esse binômio se caracteriza pela hierarquização entre os envolvidos, de forma 
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que o homem se sobrepõe, enquanto “sexo rei” 296, ao gênero feminino. Forja-

se, assim, uma relação de algoz e vítima. A mulher não tem definição. A ela foi 

delegado o papel de ser tudo o que o homem não é: frágil. A fragilidade a 

define tanto no campo psicológico quanto no físico, o que acarreta uma 

incapacidade de desenvolver atividades que requerem um controle emocional 

maior e uma condição física mais desenvolvida. Desse modo, são incapazes 

de administrar situações de grande valor social, como por exemplo, sustentar a 

família. A ela resta “apenas” as atividades de caráter doméstico. Notemos: 

 

O homem que constitui a mulher... Assim a mulher não se reivindica 
como sujeito, porque não possui os meios concretos para tanto, 
porque sente o laço necessário que a prende ao homem sem 
reclamar a reciprocidade dele, e porque muitas vezes, se compraz no 
seu papel de Outro (BEAUVOIR, 1949, p.15). 

 

 

A construção dos sujeitos sociais dá-se, em princípio, a partir do 

conhecimento da genitália que o feto porta. É deste momento em diante que a 

sociedade passa a agir de forma a coagir este ser que ainda está dentro de sua 

mãe. Mesmo protegido pelo útero materno, a criança não consegue fugir das 

responsabilidades sociais que lhe são impostas. Seu futuro já está traçado e a 

ele será dado papéis claros, os quais devem ser seguidos, para que, assim, 

não macule o modelo social vigente há séculos, elaborado bem antes da 

existência de seus pais. Segundo Tina Chanter (2011), espera-se que aquelas 

que sejam identificadas anatomicamente como garotas ajam como garotas, e 

que aqueles que sejam identificados como garotos ajam como garotos. O 

exceto abaixo ratifica esse posicionamento.  

 

(...) o gênero é um sistema para estabelecer e organizar 
desigualdades com base nessa diferença, então a vasta influência 
das crenças culturais que definem características distintas para 
homens e mulheres e de como se espera que cada um se comporte, 
são sem dúvida, mais que estereótipos: trata-se de um componente 
central deste sistema (FAVERO,  2012, p. 378).  

 

O patriarcado é o responsável por todo o aparato ideológico que será 

dirigido à criança – detentora de um determinado gênero – como bônus de sua 

                                                           
296

 Termo utilizado por Denise Portinari, no livro O discurso da homossexualidade feminina, 1989. 



1075 

 

existência. Esse sistema é caracterizado, principalmente, pelo fato do homem 

ser colocado como um ser hierarquicamente superior, não se restringindo à 

relação de poderes entre homens e mulheres. Segundo FAVERO (2012), o 

regime patriarcal, do ponto de vista histórico, compreende um governo de 

sacerdotes (os hieros), que ostentam a condição suprema de pai. Assim, os 

dogmas do patriarcado implicam a descrição de uma ordem particular de vida, 

que enaltece as figuras masculinas. É um sistema em formato piramidal, no 

qual o homem fica situado no ápice, dispondo, assim, de um lugar que lhe 

possibilita uma visão privilegiada da existência de todos os outros entes que a 

compõem. 

É a partir deste paradigma que, aqui, buscamos compreender como é 

elaborada a imagem da mulher e de sua sexualidade (heterossexual e 

homossexual). O patriarcado vê a mulher sob duas perspectivas excludentes. 

As fêmeas heterossexuais têm sua existência subordinada às necessidades 

masculinas, seja como procriadoras ou como objeto de prazer sexual. A 

mulher, nesse aspecto, é um bibelô de carne, tão delicado que não pode ser 

exposto livremente ao mundo, posto não terem capacidade de sobreviver sem 

o auxílio dos homens. Desse modo, o código patriarcal as coloca em redomas 

delineadas de normas comportamentais que devem ser seguidas. Socialmente, 

simbolizam Marias mães, que têm por destino a procriação em primeiro plano 

de sua existência, sem direito ao prazer, ou como objeto do prazer masculino, 

sempre sem a prerrogativa de expressar seus desejos. Servem à mesa e à 

cama dos seus “senhores”, o que determina o seu papel e o status social de 

sua família. O capitalismo dita como cada mulher deve agir. Elas não podem 

ultrapassar as pontes, devem baixar suas cabeças e abrir suas pernas para 

executar as funções que lhes cabem. 

A mulher teve e continua tendo a sua sexualidade podada. Ainda se vai 

às ruas em marchas pela liberdade corporal, mesmo após a “queima dos 

sutiãs” em 1968. O sexo feminino não tem liberdade de se expressar 

livremente. O estigma de ser “costela de Adão”, ainda traz consequências 

dolorosamente profundas para sua existência. Para BEAUVOIR, “a mulher se 

sente diminuída porque, em verdade, as determinações da feminilidade a 

diminuem.”. 
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É pensando sobre a não possibilidade de expressão da liberdade 

feminina, que pretendemos examinar, no texto literário, como as lésbicas são 

compreendidas e vistas dentro do patriarcado, já que essas mulheres infringem 

e quebram várias das máximas impostas por este código.  Seu comportamento 

pode se visto como uma espécie de “agressão” ao social, pois não segue o 

enquadramento prototípico para o feminino.  

A lésbica surge como uma espécie que não se adapta aos parâmetros 

sociais vigentes da heteronormatividade, podendo ser percebidas como 

eternas peças soltas do quebra-cabeça do patriarcado, na medida em que não 

portam o encaixe necessário para unirem-se às demais peças. O desenho a 

ser formado com os elementos do quebra-cabeça social cristão é o de um 

pênis que se funde a uma vagina e, deste modo, a procriação irrompe-se como 

destina natural. A lésbica não consegue seguir o modelo deste jogo. Busca a 

dinamicidade das coisas que se unem sem formato específico, o que faz com 

que o seu agir degenere a relação dominante-dominado, imposta pelo 

ordenamento patriarcal. Seu agir, portanto, vai de encontro ao modelo 

ontológico da sexualidade heteronormativa.  

 A sexualidade, na perspectiva dos estudos sobre a homossexualidade, é 

entendida como uma pulsão sexual, que advém do princípio único do prazer, 

caracterizando-se, desta forma, como uma expressão da subjetividade de cada 

indivíduo. Demonstra como cada indivíduo reage perante os seus desejos e 

impulsos e como esses fatores influenciam diretamente em sua existência. 

Desse modo, ela é vista como elemento individualizante, que demarca a 

existência daqueles que a vivenciam. Essa concepção diverge da visão 

professada pelo heteronormativismo, onde a sexualidade constitui uma relação 

de acomodação às formas sociais. É apenas mais um adendo, dentre tantos 

outros impostos ao se nascer. Sendo assim, sua vivência é universalizante, 

retirando emblemas mais rasos da subjetividade. Eis o fragmento abaixo: 

 

(...) uma vez que o desenvolvimento heterossexual é tomado como 
norma, quando as publicações especializadas se referem à 
homossexualidade, homossexuais, escolha do objeto homossexual 
ou sobre as chamadas perversões, elas o fazem como um espelho 
daquilo que se passa no cotidiano cultural, ou seja, relacionando-os 
especificamente à questão da sexualidade, da escolha do objeto 
sexual, da fantasia, da erotização ou do desejo, de modo que, no 
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caso de ambos – gays e lésbicas – a referência é alguém com uma 
identidade sexual consciente. (FÁVERO, 2012 p. 213). 

 

Adentrando no arcabouço da sexualidade, em especial da feminina, 

investigamos a conceptualização do ser lésbica, com o propósito de desvendar 

os modos distintos de vivenciar esse trajeto da sexualidade. Por mais que 

entendamos que o gênero está inscrito no corpo, não se pode perder de vista 

que esse evento é uma construção social. De forma análoga, a sexualidade 

feminina não pode ser tida como pronta e acabada, condicionada aos conceitos 

culturais sobre a genitália.   

Por muito tempo, a homossexualidade feminina foi vista como uma 

espécie de doença ou como depravação. Carol Groneman (2001), em 

Ninfomania: história, a homossexualidade é descrita como algo típico das 

mulheres ninfomaníacas. A autora traz, em seu texto, um trecho da obra do 

sexologista Richard von Krafft-Ebing, para quem todas as manifestações de 

práticas degeneradas eram realizadas por mulheres ninfomaníacas. Para o 

médico austríaco, um dos comportamentos desviantes mais frequentes é o 

tribatismo, também conhecido como ‘Amor Lésbico’, que consiste na atividade 

sexual entre duas mulheres, a fim de estimular o orgasmo sexual.  Sobre a 

teoria de Richard von Krafft-Ebing, assim se posiciona a autora? 

 

Que a leitura sobre as lésbicas despertava sensações incontroláveis 
em moças e mulheres bastante excitáveis. Elas se tornavam 
ninfomaníacas e, impelidas por sua necessidade insaciável, 
prostitutas, para depois, completando o círculo da perversão, virarem 
lésbicas”. (GRONEMAN, 2001, p.49). 

 

A construção da visibilidade lésbica passou, no decurso da História, por 

inúmeros equívocos. Surpreendentemente, muitos ainda são pregados. 

Conceber, por exemplo, que uma mulher pode proporcionar prazer à outra 

mulher causa estranhamento e incompreensão até nos círculos acadêmicos na 

atualidade. 

O ponto central desse embate está centrado na natureza da sexualidade 

feminina. Por mais que se tenha, hoje, uma literatura mais ampla sobre o 

assunto, ainda há muito que se estudar e entender. As pesquisas sobre a 

temática, em termos numéricos, mostram-se bem mais precárias se 

comparadas aos estudos acerca da sexualidade masculina. O lugar do 
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feminino ainda está em um entre-lugar. No que se refere às lésbicas, a 

situação é ainda mais alarmante, já que o amor e o desejo feminino sempre 

foram vistos como vinculados à união heterossexual, onde a mulher é vista 

muito como uma espécie de procriadora e não como sujeito individual, dotado 

de necessidades e desejos próprios. 

A lésbica vivencia a sua sexualidade na medida em que deseja amar 

outra mulher em todas as nuances que este sentimento possibilita. Todavia, 

esse fato desordena o sistema coercitivo da heteronormatividade, pois a 

mulher, numa relação homossexual, assume uma posição ativa na relação 

sexual. Em termos práticos, a hegemonia masculina é negada e, com isso, o 

poder também chega às mãos femininas.  

A ação de conseguir satisfazer outro ser que compartilha da sua 

genitália provoca uma quebra de paradigmas seculares e acaba, por colocar 

em xeque, a supremacia do patriarcado, atingindo-o fortemente, devido à 

reviravolta nos papéis sexuais. No erotismo lésbico, a vitória no ato sexual 

passa a ser de uma mulher e o homem é anulado, apagado e retirado dessa 

relação. Consequentemente, esse tipo de comportamento ameaça a família em 

seu aspecto moral, religioso e cultural, chegando ao ponto de ameaçar a 

continuidade da civilização. 

Encontramos, nos estudos dos sexólogos Richard von KrafftEbbing e 

Carton Frederick, a expressão da homossexualidade feminina como uma 

representação anti–natural, pois com o estabelecimento desta, teria por 

consequência uma anomalia nas relações sociais. Todo esse extremismo era e 

é gerado pelo patriarcardo, cujas “leis” asseveram que a condição feminina não 

é passível de prazer. Observemos: 

 

Como os sexólogos reconheciam o heterossexualíssimo como o 
modelo de relações sexuais normais, eles também classificavam as 
relações sexuais entre duas mulheres como pervertidas. Presumiam 
que uma das parceiras femininas num relacionamento lésbico deveria 
ter ‘invertido’ seu papel, assumindo a busca ativa da satisfação 
sexual, algo reservado para os homens. Era esse papel, em vez do 
que os sexólogos presumiam ser parte ‘passiva’, supostamente 
desempenhada pela parceira, que caracterizava como uma pervertida 
sexual. A mulher ‘passiva’ num relacionamento lésbico muitas vezes 
não era considerada como ‘autentica’ lésbica. (GRONEMAN, p. 49, 
2001). 
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Considerar que, na relação lésbica, existem apenas duas categorias 

estanques e que estas correspondem, basicamente, à passividade de uma e a 

altivez da outra é minimizar aos extremos a complexidade das relações 

humanas. O amor lésbico é repleto de vicissitudes assim como qualquer outra 

forma de laço afetivo e sexual. Não é cabível estabelecer, previamente, como 

se dá o comportamento sexual entre elas, sem antes ser conhecedor do 

enredamento da relação que estabelecem. Conforme Simone de Beauvoir, 

dentro do universo homossexual feminino, existem duas categorias de lésbicas 

– as femininas e as masculinas – porém essa categorização não se afirma pelo 

comportamento sexual e sim pelo comportamento social. Seguindo a mesma 

base teórica, deparamo-nos com a informação de que, entre os casais 

lésbicos, as carícias são recíprocas e as variações dos hábitos acontecem 

naturalmente, assim como ocorrem entre casais heterossexuais. 

O traço diferencial é que esse tipo de relação tende a ser, no geral, mais 

impetuosa e recheada de arroubos do que os relacionamentos 

heteronormativos, visto a interferência constante do padrão social pré-

estabelecido como normal pelo patriarcalismo cristão. Existe, pois, uma 

necessidade de comprovar para a sociedade e, muitas vezes, para si mesmas 

que podem viver um relacionamento completo e que a “falta” de um homem em 

nada deixa faltar a essa união.  

A necessidade da autoafirmação lésbica gera, em alguns casos, 

necessidade de exteriorizar sua sexualidade por meio de vestimentas, gestos e 

vocabulário tidos como masculinos. Estes elementos passam, então, 

caracterizar o seu desempenho que pode, em determinados momentos, agredir 

o social. Se isso ocorre é porque a normatização não lhe representa. Ademais, 

acontece que algumas se transvestem para poder vivenciar a sua condição 

sexual, mas isso não as coloca como necessariamente ativas. Esse tipo de 

comportamento é, em muitos casos, necessário para que combatam a ordem 

social.  

Como já foi explanado, o comportamento sexual não pode ser 

desvinculado do social, pois a experiência influencia o comportamento. A 

sociedade estabelece normas de conduta para os gêneros. À mulher, cabem 

as vestimentas que evidenciam suas formas, os saltos, maquiagens, joias e 

horas em salões de beleza, tudo para transformá-las vitrines de ostentação 
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para o desejo masculino. Esse “jogo” promove uma objetificação feminina. A 

mulher, como tivemos a oportunidade de destacar, habita o imaginário 

masculino como uma espécie de bibelô. E, ao homem, cabe-lhe a sexualidade. 

Ele faz parte do clã mais forte, logo pode fazer usufruto dos membros do clã 

mais frágil. 

A ciranda da sexualidade baila dentro do imaginário social e existencial 

de cada ser vivente. Todo indivíduo busca a melhor forma para alinhar e 

adequar o seu comportamento sexual com os ditames sociais, numa procura 

pela possibilidade de novas realocações, na construção das esferas da 

sociedade. Não compete mais o binarismo da relação heteronormativa. É a 

partir desta ótica que almejamos perceber os (re)ajustes nas relações 

sexuais/amorosas que os sujeitos vêm apresentando. A análise terá como foco 

as relações vivenciadas e, em caráter mais específico, as relações das 

mulheres lésbicas. Nosso corpus, sobre o qual nos debruçamos para a análise 

das construções identitária dos personagens, é o conto Café da Tarde, da 

escritora contemporânea Lúcia Facco, que pertence ao livro Lado B.  

 

CAFÉ DA TARDE: AROMAS DO FEMININO 

 

O conto apresenta um emaranhado de metáforas que servem de 

marcadores estéticos para construção do enredo e de seu simbolismo. 

Nenhuma palavra é alocada de forma aleatória, todas são meticulosamente 

articuladas para dar vivacidade, pela palavra, à roda viva das sexualidades de 

suas personagens. Desse modo, confrontamo-nos, inicialmente, com a 

construção de personas sem nomes, identificadas apenas por sua condição 

sexual, fato que é bastante elucidativo no conto. É por meio desse rastro que 

se pode trilhar o caminho para o entendimento de que a estrutura narrativa se 

alia (ou pode aliar-se) aos conflitos exteriores, presentes na de vida de 

qualquer pessoa, inclusive na tua - leitor deste artigo - ou na minha, que o 

escrevi. Uma narrativa sem nomes ou “caras” específicas torna-se mais aberta 

e, com isso, no espaço real, qualquer agente é capaz, se houver identificação, 

de protagonizá-la. Com esse artifício, o narrador apresenta um cenário onde a 

sexualidade irrompe-se como elemento de cunho abstrato, porém demarcado 
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na elaboração da subjetividade da personagem. Ciente deste fato, a 

protagonista veste a narrativa e encaixa o texto de sua vida.  

O conto, como já foi dito, relata os percursos de uma vida cotidiana. O 

enredo – típico de um romance – tem como personagem principal uma mulher, 

cuja biografia, desde a infância até a idade adulta, é cuidadosamente exposta. 

É a partir da memória da protagonista que se constrói o encadeamento de fatos 

que serviram de objeto de análise, para a compreensão de como se dá o 

delineamento da figura feminina e, em especial, da lésbica conforme o modelo 

social vigente. É, pois, com base na descrição das experiências e dos conflitos 

vivenciados pela protagonista que se dão os motivadores para a análise dos 

papéis e construções sociais que foram, aqui, privilegiados. 

Ao se iniciar a leitura do conto, acha-se, como mote primeiro, uma 

epígrafe de cunho alegórico para a complexa história que se seguirá. Encontra-

se, nesse textículo, uma menção à primavera, estação do ano carreada pelos 

movimentos de translação (deslocamento da Terra em volta do sol). Esta 

estação é marcada pelo florescimento da flora, proporcionando o desabrochar 

das flores, o abrir-se em pétalas, em uma dança harmônica com a natureza. A 

personagem principal experiencia, simbolicamente, o mesmo movimento das 

flores. Ela abre suas pétalas para o mundo, em ritmo harmônico com a sua 

natureza, por meio dos seus impulsos mais subjetivos.  

Quando criança, ela já se mostrava alheia às imposições sociais que lhe 

eram conduzidas, assim como as flores que não seguem regras e 

desabrocham na estação que lhes é natural. Semelhantemente, a sexualidade 

da protagonista desabrocha para o mundo de forma pulsional. O seu abrir de 

pétalas inicia-se na infância, quando, na cozinha da casa da avó, não 

consegue “achar graça” nos diálogos travados entre a senhora e sua irmã. Ela 

prefere observar os homens construindo ‘os caminhos para as outras pessoas’. 

No decorrer do conto, somos confrontados com o fato de ela não conseguir 

manter a mesma cumplicidade com a madrinha, da forma como sua 

companheira consegue. Essa “incapacidade” é motivada pela falta de interesse 

pelos assuntos tidos como ‘de mulher’.  

Outro ponto fundamental, imerso no interior da epígrafe, diz respeito à 

escritura do nome primavera, iniciado por letra maiúscula. Essa configuração 

conduz o leitor ao entendimento de que não se trata apenas de uma das 
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estações do ano, mas, sim, de uma mulher. Estaríamos, então, ante o único 

ser que tem um nome específico, que é personificada por meio do uso do nome 

Primavera. A mulher é descrita como detentora de um poder magnético, que é 

capaz de abri-la em pétalas, como uma flor que se abre ao romper da 

primavera.  

A protagonista delineia a narrativa de sua vida por intermédio de 

flashbacks. Ela recorda a época em que era criança, as ocasiões em que fazia 

lanches na casa de sua avó. As lembranças foram motivadas ao sentir o 

produto da fusão do cheiro produzido pelo bolo de laranja, recém-saído do 

forno, e do café ao ser coado – deixando a “água escura descendo no filtro de 

papel, exalando um perfume delicioso”. 

O café torna-se elemento simbólico para o conto, já que este acarreta 

ações que se entrelaçam e que clarificam como se constitui a essência da 

protagonista, assim como a relação que ela tem com a madrinha, personagem 

fundamental para a construção da subjetividade da afilhada. O café pode ser 

visto, nessa perspectiva, como o responsável pelo desencadeamento de atos-

chave presentes na narrativa. A bebida quente e encorpada, exalando o odor 

forte e inebriante que estimula a produção de saliva e as papilas gustativas, 

estimula as reminiscências da personagem principal. Transforma-se, assim, em 

objeto simbólico da transgressão das regras sociais que deveriam nortear a 

conduta da protagonista. 

Uma das primeiras regras infringidas foi à ingestão do café, uma vez 

que, na condição de criança, não podia fazer uso do líquido rico em cafeína - 

substância estimulante e, por isso, imprópria a sua faixa etária. Ao burlar a 

regra, ela pensa que aquele era um segredo só dela, porém a sua madrinha, 

que também estava na sala, percebeu antes dos demais as nódoas do fluido 

manchando a boca da afilhada. Neste momento, estabelece-se a cumplicidade 

entre as personagens. Elas compartilhavam um segredo que as uniam, 

colocavam-nas no mesmo patamar. A protagonista segue a narrativa 

ultrapassando as normas, para satisfazer a sua curiosidade que lhe é inata. É 

devido a sua constante quebra de normas que, aos poucos, a sua figura social, 

vai adquirindo contornos mais definidos. 

O enredo do conto apresenta uma série de personagens femininos, que 

compõem a alegoria do feminino. Essa imagem simbólica é formada a partir do 
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patriarcado e de seus pareceres discursivos. Como “regime” ditatorial, 

apresenta-se como pilastra nuclear do modelo social, o que faz com os 

indivíduos do sexo/gênero feminino sucumbam à situação de submissos. A 

protagonista ergue-se como persona reversa ao que lhe é condicionalizador. 

Ela vive a partir dos seus desejos, provocando uma quebra de círculo opressor, 

do qual sua avó – uma senhora dotada de habilidades manuais, que produz 

quitutes com esmero para o lanche da tarde das netas – é uma legítima 

representante. A ela, cabem-lhe os afazeres domésticos, o cuidado da casa e 

dos seus integrantes. Funções tipicamente femininas, as quais, de certa forma, 

são renegadas pela personagem principal. Ela não se prende às conversas 

com a irmã e a avó; prefere ficar olhando os “homens construindo caminhos 

para as pessoas”. Para ela, aquele tipo de conversa parece enfadonha e sem 

graça, sente necessidade de fazer coisas práticas e grandiosas, que levem à 

construção de algo, já que socialmente as atividades femininas (do lar) não são 

reconhecidas como essenciais para o estabelecimento da ordem da 

humanidade.  

Começamos, a passos curtos, a desvendar a construção labiríntica da 

identidade da personagem. Ao analisar a metáfora concernente ao uso das 

“mãos engorduradas”, que serve de subsídio para elaboração do conteúdo 

simbólico da metáfora, percebemos o quão demarcadora essa imagem é na 

edificação da subjetividade sexual da personagem. Remete, no deslocamento 

sígnico, ao invólucro da sexualidade da personagem, mediante as mãos 

representarem um elemento rico de significação na relação homossexual 

feminina. As mãos simulam um dos artifícios que proporcionam prazer sexual. 

Na simbologia erótica, recobrem o “poderio sexual”. No conto, temos a 

descrição das mãos da personagem central que se encontram engorduradas, 

encharcadas por uma substância viscosa. Essa elaboração constitui uma 

transcodificação do ato sexual feminino, onde geralmente são as mãos que 

ficam “sujas” com a lubrificação da parceira.  

A manifestação do amor sáfico é algo desagregador dos preceitos 

heteronormativos. A edificação de uma instituição familiar de pilares femininos, 

num universo dominado pelo patriarcado, é alvo de repulsa e desacreditação, 

visto que desestabiliza o senso de normalidade estruturante da sociedade. 

Apesar de herdar a casa da avó, a personagem não consegue estabelecer o 
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mesmo padrão de conduta que vigorava anteriormente, mostrando, assim, que 

ela herdará apenas o imóvel e não os valores conservados por seus 

antepassados. Em uma dada cena do conto, ela tenta reproduzir o lanche da 

tarde, costume típico da casa de sua avó, porém este ritual não se revela 

corriqueiro em sua vida, devido a impossibilidade de estabelecer o mesmo 

comportamento dos seus entes. Ela o faz somente numa tentativa de recriar o 

universo social de sua madrinha, já que esta guarda o hábito de fazer o lanche 

vespertino. Como a madrinha é uma figura bastante significativa para a 

personagem principal, ela busca agradá-la com o pequeno mimo. 

A personagem central sente uma conectividade reconfortante para com 

a sua madrinha. Ela sempre se mostrou aberta às aventuras da afilhada. No 

episódio em que aprecia o café, fora a sua protetora que ajudou a acobertar o 

ato e, agora, ela frequentava a sua casa, simbolizando uma aceitação velada 

da sexualidade da afilhada, mesmo não falando abertamente sobre a relação. 

Mostrava-se, a seu modo, cúmplice da relação que sua afilhada estabeleceu 

com a pessoa que escolhera para compartilhar a vida. A sua ida à casa do 

casal mostrava que, mesmo sem entender direito ou aceitar, conseguia colocar 

os seus tabus de lado para comungar com sua afilhada, dando à união ares de 

“normalidade”.  

Conquanto não apresentasse as mesmas habilidades manuais 

valorizadas por sua avó e por sua madrinha, ela se arrisca a fazer o lanche 

que, agora, é algo raro. A personagem não se identifica com a cerimônia, pois 

vive outra realidade e nela não cabem certos costumes antigos. Ao enveredar 

pelo universo culinário, consegue obter a feitura de um bolo de laranja, que 

“milagrosamente não solou”, só para agradar, como destacamos, a sua 

visitante. O que se percebe é que a personagem busca dar um caráter natural 

à família que constituiu com a sua companheira e busca, na madrinha, uma 

espécie de aceitação, de benção.  

Envolvendo-se com atividades domésticas, a protagonista oportuniza 

uma conversa entre as duas mulheres (madrinha e esposa). Estas 

estabelecem um diálogo que a protagonista denomina de “conversa de 

mulher”. Ao buscar uma explicação para si sobre o porquê de nomear o fato 

assim, chega à conclusão de que existe uma cumplicidade nas vozes femininas 

e nos assuntos escolhidos para constituir o diálogo que ela nunca conseguiu 
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vislumbrar entre os homens. Emerge, da personagem central, uma espécie de 

estereótipo da lésbica máscula. Ela não alcança a mesma interação que sua 

esposa estabelece com sua madrinha. Tal conjuntura não a angustia, já que se 

reconhece diferente e, ao mesmo tempo, aceita a afinidade entre as duas 

representantes de seus laços familiares. Ela se sente acolhida pelo clima 

criado pelas mulheres na sala, atmosfera rodeada por uma áurea de lar/ família 

em fim da tarde. 

A essência da sexualidade lésbica foi explorada no conto de várias 

formas e condições. A voz narrativa enxertou, nas personagens, características 

tipicamente femininas, que foram ressignificadas ao longo da história. A 

estratégia resultou na composição de um retrato do feminino bastante 

recorrente. Esse “mapeamento” nos auxiliou rumo à compreensão de como a 

mulher se elaborou e se elabora no âmbito social e como a sua existência é 

permeada por regras desde o seu nascimento. O gênero feminino carrega 

bolas em aço, forjadas no fogo do patriarcalismo cristão. Sua sexualidade foi 

usada, consumida e podada ao longo da história. Sem direito a ter direitos, 

nem mesmo aos seus corpos, as mulheres foram transformadas em objeto na 

mão masculina. Debruçando-nos sobre tais questões, este artigo buscou 

elucidar como as lésbicas representam um perigo tão grandioso para o regime 

patriarcal.  
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RESUMO 
A cultura queer e a variedade de discursos sobre a sexualidade se tornam 

ainda mais diverso quando falamos sobre os novos discursos que surgem 
diariamente sobre a diversidade sexual. Para falar sobre a cultura queer esse 
trabalho apresenta a banda “Solange, Tô Aberta”, formada por Pedro Costa, 
antropólogo, e Paulo Fraga, percussionista. 
Palavras-chave: Sexualidade; Solange, Tô Aberta; discursos. 

 
ABSTRACT 

The queer culture and the variety of discourses on sexuality are even 
more different when talking about new discourses that appear daily on sexual 
diversity. To talk about queer culture this work presents the band "Solange, 
TôAberta” (Solange, I’m open), formed by Pedro Costa, anthropologist, and 
Paul Fraga, percussionist. 
Keyswords: Sexuality; Solange, TôAberta (Solange, I’m open); discourses. 

 
INTRODUÇÃO 

 

A partir do momento em que se descobre o sexo do bebê com a pergunta 

“é menino ou menina?”, a sociedade já delimita para este indivíduo inúmeras 

normas que mostram quais seriam os comportamentos socialmente esperados 

para um homem e uma mulher tornarem-se masculinos e femininos 

respectivamente, tendendo à heterossexualidade compulsória e natural. Como 

no mostra Foucault (1987), “o nosso corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõe limites, proibições ou obrigações” e nos 

atravessam com “verdades” formuladas por eles e que deveriam ser seguidas, 

assim, ele se torna um objeto mais do que propriamente um sujeito. 

A teoria queer, surgiu em meados dos anos 90 do século XX nos Estados 

Unidos, influenciada pelos estudos culturais, pelo pós-estruturalismo francês e 

carregando traços dos preceitos feministas, visa ativar uma minoria excluída e 

posta à margem por uma sociedade construída (hetero)normativamente. A 

palavra queer traduzida do inglês quer dizer excêntrico, raro, estranho, sendo 

uma forma de apelido que reiterava vozes preconceituosas; contudo, os 

adeptos da teoria subverteram-na de forma que fosse usada com sentido 

positivo para fortalecer sua autodenominação. Configura-se como uma corrente 

teórica que contesta e foge de qualquer binarismo fácil e formas de rotular as 
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pessoas, principalmente no que diz respeito à sua maneira de viver seu gênero 

e sua sexualidade. 

Há uma necessidade de tentar esconder aqueles que produzem vergonha 

à sociedade esses originários da vergonha devem ser excluídos, seus direito 

devem ser retirados e sua voz oprimida, o corpo criado atualmente é fruto de 

um discurso, de uma verdade imposta pela sociedade, segundo Foucault: 

 

 

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em 
termos negativos: ele "exclui", "reprime", "recalca", "censura", 
"abstrai", "mascara", "esconde". Na verdade o poder produz; ele 
produz realidade; produz campos de objetos e rituais da verdade. 
(FOUCAULT, 1987, p.161). 
 

 

 

O poder deve criar significados positivos as qualidades e condições das 

pessoas, independente de como seu sexo, sua sexualidade e seu corpo se 

organizam, há a necessidade de que o estado comece a olhar para a 

população queer como parte da sociedade que, possui uma cultura, uma 

história e uma verdade. 

 

Falar sobre a cultura é remetermo-nos a uma realidade peculiar e 

mutável, o próprio homem produz uma teia de significadosque atravessam 

nossa vida e modificam a estrutura social, essa teia deve ser cuidadosamente 

analisada e perpassada por critérios que façam a realidade ser percebida da 

maneira mais real possível como uma exigência cultural, temos o casamento 

da subjetividade com uma formalidade social, algo que não acontece 

plenamente e que tenta criar modos de vida que traduzem como as pessoas 

realmente pensam (GEERTZ, 1978). Para cada diferente grupo social há uma 

cultura diferente que se apresenta como uma verdade para eles, nessa mesma 

proporção está a cultura queer. Devemos levar em conta que o que importa 

não são as ações culturais isoladas e sim a importância deles no ambiente 

social, pois a cultura não é nunca particular e sim pública. 

O termo queer muitas vezes é anunciado como uma entonação positiva 

de fazer circular o respeito e a diversidade, existem normas de gênero que 
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escapam em um meio de cultura queer, é por meio de conflitos, diferenças que 

os sujeitos invertem os conceitos de normatização de gênero, rompendo com 

binômias, é necessário que o sujeito antes de se identificar com as normas de 

gênero se identifique com o seu corpo e com sua forma de vida (BENTO,  

2006) e a partir desse contexto partir para o descobrimento de novas 

estratégias que produzam ações ativas para remoldar sua vida e seu meio. A 

cultura queer, assim como qualquer outra cultura, é formada por meio das 

relações sociais (interpessoais e intrapessoais) que possibilitam a identificação 

de um grupo com uma determinada realidade social, no caso da cultura queer 

é importante observar as reflexões que surgem sobre o caráter identitário da 

sexualidade, levando em consideração a construção de um corpo sexuado que 

produz significações em outros contextos como o político e o social (PINO, 

2007). 

Várias instâncias repressivas nos fazem ter a impressão de que o nosso 

corpo, na verdade, não é nosso. Igreja, Estado e sociedade, são apenas alguns 

exemplos de órgãos que tecem discursos e “verdades” sobre ele, procurando 

encaixá-lo na curva da norma como critério para ser aceito no círculo social.  

Dentro de um contexto cultural emergem diferentes formas de 

manifestação que são válidas, que criam as novas formas de ver o mundo e 

novas formas de identificação, surgem bandas, músicas, expressões artísticas, 

formas de comportamento, moda e outras expressões que se tornam 

características sociais de determinados grupos. Pensando a cultura queer é 

que trazemos a banda “Solange, Tô Aberta!”, formada originalmente por Pedro 

Costa, antropólogo, e Paulo Fraga, percussionista, conhecidos 

internacionalmente nesse meio e enquanto propagadores de um discurso que 

contesta e procura desconstruir algumas situações impostas pela sociedade 

sobre gênero e sexualidade. Viram no funk carioca abertura para falar desses 

assuntos incômodos sem precisar maquiar-se de politicamente correta,opondo-

se a qualquer forma de normatividade, seja ela hétero ou homo, rompendo com 

qualquer forma de binarismo e fugindo a qualquer tipo de enquadramento. 

Podemos perceber isto até mesmo na forma como os componentes sobem ao 

palco, misturando peças do guarda-roupa feminino e masculino e 

questionando-se quem determinou o que é ou não vestuário feminino já que a 

produção e formação destas determinações sociais são produtoras e produtos 
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de um modelo normativo na qual a sociedade se insere. Essas mudanças e as 

novas inserções sociais compõem uma cultura e uma identidade formada a 

partir da cultura na qual os sujeitos estão inseridos. 

A reflexão que a “Solange Tô Aberta” promove sobre os gêneros, nos 

mostra que o importante é viver conforme o desejo subjetivo, desconsiderando 

a gama de discursos repressivos que incidem sobre o corpo - como o discurso 

religioso e médico, por exemplo -conferindo uma naturalização da diversidade 

sexual e das formas de viver a sexualidade. As diferentes formas de percepção 

entre os sexos são inerentes aos indivíduos e devem romper com o binarismo 

sexual instituído por outros discursos. Buscando uma interpretação mais 

abrangente, este trabalho objetiva realizar uma investigação acerca dos 

discursos atuais da cultura queer associados com o discurso apresentado pela 

“Solange, Tô Aberta”. 

 

REFLEXÕES  

1.0 Uma teoria construída na desconstrução 

Não se curva a essa sociedade burra 
Que só sabe dizer não 
Ao que tá fora do padrão 
(Respeito às Travestis! – Solange, Tô 
Aberta) 
 

A teoria queerpassou a ganhar visibilidade nos últimos anos por trazer 

problemáticas inovadoras que até então eram esquecidas pela maioria da 

sociedade, faz com que as pessoas pensem em grupos sociais diferentes, 

estranhos e diversificados, ressaltando que a estranheza é provocada não no 

sentido negativo, mas no sentido de confrontação com o que é novo, 

questionando a normatização sexual estabelecida pela sociedade que dita o 

que é certo e o que é errado, além de dizer como as pessoas devem se 

apresentar, falar ou se vestir. A sociedade configurou-se como um aparelho 

punitivo e seletor entre os normais e os anormais, posto que o que nos foge á 

regra, torna-se patologizado. As diferenças estabelecidas pela teoria fazem 

referência aos sujeitos que em determinado momento decidiram transgredir as 

normas sociais e sexuais impostas. É importante perceber que, segundo Louro 

(2004), “Queer é um corpo estranho que incomoda perturba, provoca e 
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fascina”, ser queer é provocar novas percepções sensoriais nos outros, essas 

sensações são despertadas naqueles que se estabelecem como normais e 

vivem de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade 

majoritariamente heteronormativa, pois a liberdade de um ser só vai até 

quando ele é um ser normal aos olhos da sociedade. Ao mesmo tempo em que 

incomoda, oqueer é aquele que fascina pelo jeito diferente de ser, pela 

excentricidade e por assumir a bandeira da diversidade. 

A cultura queer assegura e ressalta que tanto no grupo homossexual 

quanto no heterossexual, há pessoas que não se encaixam, – e nem querem - 

nesse sentido é importante que a manutenção dessa diversidade se dê pela 

união desses pequenos grupos em detrimento de um grupo maior que pode 

conquistar mudanças sociais mais relevantes. Aglomerando pessoas 

diferentes, que inicialmente não formam um único grupo, podem formar ações 

de massa coletivas, movimentos que entrem em combate com as questões 

pré-estabelecidas e normativas, como nos traz a revista La Gandhi Argentina 

(1998 apud LOURO, 2004), “as minorias nunca poderiam se traduzir como uma 

inferioridade numérica, mas sim como maiorias silenciosas que, ao se politizar, 

convertem o gueto em território e o estigma em orgulho – gay, étnico, de 

gênero.”Nessa mistura apresentada por uma cultura que liga os sujeitos, 

muitos setores sociais manifestam uma maior abertura no que tange a 

sexualidade, assim como alguns outros setores mais tradicionais ainda 

permanecem com uma postura intransigente, inflexível e que muitas vezes 

possui o discurso de ódio (Louro, 2004). 

O surgimento de uma cultura plural e diversificada permite que as 

experiências sexuais, as diferenças sexuais, as manifestações sexuais e as 

identidades sexuais sejam validadas por meio do discurso da diversidade, no 

sentido de considerar a dispersão sexual e a possibilidade de proliferação dos 

gêneros (CARIGNANO, 2009) no sentido mais abrangente possível, mostrando 

que não deveria haver uma ordem sexual normativa e pautada em uma 

possível postura correta dos sujeitos. 

A subversão provocada pela cultura queerpromove uma reflexão sobre 

como os sujeitos destoantes são vistos ainda na atualidade; o estigma criado 

por uma sociedade normativa dificulta as possibilidades de manifestação dos 

queer, que ficaram por muito tempo na sombra, ofuscados e mal 
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compreendidos, sem se mostrar presentes, foram socialmente diminuídos e as 

possibilidades de existência se tornaram ainda mais escassas (GOFFMAN, 

1988). 

Por, de certa forma, preceder a cultura queer, na atualidade as pessoas 

acabam reduzindo a cultura queer à cultura dos homossexuais. É importante 

perceber as atuais problemáticas que surgem e esclarecê-las pra não se correr 

o risco de uma simplificação da teoria. Louro (2004) já nos traz uma reflexão 

acerca da problemática existente: 

 

“Queer significa colocar-se contra a normalização – venha ela de 
onde vier. Seu alvo mais imediato de oposição é, certamente, a 
heteronormatividade compulsória da sociedade; mas não escaparia 
de sua crítica a normalização e a estabilidade propostas pela política 
de identidade do movimento homossexual dominante.  

(LOURO, 2004) 
 
 

O que ela quis dizer com isso é que a cultura queer se configura como o 

orgulho a uma diferença que não quer ser igualada, ao passo que igualar, 

adquiriria também uma função normativa, ser queer é questionar e subverter 

valores ao mesmo tempo em que te questionam e te apontam. 

 Butler (1999) também ressalta no seu discurso, a questão do binarismo 

homossexual/heterossexual, quando afirma que não são só as vozes 

homofóbicas ecoantes que reforçam o binarismo, mas também os próprios 

discursos favoráveis aos homossexuais, principalmente quando reclamam para 

si uma visibilidade maior e separatista, como uma espécie de comunidade em 

separado, seja quando propõem a integração dos homossexuais como sujeitos 

normais. Percebe-se que todo esse discurso foi feito com base na norma 

“natural”, ou seja, eles estão sempre pondo-se em comparação com a 

heterossexualidade para poder se reafirmarem. 

Sabemos que os seres humanos não nascem iguais, não crescem iguais 

e, portanto, não podem ser iguais. Essa idéia de igualdade veio ser apregoada 

pela direita, vem da herança da “Liberdade, igualdade e fraternidade” da 

Revolução Francesa. Contudo, hoje se busca cada vez mais o reconhecimento 

pela diferença, o respeito à diferença, a legitimidade da diferença. Porém, a 

igualdade e a diferença andam juntas, não existe o diferente se não há algo em 

que eu possa me basear e contrapor para afirmar isto. A 
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heterossexualidade/homossexualidade deve ser pensada como um par de 

opostos interdependente, um só existe em detrimento do outro. A afirmação da 

identidade implica sempre a demarcação e a negação do seu oposto, porém, 

esse “outro” continua sendo indispensável. (LOURO, 2004) O que deveria estar 

em questão não é a construção do binômio hetero/homo em si, mas sim o 

motivo pelo qual somente a heterossexualidade passou a ser considerada o 

estado normal, natural, certo, ao passo que tanto a homossexualidade quando 

a heterossexualidade se configura como a preferência por um objeto. 

Nesse aspecto, fica claro o quão simplista é pensar essa cultura tão 

vasta, uma cultura que levanta a bandeira da diversidade, que enche-nos os 

olhos de coragem e ousadia, como uma cultura dos homossexuais, 

circunscrevendo e limitando o seu alcance e representação. Queeré admitir e 

ter orgulho de suas diferenças acreditando que há no mundo espaço para 

todos e que as pessoas dever estar bem com que lhes faz bem sem maiores 

preocupações com o que os outros esperam. Como nos faz refletir Louro 

(2004) 

 

Essa classificação toda, aliás, não está me parecendo nada 
queer. É que o queer, como todo o resto, tem seus riscos. Este é, 
admitamos, um deles. Mas tem conserto. Porque tudo pode ser 
queer. E tudo pode deixar de sê-lo. É tudo uma questão de jeito. Um 
passo certo demais atrapalha. Mas um passo falso também. Por isso, 
em questão de queer, todo cuidado é pouco. 

(LOURO, 2004) 
 
 

2.0 A vida da Solange 

 

 

“Solange Tô Aberta! é o fracasso da hetero/homonormatividade: 
festejar as margens e comemorar a precariedade. Solange Tô Aberta! 
é a música pirata, é o fracasso da arte!!! Solange Tô Aberta! é um 
buraco que todo mundo tem!!!”.  

(Página da banda no facebook, disponível em 
<https://www.facebook.com/pages/Solange-t%C3%B4-

aberta/183305078375213>) 
 

 

A banda “Solange, Tô Aberta” surgiu no ano de 2006 quando Pedro 

Costa, antropólogo e Paulo Fraga, percussionista, decidiram formar um duo. 
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Dentre as reflexões rítmicas, deram de cara com o funk carioca, que traz total 

abertura pra se falar de assuntos polêmicos de maneira direta e incômoda. 

O estranhamento ao se ver a banda em cena é normal, por estar se 

tratando de maneiras de identidade sexual e de gênero diferentes do 

comumente aceito em nossa sociedade, porém, é justamente esse 

estranhamento que dá visibilidade às diferenças e faz as pessoas pensarem a 

identidade de gênero como algo fabricado e não natural. 

A “Solange” não nasceu com o pretexto de ser queer, porém, assim é 

identificada pela cultura queer internacional, sendo detentora de um discurso 

pra lá de direto que procura desconstruir a ideia de que existem limitadas 

formas de viver a sua sexualidade, pelo contrário, ela é tão múltipla quanto se 

possa imaginar. Infelizmente, desde pequenos, aprendemos a tratar a 

sexualidade como um assunto proibido e limitado e algumas pessoas crescem 

nos trazendo essa forma binária de homem e mulher que nascem um pro outro. 

A banda nos traz uma crítica ferrenha à sociedade, quando nos traz, por 

exemplo, na letra da música “cuceta” a afirmação de que o cu é um buraco que 

todo mundo tem! O prazer anal é, muitas vezes renegado por não contribuir 

com essa idéia patriarcal e moralista do sexo puramente reprodutor, por trazer 

uma visão sobre do sexo por prazer, do gozar. 

A banda traz a possibilidade de misturar a musicalidade com a 

teatralidade, de maneira poética, as ideias mais ‘bizarrinhas’ puderam emergir 

(COSTA, 2009, entrevista concedida a Íris Nery) criando a “Solange, Tô Aberta” 

como ela é, excêntrica, irreverente, crítica e libertadora. Assim como o queer 

assusta e fascina essa banda propõem um show que possa atravessar várias 

pessoas independente da orientação sexual, a “Solange” busca, segundo 

Paulo Fraga: 

 
 
Dar prazer e incomodar são nossas principais intenções baby, de 
uma forma ou de outra a sensação de dever cumprido é a mesma! 
Soltar os bixos e principalmente as BIXAS que estão dentro de nós, é 
coisa pra quem pode! Quem não pode vai pra casa ouvir Padre 
Marcelo Rossi, ou se masturbar na web cam sem mostrar o rosto! 

 (FRAGA, 2009, entrevista concedida a Íris Nery) 
 
 

A “Solange” é transgressora e se permite viver da diversidade e das 

inúmeras possibilidades de subjetivação, é algo que transcende as normas e o 
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principal imperativo é a liberdade de expressão. É por meio de letras musicais 

irreverentes, performance excêntricas e roupas peculiares que a “Solange, Tô 

Aberta” sobe aos palco e se abre às novas possibilidades que possam surgir, 

ao público e a si mesma. A banda tentar desconstruir os padrões pré-

estabelecidos sobre a sexualidade, é uma maneira de subverter a moral e 

ordem, estabelecidas por discursos tradicionais, utilizando das próprias 

características desse discurso opressor. A violação do discurso tradicional pela 

“Solange” é demonstrada em suas músicas que criticam as exigências de 

papeis sociais que ditam o certo e o errado, em “Melô da bicha no armário” 

temos: 

“Disfarça bem o olhar 

Quando o primo gostosão chegar 

A cara deslavada 

Quando perguntarem pela namorada 

E a expressão de nojo 

Quando o tio der um arrôto! 

Se o assunto é futebol 

Finge que vai ao banheiro 

Se o assunto for mulher 

Diz que vive nos putêro 

Os bofe vão virar: mermão! 

As racha vão virar: gostosa! 

E uma coisa que você 

Não vai poder esquecer 

De marcar no seu relógio 

Que a cada dez minutos 

Você baixar o macho 

E vai coçar o seu saco 

Isso é coisa de machão! 

Isso é auto afirmação! 
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É pura virilidade! 

Coça mesmo com vontade! 

Pra eles pensar que é verdade!” 

De maneira bem humorada e ácida a “Solange, Tô Aberta” conquista seus 

fãs e ao mesmo tempo depreciadores, mas a banda não tem preocupações 

sobre a aceitabilidade do estilo deles. Eles estão preocupados com questões 

que intimidam o jeito de ser das pessoas, no que tange a falta de liberdade e a 

cultura tradicionalista opressora. Na letra supracitada podemos perceber a 

contextualização realizada pela “Solange”, a “bicha” que está no armário é o 

retrato do que muitos homossexuais passam no que diz respeito aos modos de 

ser aquela pessoa que necessita se enquadrar nos padrões que formam as 

imagens e o próprio corpo. Contudo, mesmo nessa tentativa ininterrupta de 

aceitação, a “bicha” que ainda está no armário não consegue viver sua 

subjetividade de maneira plena, a exigência por “machões” proíbe que as 

pessoas sejam o que apenas são. Sair desses armários é a grande dificuldade 

encontrada por homossexuais mesmo havendo na atualidade uma maior 

abertura aos homossexuais e suas questões, como coloca Simões e França 

(2005), a “ampliação e diversificação dos espaços de sociabilidade 

homossexual, bem como das formas de expressão cultural e política das 

homossexualidades”. 

Trabalhar com o corpo e com a desconstrução dos moldes sociais que 

necessitam responder com maestria as exigências, é o alvo da “Solange”, 

permitindo que as pessoas conheçam seus próprios corpos e possam utilizá-lo 

da maneira que mais lhe agrada. “Solange” é um trabalho que envolve 

questões da afirmação do desejo, possibilitando a existência de vários desejos 

e várias formas de conquista desse desejo. As performances trazem reflexões 

acerca do que se pode viver por meio do corpo, sem restrições e normas que 

direcionem as ações corporais dos indivíduos. A “Solange” é uma espécie de 

fonte encorajadora que afirma que todas as pessoas devem fazer aquilo que 

acham que é certo, sem falsos moralismos, rompendo com as violências 

trazidas pelo machismo.   

 

3.0 Vem se abrir com a gente 
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Identidades perturbadas 
Questões subversivas 
Poderes alterados 
Discursos desafiados 
Comportamento itinerante 
Gesto temporário 
(Macho transtornado – Solange,Tô Aberta) 

 

É cantando, falando e dançando que a “Solange” se mostra uma proposta 

diferenciada de ser queer, subvertendo a própria cultura, seja heteronormativa 

ou homonormativa. É por meio da criticidade nas músicas que a reflexão se faz 

sobre muitos problemas sociais, que envolvem o gênero e a sexualidade, 

surgem identificando as dificuldades de se abrir à sexualidade. Ser queer é 

assumir uma postura de desconstrução dos corpos, dos signos, das 

sexualidades e a “Solange, Tô Aberta” é o componente que desconstrói 

qualquer imposição, valorizando as experiências e os desejos. 

Como uma boa banda queer, a “Solange,Tô Aberta” também problematiza 

os atuais discursos da teoria. Em entrevista cedida aos autores, o atual 

componente da banda, Pedro Costa, fala sobre o atual simplismo do senso 

comum ao achar que a cultura queer representa unicamente os homossexuais. 

De fato, a cultura dos homossexuais surgiu como uma contra - resposta à 

heteronormatividade, na tentativa de conquistar um lugar social para os gays, 

lésbicas, travestis, transexuais, pansexuais, bissexuais, enrustidos e 

assumidos, essa tentativa precede e promove o surgimento da cultura queer. 

Pedro afirma que, pra hoje existir uma cultura queer, antes foi preciso que 

houvesse mesmo se consolidado essa cultura dos homossexuais, 

principalmente para se perceber que essa restrição não abrangia muitas 

pessoas, ou seja, muita gente não se sentia pertencente nem ao grupo dos 

homossexuais e nem ao grupo dos heterossexuais, como é o caso do próprio 

cantor. 

As pessoas que compõem a cultura queer se encontram marginalizadas e 

estigmatizadas, assim como as pessoas que aderem ao estilo musical do funk 

é nesse medida que a cultura queer se apropria da cultura do funk em uma 

espécie de união de forças que combate o tradicionalismo impregnado na 

sociedade. Nitidamente podemos notar essa união na “Solange” que, não e 

preocupa em agradar, promove performances diferenciadas, letras 
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escancaradas que falam de tabus, sexo e subjetivação, mostrando as 

características que causam um estranhamento e provoca uma reflexão.  

O queer possui a conotação daquilo que é estranho, busca uma mudança 

radical na política, na sociedade, no ideário comum, nas questões de gênero, 

na sexualidade e no corpo, tenta modificar as relações de poder e com o 

discurso, possibilita novas existências e possui a contra-hegemonia 

estabelecida como norte que suscita mudanças particulares e públicas. Nessa 

perspectiva a “Solange” se estabelece, modificando, criando e dando novos 

olhares àqueles que muitas vezes são esquecidos ou apenas não se 

enquadram nas normas sociais. Como diz Eduardo Galeano: “A igreja diz: -

ocorpo é uma culpa. A ciência diz: - o corpo é uma máquina. A publicidade diz: 

-o corpo é um negócio. E o corpo diz: -eu sou uma festa!”. Então pensar que se 

abrir é pensar em possibilitar a si mesmo novas experiências da ordem do 

desejo, é não se autoboicotar reprimindo as formas tantas de explorar seu 

corpo e sua sexualidade quando nos deixamos levar pelos discursos moralistas 

que pairam sobre nossas cabeças, é dar asas aos desejos e deixar-se ser 

festa! 

A “Solange” está aberta, seja você homem ou mulher, ela não se 

preocupa com seu sexo ou com sua sexualidade, não existe a necessidade de 

ser identificável, o importante é apenas ser. O funk é uma possibilidade de falar 

sobre a sexualidade sobre as vontades, sem submissão a nenhuma norma 

social, apenas as normas do próprio corpo, por isso o funk provoca um 

desconforto ou um prazer nas pessoas. A atitude da “Solange” possibilita que 

nossos corpos surjam mesmo que não possuam uma identidade. Tanto o amor 

quanto o ódio das pessoas por “Solange” funciona como uma espécie de 

combustível que investe os artista com um poder de entusiasmo que incentiva 

a continuidade desse projeto, as pessoas nutrem esses sentimentos nas 

pessoas, pois as pessoas sempre estão a procura de um enquadramento e 

quando não encontram esse enquadramento ou amam ou odeiam a “Solange” 

porque ela não está enquadrada e afirma que o corpo é seu, que não deve 

haver intervenções externas que nos digam como o nosso corpo deve ser 

(Documentário Cuceta) 

 

4.0 Conclusão 
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Na saída da boate (...) 

Eu fiquei passando mal 

Com aquele dotadão 

Botei o dedo na boquinha 

Fiz charminho, fiz carão 

(Vamu pro motel – Solange, Tô Aberta) 

Percebe-se, ao final do artigo, a delícia que é a teoria queer, ela nos põe 

em um lugar performático, ela nos traz novas lentes de aumento para se 

observar as pessoas, ela nos fala de corpos desejantes, de sujeitos donos de 

seus corpos, de identidades que deslizam na mutabilidade possível do existir, 

de pessoas que se apresentam como um paradoxo para a sociedade, ao passo 

que se tornam invisíveis, por não serem aceitas e nem consideradas, se 

tornam expostas quando, por muitas vezes, dedos preconceituosos se 

direcionam a eles. E a “Solange, Tô Aberta” nos fala disso, do corpo que goza, 

no sentido mais psicanalítico possível, da vazão dos desejos do corpo e, a 

partir desses, solidificar uma identidade individual e particular que exerça o 

reconhecimento de si mesmo, do sujeito que sente prazer no seu corpo, de um 

ser quase polimorfo.  

Os outros e as demandas que exigem das pessoas, continuam 

engessados em discursos tradicionalistas que oprimem os sujeitos em uma 

dimensão violenta de existência. Uma violência que nos dá na cara desde os 

castigos aplicados na Santa Inquisição, até hoje em dia com a homofobia, 

transfobia, xenofobia e todas as outras fobias que fazemas pessoas porem o 

seu modo de ser como um degrau acima do outro, sem falar na violência 

velada que é normatizar as pessoas.É como se o discurso do sujeito não fosse 

validado se não houvesse uma acomodação às normas, uma espécie de 

inclusão perversa. A violência provocada pelos discursos religiosos, políticos e 

machistas inibe e proíbe uma existência plena pautada no ser do sujeito por 

isso, a identificação com a cultura queercria o sentimento de poder ser quem 

você realmente é, a cada dia ela conta com mais adeptos, com mais força e um 

maior registro político. Provocar mudanças em si mesmo a partir desse 

discurso, possibilita criar novas estratégias de enfrentamento dos problemas da 

vida cotidiana que surgem quando evocamos assuntos sobre a sexualidade 

pois há a necessidade de se enquadrar. 

A sociedade tem mania de binomizar tudo: homem/mulher, hetero/homo, 

bonito/feio, certo/errado. É importante, a essa altura, já termos em mente que a 
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problemática queer não se foca na análise dos binômios, já que eles mantém 

entre si, uma relação de interdependência, mas sim na desconstrução da 

postura de querer nos enfiar goela abaixo um dos dois pólos de 

enquadramento e a não possibilidade de banhar-se dos dois lados das águas 

divisoras, ou na liberdade de simplesmente não se encaixar, não se moldar. 

Trazer a cultura queer somente como cultura dos homossexuais encerra 

um mundo outro de possibilidades de pessoas não enquadráveis, de pessoas 

performáticas, de pessoas que gostam de falar desse lugar da diferença, do 

singular,do peculiar, do incomum, de pessoas que se sentem bem ao realizar a 

transgressão das normas, por isso a tentativa de minimizar o assunto adotando 

uma postura tradicional apenas se reflete em outro problema, o sofrimento 

psíquico, físico e moral, enfrentado pelas pessoas que não se enquadram, a 

exigência de ter que ter uma identidade moralmente aceita, impede o sistema 

criativo do sujeito, impede o desenvolvimento e principalmente a felicidade, 

portanto a aceitação do queer, do estranho e diferente é apenas um passo para 

o desenvolvimento social que responsabilize os sujeitos e possibilite a 

descoberta de novas chances de existência, que não estejam pré-concebidos 

em algum modelo que explique como deve ser o modo de vida.  

Por tantas razões, podemos perceber que “Solange,Tô Aberta” é quase 

sinônimo da teoria queer, poderíamos enumerar várias características para se 

deixar encantar pela banda, porém, influenciados pela aura de liberdade da 

teoria, deixemo-nos que o próprio leitor se delicie nessa descoberta.  
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Resumo: 
A Teoria Queer ganha força e visibilidade no Brasil no início dos anos 2000, 
porém, já era pensada e interpretada por aqui antes disso. O objetivo deste 
artigo é produzir uma rápida revisão historiográfica sobre a recepção da Teoria 
Queer no Brasil, a partir da análise de artigos e livros publicados durante a 
década de 90. 
 
Palavras-chave: Teoria Queer; historiografia; sexualidades; revisão bibliográfica; anos 90.  
 
 
Abstract: 

The Queer Theory earned force and visibility in Brasil in the begging of 20th 
century, but, it was already thought and interpreted before it in this country. The 
objective of this article is to produce a quikly historiographical revision about the 
reception of the Queer Theory in Brasil, by the analisys of the articles and book 
published during the 90's. 
 
Keywords: Queer Theory; Historiography; sexualities; bibliographical revision; 

90's 

 

 

Durante o século XX o termo identidade rondava os trabalhos 

acadêmicos como uma das categorias culturais mais naturalizadas do 
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momento (JAGOSE, 1996, p.78). Parecia que a identidade marcava a 

existência de um sujeito como um ponto de realidade inegável, fora de 

qualquer quadro de representação. Ou seja, a identidade marcava a existência 

dos indivíduos como tais (JAGOSE, 1996, p.78). Porém, a partir da metade do 

século XX, esta lógica até então praticamente auto evidente, começou a ser 

radicalmente problematizada por autorxs como Louis Althusser, Michel 

Foucault, Ferdinand de Saussure, Jacques Lacan e Sigmund Freud. (JAGOSE, 

1996, p. 79). Juntas, estas ideias contribuíram para certos alargamentos no 

campo das Ciências Humanas, em especial no que Stuart Hall vai dizer ter sido 

“o descentramento final do sujeito cartesiano” (HALL, 2005, p. 120). As 

identidades começam a ser tratadas como uma sustentável e persistente 

fantasia, ou mito cultural (JAGOSE, 1996, p. 79). Este é um dos fatores que 

contribuiu com a emergêndia da Teoria Queer nos Estados Unidos, durante os 

anos 80, quando se percebe um alinhamento entre uma vertente dos Estudos 

Culturais, o pós-estruturalismo francês, o feminismo de terceira onda, e um 

apelo social ligado ao surgimento da AIDS.  

O aparecimento dos Estudos Queer no Brasil teria se dado, Segundo 

Richard Miskolci, no ano de 2001, com o artigo intitulado Teoria Queer: uma 

política pós indentitária para a Educação, de Guacira Lopes Louro. Segundo 

este autor:  

Em nosso país, a incorporação da Teoria Queer provavelmente se 
iniciou no final da década de 1990, dentro das disciplinas das 
Ciências Sociais, em particular na área dos estudos de gênero e 
sexualidade. O marco de nossa recepção queer pode ser 
estabelecido em 2001, quando Guacira Lopes Louro publicou, na 
Revista Estudos Feministas, o artigo “Teoria Queer: uma política 
pós-identitária para a educação. (MISKOLCI, 2011, p. 58). 

   
O objetivo deste artigo é produzir uma rápida revisão historiográfica da Teoria Queer no 

Brasil, procurando problematizar este dito “marco”, já que desde o início dos anos de 1990 é 
possível identificar várias espaços acadêmicos que estavam refletindo sobre este nascente 
campo de pesquisa e contribuíram para sua emergência. Pretende-se analisar artigos, revistas, 
anais de evento e congressos que de algum modo contribuíram para criar uma rede de estudos 
queer no Brasil. 

A emergência da Revista de Estudos Feministas em 1992, e dos Cadernos Pagu, em 
1993, foi um marco importante para a disseminação dos estudos feministas em âmbito 
nacional, para o desenvolvimento e amadurecimento do campo teórico de estudo de gênero e 
para o fortalecimento de um diálogo entre xs pesquisadorxs destas áreas. É importante notar 
que ao analisar os números destas revistas, percebe-se que durante a década de 1990, os 
artigos ligados às populações LGBT ocupam um lugar periférico (GÓIS, 2005). Isto se deve ao 
fato de que elxs estavam provavelmente mais interessadxs na proposta de uma discussão 
feminista e de gênero.  

Ao realizar uma revisão dos números dos Cadernos Pagu e da Revista de Estudos 
Feministas, percebe-se que mesmo que as discussões ligadas às questões de sexualidades 
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LGBT não ocupem lugar central, pelo menos nos Cadernos Pagu, a partir de 1995, cresce um 
interesse pelas reflexões de Judith Butler, sobre performatividade de gênero, problematização 
das sexualidades hegemônicas, binarismos de gênero e sexualidade. Estas discussões 
provavelmente contribuíram para se abrir um caminho a ser trilhado em direção aos Estudos 
Queer. 

Parece que este detalhe já havia sido percebido também por Richard Miskolci, quando 
diz: “tudo parece indicar que a recepção se inicia com a leitura de autoras como Judith Butler, 
na UNICAMP, no final da década de 1990” (MISKOLCI, 2011, p. 58).  Não é possível afirmar 
com precisão quais artigos Miskolci está se referindo, porém nesta análise, percebe-se que o 
primeiro contato e publicação dos Cadernos Pagu sobre o tema ocorreu em 1995, quando 
Karla Adriana Martins Bessa escreve uma resenha do livro Gender Trouble: feminism and 
subversion of identity, de Judith Butler. O título do texto é Gender Trouble: outra perspectiva de 
compreensão do Gênero. 

Durante o texto, em nota de rodapé, Martins aponta:  
A sugestão de divulgar esta obra veio do Grupo de Estudos do 
Pagu, onde realizamos uma primeira leitura, momento no qual 
emergiram várias reflexões que espero estarem, de alguma forma, 
contempladas aqui. (MARTINS, 1995, p.261) 

  
 Na mesma página, a autora faz outra consideração sobre o livro:  

O livro de J. Butler, Gender Trouble: feminism and subversion 
of identity, não é o que se tem de mais recente em termos de 
publicações mas, dado à originalidade das questões levantadas e 
à restrita circulação entre pesquisadores que se interessam pelo 
tema, não deixa de ser uma novidade. (MARTINS, 1995, p. 261) 

 
 Neste sentido, Martins documenta o que talvez tenham sido as primeiras leituras e 
interpretações do livro de Judith Butler no Brasil. O livro foi publicado em 1990 e em 1995 ainda 
tinha que ser lido em sua versão original, pois a íntegra do texto só seria traduzida ao 
português em 2003. Em geral a resenha aponta para os primeiros diálogos com as teorias de 
desconstrução das identidades, e parece que devido a se tratarem de leituras iniciais, a 
compreensão da teoria de Butler permanece num estágio insipiente e primário, o que seria 
desenvolvido com pesquisas que se relacionavam ao tema. 
 O interesse pelas teorias de Butler parecem se enfatizar, e três anos depois as editoras 
dos Cadernos Pagu fazem contato com a autora

297
 que as autoriza a publicar no volume 11 da 

Revista, seu artigo Contingent Foundations: Feminism and the Question of “Postmodernism”, 
que havia sido apresentado em 1990. O artigo ficou intitulado em português: Fundamento 
Contingentes: o Feminismo e a questão dos “pós-modernismos”

298
. 

 Seguindo esta linha, pode-se perceber que os diálogos com Butler tendem a se 
estreitar ainda mais no ano seguinte, no nº 12 da revista, de 1999. Esta é uma edição dedicada 
aos 50 anos d’O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, intitulada Simone de Beauvoir e os 
feminismos do século XX.  
 Dois artigos apontam para um diálogo com Judith Butler, e pode-se perceber uma 
crescente entrada dos termos da Teoria Queer ao vocabulário dxs autorxs. O texto de Tânia 
Navarro Swain, Feminismo e Lesbianismo: Identidade em questão, faz uma análise sobre a 
concepção de lesbianidades n’O Segundo Sexo, de Beauvoir, e discute o significado da 
identidade lésbica na sociedade contemporânea. Neste intento, dialoga com importantes 
autorxs da Teoria Queer, ou que contribuíram com a sua construção, como Judith Butler, 
Theresa De Lauretis, Donna Haraway, e Monique Wittig. A meu ver, mesmo sem anunciar, mas 
já sabendo do que se trata, Swain realiza uma discussão pautada na Teoria queer, o que se 
percebe nas seguintes afirmações

299
:  

                                                           
297

Em nota de rodapé, na primeira página do texto: “Agradecemos a gentil autorização da autora e da 

Routledge, New York, para publicação.” 
298

 BUTLER, Judith. Fundamentos Contingentes: o Feminismo e a Questão do “pós-moderno”. 

Cadernos Pagu. Campinas. Volume 11. 1998, p. 11 - 42 
299

 Veremos em seguida, que Swain durante seu pós-doutorado no Canadá, já havia publicado um artigo 

falando sobre e Teoria Queer, intitulado Qui est Queer de Qui?.Isto legitima o fato de que por mais que a 

autora não mencione a palavra queer neste texto dos Cadernos Pagu, ela já sabia do que se tratava. 
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O que se problematiza é a desnaturalização do próprio sexo 
biológico na construção do binômio natureza/cultura: a 
heterossexualidade posta em questão. (SWAIN, 1999, p.110) 
 
A criação de corpos sexuados, a instalação de diferenças e de 
espaços de exclusão afirmam uma normalidade que apaga o 
múltiplo e naturaliza o binário. (SWAIN, 1999, p. 118) 
 

Além disso, este artigo carrega palavras chaves importantes para a Teoria Queer, 
como heterossexualidade compulsória, heterosexismo, binarismos, desnaturalização do 
sexo, sexualidades múltiplas.  
 Outro artigo que merece destaque é o texto de Jeffrey Tobin, professor da Occidental 
College, em Los Angeles, intitulado A Performatividade da masculinidade Portenha no 
churrasco.  
 Neste artigo, com a intenção de dar um exemplo de performatividade de gênero entre 
os homens heterossexuais, Tobin faz uma análise crítica da construção conceitual de Butler 
sobre a performatividade. É importante notar que neste artigo a palavra queer\queerness é 
utilizada em diversos momentos, porém sem explicar muito bem de onde vem e para que 
serve. Neste sentido, Tobin chega a citar em quatro diferentes momentos sobre algo chamado 
Teoria do Queer, porém não se aprofunda sobre o que seria esta Teoria

300
. 

Talvez este tenha sido um dos primeiros artigos publicado no Brasil que desse um 
panorama mais aprofundado sobre os conceitos de Butler. Porém, infelizmente, não é um 
artigo introdutório, já que não explica o que seria a Teoria Queer.  
 A partir da análise destes números do Cadernos Pagu, é possível perceber uma 
construção de pensamento que vai aos poucos explorando o território da Teoria Queer. É 
importante perceber que o objetivo principal dxs feministxs que estavam escrevendo para a 
revista, pelo que parece, era debater o conceito de gênero sugerido por Judith Butler. Porém 
com isso, abriram-se portas para a emergência de um conhecimento que ultrapassa a barreira 
do conceito de gênero e se direciona a uma discussão queer.  

Um exemplo de que a Teoria Queer estava sendo discutida por intelectuais ligadxs com 
os Cadernos Pagu pode ser visto na dissertação de Mestrado em Antropologia de Marko 
Synésio Alves Monteiro, intitulada Masculinidade em revista: um estudo da VIP, Exame, Sui 
Generis e Homens, e defendida em 2000. Em entrevista realizada por e-mail, Marko Monteiro 
afirma:  

Eu estava muito ligado ao PAGU na UNICAMP [...], e tínhamos um 
grupo muito forte de pessoas discutindo gênero [...]. Foi no 
contexto do meu mestrado e das discussões sobre gênero que 
fazíamos no grupo que entrei em contato com teoria queer e teoria 
de gênero em geral. Eu sempre fui muito ligado à literatura norte-
americana, até por que lia bem inglês, e me encantei com teoria 
queer assim que tomei contato com ela, através de periódicos 
feministas disponíveis na UNICAMP

301
. 

 
O fato de termos um grupo tão forte em gênero, que já falava 
sobre queer também desde muito cedo (nossas discussões depois 
viraram livro, o Gênero em Matizes), ajudou a me orientar para 
tentar entender o que era queer. (Op. Cit.) 
 

Monteiro realiza durante seu trabalho uma apresentação bem elaborada sobre a Teoria 
Queer, problematiza conceitos com densidade, e consegue criar uma rede de discussão que 

                                                           
300

Não foi encontrado o artigo original, para verificar se em outra versão o autor fala sobre “Teoria 

Queer” ou “Teoria do Queer”, o que talvez quisesse dizer que a preposição do no texto em português 

pudesse ser um problema de tradução. Porém o site oficial do currículo do autor 

(http://faculty.oxy.edu/tobin/cv/articles.html acesso em 14/06/2013) não mostra a existência do mesmo 

artigo escrito em inglês ou espanhol. Não foi encontrado o caminho para chegar ao texto original e 

conferir esta questão, então não se sabe se o autor esta falando da Teoria Queer em si, se foi um problema 

de tradução, ou se o próprio autor desconhece a Teoria Queer e prenuncia a Teoria do queer. 
301

 MONTEIRO, Marko Synésio Alves. Questões respondidas a Fernando José Benetti em entrevista 

realizada por e-mail, dia 22/05/2013.  

http://faculty.oxy.edu/tobin/cv/articles.html
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permite ao leitor entender bem do que se tratam os Estudos Queer. É um texto introdutório. Em 
geral os trabalhos desta época se referiam ao queer ou até mesmo à Queer Theory em textos 
que não tinham como intenção a apresentação introdutória de uma teoria ainda pouco 
entendida pelxs teóricxs brasileiros. 

Este autor parece ter sido o primeiro entre os que estavam discutindo Teoria Queer 
neste momento, que utiliza como referência o livro de Annamarie Jagose (1996), intitulado 
Queer Theory: an Introduction. Este livro serviria como fonte para a elaboração de um número 
considerável de trabalhos a partir de então. Utiliza também o livro de Michael Warner, Fear of a 
Queer Planet, onde Warner discute o conceito de heteronormatividade

302
. Baseado nestxs 

autorxs, fala sobre o significado do termo “queer” para o inglês, e evidencia que em 
determinado momento os essencialismos indentitários – binarismos de gênero e sexualidade - 
começaram a ser questionados por grupos minoritários estadunidenses, por se basearem em 
valores da classe média branca e não ser representativo dos sujeitos não heterossexuais. Isto 
iria contribuir, juntamente com a elaboração teórica, para a emergência da Teoria Queer nos 
EUA.  

Sendo assim, é importante perceber a influência dos grupos de estudos realizados 
pelos Cadernos Pagu para a emergência da Teoria Queer no Brasil. E como um dos efeitos 
destas discussões, deve-se perceber a importância do texto escrito sobre o assunto por Marko 
Monteiro em sua dissertação de Mestrado. 
 Saindo do círculo da Unicamp e direcionando-se à UNB, pode-se perceber a influência 
da Professora Tânia Navarro Swain para a Recepção da Teoria Queer durante os anos 90

303
. 

Ao que tudo indica, Swain tomou contato com a Teoria Queer durante um pós-doutorado no 
Canadá. Em 1997, apresentou um trabalho no 65º Congrès International de l´ACFAS

304
, no 

Québec, intitulado Qui est queer de qui?. Neste texto Swain realiza algumas reflexões sobre a 
Queer Theory, apontando para desnaturalizações de binarismos, e conversando com autorxs 
como Theresa de Lauretis, Castoriadis, Ingrahan, Monique Wittig, Goldman e Adrienne Rich. 
Em 1998, ainda em Montréal, Swain aprofunda este texto e o publica no livro Les limites de 
l’identité sexuelle, organizado por Diane Lamoreaux, num capítulo intitulado Au Delá du Binaire: 
Les Queers et l’éclatement du genre. 

Claudine Badoux, realizando um compte rendue
305

 do livro de Lamoureaux, diz que 
esta é uma obra que aglutina os trabalhos apresentados um ano antes no Colloque de 
l’association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS), que refletem 
sobre a influência da Teoria Queer para interrogar as certezas dos movimentos feministas, 
gays e lésbicos. Durante a apresentação de cada capítulo, Badoux fala o seguinte sobre o 
texto de Swain: 

Por sua vez, Tânia Navarro Swain analisa o questionamento que 
impõe o pensamento queer sobre as reflexões feministas e 
homossexuais. Ela vê no “heterogênero” e na bissexualidade 
formas de subversão do binarismo homem\mulher, da 
heterossexualidade\homossexualidade. A identidade seria uma 
construção permanente, um processo sem nascimento e sem 
limites. (tradução livre do autor) (BADOUX, 1999, p. 191, 192) 

 
 Percebe-se neste trecho, que Swain estava inserida na reflexão da Teoria Queer já em 
1997 quando publica este texto pela primeira vez no ACFAS

306
 daquele ano. Dois anos depois, 

                                                           
302

 Foram encontradas referencias deste mesmo livro no artigo “Em busca de normalidade: Sui Generis e 

o Estilo de vida gay”, de Marcus A. Assis Lima, publicado em 2001 no volume 2, nº1 da Revista Gênero, 

onde o autor discute o significado do termo “queer” para o inglês, sem tocar na Teoria Queer. 
303

 Swain é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1998. Fez mestrado em 

História da América Latina na Université de Paris X- Nanterre entre 1975 e 1976, e doutorado em 

Sociedades Latino-Americanas, na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, entre 1976 e 1979. Em 1980 

incorporou o corpo docente do curso de História da Universidade de Brasilia (UNB), e entre 1997 e 1998 

realizou um pós-doutorado na Université de Montréal, mais especificamente no Institut de Recherches et 

études Feministes (IREF).  
304

 Edição do Congresso não confirmada pela autora 
305

 Prestação de contas (tradução literal). Em francês este tipo de trabalho pode ser visto como um livro de 

apresentação de várias obras, é como se fossem os “anais” em de um evento. 
306

 É importante lembrar que talvez percebendo os diálogos desenvolvidos nos Cadernos Pagu, um ano 

depois que publica no livro de Lamoureaux, Swain publica também na Revista Pagu um artigo já referido 
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em 2000, a autora apresenta o mesmo artigo publicado no livro de Lamoreaux no Simpósio “O 
Desafio da Diferença”, ocorrido na UFBA entre 9 e 12 de Abril daquele ano

307
. Um ano depois, 

publica em forma de artigo este mesmo texto
308

, no volume 2 da revista Gênero. O título é Para 
além do binário: os queers e o heterogênero. Este texto, que havia sido produzido em 1998, 
tem como objetivo além da discussão sobre Teoria Queer, a divulgação destes estudos que 
Swain já vinha se nutrindo desde 1997.  
 No texto, a autora demonstra discutir o assunto com precisão, e como dito 
anterioremente, conversa com importantes autorxs da Teoria Queer. Porém, mais do que isso, 
Swain sabia que o assunto era novo no meio intelectual brasileiro, principalmente ao se 
perceber a seguinte citação:  

Gostaria, entretanto, de por em questão estas evidências e colocar 
como problema a heterossexualidade, a família, a 
homossexualidade, a identidade e porque não, a própria 
sexualidade. Fazendo isto, não tenho a pretensão de um 
discurso inaugural, pois estas categorias foram e são ainda 
analisadas e discutidas por muitas autores, desde a denúncia da 
heterossexualidade compulsória, até a Queer Theory: ao contrário, 
quero invocar seus argumentos para dar apoio a meu discurso. 
(SWAIN, 2001, p. 89) 

 
 Esta citação demonstra como de fato o assunto estava num momento de emergência, 
e acredito que este artigo de Swain possa ser percebido como sendo um artigo que discute a 
Teoria Queer introdutoriamente. Swain discute termos e conceitos, dialoga com autores 
importantes, introduz o leitor à Teoria Queer. 
 Este caráter introdutório se vê marcado em citações como a seguinte:  

Finalmente, qual a significação dada a esta palavra: Queer? Quais 
são as representações que a compõem? Queer, no sentido aqui 
proposto não é somente uma sexualidade alternativa, mas um 
caminho para exprimir os diferentes aspectos de uma pessoa, um 
espaço também, para a criação e a manutenção de uma polimorfia 
de um discurso que desafia e interroga a heterossexualidade 
(SWAIN, 2001, p. 95). 

 
Questionando o caráter natural e essencializado da heterossexualidade, Swain 

contribui para a diversificação e o desenvolvimento dos estudos sobre sexualidades no Brasil, 
assim como outrxs autorxs que estão pensando o queer neste momento o fazem.  

Swain continua a partir de 2001 a publicar artigos relacionando as discussões da 
Teoria Queer com o feminismo e os estudos lésbicos. Porém, ao que parece, este foi o único 
artigo que publicou com um caráter mais ligado à introdução da Teoria aos leitores.  

Outro nome importante para a reflexão sobre a recepção da Teoria Queer, agora 
localizado na USP, é o Professor Mário César Lugarinho

309
. Lugarinho afirma, em entrevista 

realizada por e-mail, ter entrado em contato com a Teoria Queer em 1996, durante o período 
de doutorado sanduíche na Universidade Nova de Lisboa.  

Tomei conhecimento da Teoria Queer ainda em 1996, durante 
meu doutorado sanduíche, em Lisboa, através do contato com os 
fundadores da ILGA-Portugal, cuja biblioteca já continha muitos 

                                                                                                                                                                          

neste texto, Feminismo e Lesbianismo: Identidade em questão, onde dialoga com a Teoria Queer, porém 

sem referir-se diretamente a ela. 
307

Existe um problema de nominação sobre este artigo, pois no site oficial do evento ele aparece com o 

titulo Identidades Nômades: desafio para o feminismo. Já no curriculum Lattes da autora, para o mesmo 

evento o artigo referido se chama Todos somos Queers: identidade e sexualidade. 
308

 A semelhança pode ser percebida na analise dos artigos nos seguintes sites, todos acessados em 

23/05/13: 

1998 - http://www.tanianavarroswain.com.br/chapitres/france/queer.htm 

2000 – http://www.desafio.ufba.br/gt7-008.html 

2001 - http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/287/203 
309

 Graduado em Letras na UERJ, e com mestrado e doutorado na PUC-RJ na mesma área. 

http://www.tanianavarroswain.com.br/chapitres/france/queer.htm
http://www.desafio.ufba.br/gt7-008.html
http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/287/203
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livros americanos sobre o assunto, como os de autoria de Butler e 
Halperin.

310
 

 
Lugarinho ocupa um lugar especial no desenvolvimento dos estudos sobre 

sexualidades na área das Ciências Humanas, sobretudo na Literatura. Segundo Alós, só no 
final dos anos 90 a academia brasileira começa a organizar encontros específicos sobre 
homossexualidade e literatura (ALÓS, 2010, p. 852). Esta organização foi orquestrada por 
Lugarinho e José Carlos Barcellos, que organizaram entre 1999 e 2001 três encontros anuais 
sobre Literatura e Homoerotismo. Os dois primeiros encontros intitularam-se Literatura e 
Homoerotismo: I - (II) Encontro de Pesquisadorxs Universitários, e o terceiro (2001), intitulou-se 
Cultura e Homoerotismo: III Encontro de Pesquisadorxs Universitários. A partir de 2002 estes 
encontros se transformam em uma associação, a ABEH (Associação Brasileira de Estudos da 
Homocultura), expoente da disseminação da Teoria Queer na atualidade. 

O primeiro encontro, em 1999, teve a participação de dezoito pesquisadorxs (ALÓS, 
2010, p. 853), e foi onde Lugarinho apresentou seu primeiro trabalho ligado à Teoria Queer, 
intitulado Al Berto, In Memoria, o Luso Princípio Queer.  

No mesmo ano de 1999, Lugarinho apresenta no XVII Congresso da ABRALIP, um 
texto intitulado Dizer o homoerotismo: Al Berto, poeta queer

311
, e apresenta uma mesa redonda 

intitulada Dizer o homoerotismo em português: como traduzir a teoria queer
312

. Com isto já se 
pode perceber que Lugarinho estava debatendo e dando um caráter introdutório à Teoria 
Queer em 1999 durante suas apresentações em eventos. 

Em 2000, na mesma instituição, o evento agrega trinta e seis pesquisadorxs (ALÓS, 
2010, p. 853). Nesta ocasião, Lugarinho continua a refletir sobre a Teoria Queer, e apresenta 
um trabalho intitulado O Corpo Teórico Queer. No mesmo ano, apresenta o trabalho As 
Ciências Humanas e os Estudos Queer, no evento chamado Olhares Entendidos, realizado na 
UCAM. No II Seminário Corpo e Cultura, apresenta o trabalho intitulado O Corpo Queer de Al 
Berto. E finalmente, apresenta o texto Os centros e as margens na poesia portuguesa 
contemporânea: em busca do queer. No currículo lattes do autor não aparece o evento onde foi 
apresentado este último trabalho. 

Em 2001, já com o nome Cultura e Homoerotismo: III Encontro de Pesquisadores 
Universitários, o evento agrega noventa e seis participantes (ALÓS, 2010, p. 853). Este 
aumento demonstra como o tema estava em expansão naquele momento, e como era 
importante haver um evento que discutisse estas questões. Para Alós, “o encontro também foi 
importante para que a discussão marcasse definitivamente um território de investigação 
científica na academia brasileira” (ALÓS, 2010, p. 853). Já para Lugarinho, os congressos: 

tiveram como maior virtude reunir pesquisadores isolados e, 
principalmente, "tirar do armário" pesquisas e pesquisadores que, 
naquela altura, principalmente nas áreas de Letras e Comunicação 
sofriam um preconceito atroz!

313
  

 
 Um ano depois, em 2001, Lugarinho publica suas reflexões sobre a Teoria Queer na 
Revista Gênero, em um artigo intitulado Como Traduzir a Teoria Queer para a Língua 
Portuguesa. Neste artigo, além de introduzir o leitor à Teoria Queer, o autor expõe algumas de 
suas angústias sobre a tradução, reinterpretação e desconstrução da Teoria Queer num 
contexto brasileiro. 
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 Outro pesquisadxr que estava em contato com os Estudos Queer durante a década de 
90 é Denilson Lopes. Graduado em Comunicação\Jornalismo pela UNB, com Mestrado em 
Literatura e Doutorado em Sociologia pela mesma universidade, Lopes diz ter entrado em 
contato efetivo com a Teoria Queer em 1995

314
, durante sua bolsa sanduíche de doutorado na 

City University of New York. Segundo Lopes, 

[...] tive o contato com assim chamada “teoria queer”, de 
forma mais decisiva em 1995, quando estava com bolsa-
sanduíche no Centro de Estudos Culturais da City University 
of New York, dirigido por Stanley Aronowith, que junto com 
Fredric Jameson, vai fomentar a Social TExt, importante 
jornal para esta discussão queer. A sua edição de 1991 
chamada Fear of Queer Planet tinha sido me presenteada 
pelo meu futuro supervisor e membro da Social TExt, 
George Yudice. Portanto, tive contato com a teoria queer 
antes de minha viagem, mas foi o contato com Center of 
Lesbian and Gay Studies da City University of New York, 
para cuja universidade iria se mudar Eve Sedgwick, a mais 
importante crítica literária queer, que aliás conheci através 
do número da Social TExt a que me referi, é que o contato 
com a teoria queer se intensificou intelectual e 
existencialmente... Já em Nova Iorque fiz um curso 
chamado Sex in Public com José Muñoz, creio que foi o 
primeiro curso que ele deu na pós de Performance Studies 
da NYU, que me abriu o horizonte do “queer moment” ( o 
termo é de Sedgwick, salvo engano).Para além da literatura, 
assisti a uma mesa de New Queer Cinema, termo  que era 
associado aos trabalhos de Rosa Troche, Todd Haynes, 
Tom Kalin entre outros (de onde Karim Ainouz também 
veio...). Isto tudo para dizer que o ano que passei em NY 
(1995/1996) foi decisivo para ler os autores associados a 
queer theory.315 
 

 Na continuidade da entrevista, Lopes afirma que ao retornar para o Brasil, sua questão 
principal não era tornar-se um divulgador da Teoria Queer, como “se fosse uma reprodução 
colonizada de autores, ideias e modismos”, e sim, inspirado pelas discussões de Silviano 
Santiago, e das noções de entre-lugar, sua intenção era de perguntar “em que a queer theory 
poderia interessar ao Brasil e em que o Brasil poderia contribuir para a teoria queer?”.  
 Partindo deste princípio, Lopes publica em 1997, na Revista Gragoatá um artigo 
intitulado Manifesto Camp, onde aborda de forma tangenciada os Estudos Queer. Esta opção 
por tratar sobre os Estudos Queer de forma paralela é perceptível nos artigos seguintes do 
autor sobre sexualidades. Em 2000, Lopes publica o artigo Somos Todos Travestis (Imaginário 
Camp e a Crise do Individualismo), na Revista Lugar Comum, onde assim como no Manifesto 
Camp, conversa com conceitos relacionados à diluição das sexualidades, e a relativização dos 
gêneros, entrelaçando com uma discussão Queer de forma paralela. A mesma tendência se 
observa em Entre-Lugar das Homoafetividades, publicado na Revista Ipotesi em 2001, e 
Estudos Gays: Panorâmica e Proposta, também na Revista Lugar Comum.  

Em 2002, Lopes publica o livro O Homem que Amava Rapazes, onde aglutina alguns 
destes textos – como o Terceiro Manifesto Camp – e discute com mais densidade seu 
posicionamento quanto à Teoria Queer. Neste livro, o autor realiza um importante mapeamento 
dos estudos gays e lésbicos no Brasil, campo este, que segundo Lopes não estaria ainda 
consolidado em nosso país, mas que havia recebido importantes contribuições de autorxs 
como Peter Fry, Néstor Perlongher, João Silvério Trevisan, Maria Luiza Heilborn, James Green, 
Luiz Mott, Carlos Alberto Messeder, Edward MacRae e Richard Parker – majoritariamente 
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antropólogos. Neste sentido, Lopes problematiza a nomeação dos estudos, e desdobra estes 
questionamentos para a tradução da Teoria Queer. Para o autor, o problema de tradução pode 
não se estabelecer só no plano linguístico, mas também na dificuldade de tradução intelectual. 
 Pode-se perceber com estes artigos, que Denilson Lopes teve papel importante na 
emergência da Teoria Queer no Brasil durante os anos 90. Porém, Lopes se afasta do assunto 
a partir de 2004, quando deixa a presidência da ABEH. 
 Por último, mas não menos importante, Guacira Lopes Louro e Tomaz Tadeu da Silva 
podem ser vistos como importantes pesquisadorxs pensando a Teoria Queer na década de 
90

316
. Analiso a relevância destxs dois pesquisadorxs ao mesmo tempo, pois ambos estavam 

durante a década de 90 debruçados sobre as questões de currículo, educação e sexualidade, 
trabalhando na mesma instituição, a UFRGS, e em certos momentos as suas obras se 
complementam, em especial neste momento de “emergência” da Teoria Queer. 
 Segundo Guacira Lopes Louro, seu contato com os estudos sobre sexualidades 
começou a partir de 1990, quando cria o grupo GEERGE (Grupo de Estudos de Educação e 
Relações de Gênero). Este teria sido um espaço que, segundo Louro, contribuiu para que ela e 
sxus\suxs orientandxs tomassem contato com autorxs importantes dos estudos de gênero 
(como Pierre Bourdieu e Joan Scott). Porém, Louro diz ter começado a direcionar-se mais aos 
estudos sobre sexualidades quando começou a entrar em contato com a demanda dos 
professores, a partir de palestras e cursos solicitados ao GEERGE.  Segundo elx, 

O grande incômodo com o professorado não era propriamente 
lidar com a feminilidade e a masculinidade como alguma coisa que 
se construía ao longo da vida, a partir de muitas situações, 
práticas, experiências, através de lições aprendidas não só na 
escola e na família, mas na mídia, na TV, no cinema, etc. etc. A 
encrenca para os professores e professoras era lidar com a 
sexualidade da garotada! Muitos se declaravam despreparados 
para lidar com as questões que os meninos e meninas colocavam 
e com as situações que eles e elas armavam, cotidianamente.

317
 

  
 Foi a partir desta demanda que Louro diz ter começado a aproximar-se dos estudos 
sobre sexualidades, e mais propriamente dos Estudos Gays e Lésbicos. Foi neste mesmo 
momento, ao longo dos anos 90, que tomou contato com o livro Gender Trouble, de Judith 
Butler, em uma viagem a Nova York. Para Louro, 

foi através de Judith Butler e, muito especialmente, da leitura dos 
seus dois livros mais conhecidos, Gender Trouble e Bodies that 
matter, que me aproximei e comecei a me interessar sobre a 
Teoria Queer.

318
 

 
A partir daí, a pesquisadorx diz ter começado a interessar-se por Butler e outrxs 

autorxs, e em outras viagens aos EUA, Argentina e Espanha, sempre buscava encontrar textos 
tanto de Butler, como de Annemarie Jagose, William Pinar, Deborah Briztmann, etc. 

Esta influência começa a ser percebida em sua produção como, por exemplo, na leitura 
do artigo intitulado A escola e a produção das diferenças sexuais e de gênero, publicado em 
1998, no volume III, nº10 da Revista de Educação CNTE. Neste artigo, Louro utiliza noções 
como desviante, binarismos, normalidade, sexualidades, diferença. 

Um ano depois, em 1999, Tomaz Tadeu da Silva publica um livro intitulado 
Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, onde discute diversas 
formas de interpretar e lidar com o currículo, e uma delas seria a partir da Teoria Queer. Este 
texto de Tomaz Tadeu, intitulado Uma coisa ‘estranha’ no currículo: a teoria queer, conversa 
introdutoriamente com estes estudos, e contribui para a emergência da Teoria Queer no Brasil. 
O autor também faz uma reflexão sobre a pedagogia queer, campo que seria posteriormente 
mais desenvolvido por Guacira Lopes Louro.  
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Neste mesmo ano, Louro publica um livro intitulado O Corpo Educado: Pedagogias da 
Sexualidade, onde aglutina um texto introdutório escrito pela autora, e textos de Jeffrey Weeks, 
Deborah Brittzman, Bell Hooks, Richard Parker, e a única tradução até o momento (2013) 
registrada da introdução do livro Bodies That Matter: on the discursive limits of sex, de Judith 
Butler. Este pode ser considerado um importante livro de Louro, pois contém artigos até aquele 
momento pouco difundidos no Brasil, ou ainda não traduzidos para a língua portuguesa, 
especialmente o de Judith Butler. 

Todas estas discussões realizadas por Louro parecem convergir em 2001 com a 
publicação do artigo intitulado Teoria Queer: uma política pós-identitária para a educação, no 
volume 9, nº 2 da Revista de Estudos Feministas. De maneira didática e introdutória, neste 
artigo Louro realiza uma investigação aguçada da situação dos Estudos Gays e Lésbicos, 
assim como da emergência dos movimentos homossexuais nos EUA e Brasil, para pensar 
sobre a potencialização dos estudos sobre minorias e estudos pós-identitários. Com isso, 
Louro abre um leque explicativo para o leitor, onde embasa sua argumentação sobre os 
Estudos Queer. Louro contribui para que o leitor compreenda a importância de Michel Foucault, 
Jacques Derrida, assim como Judith Butler, para a reflexão queer. Posteriormente, realiza uma 
reflexão sobre o que diz ser a “pedagogia queer”. A pedagogia, campo “tradicionalmente 
normativo”, poderia ser abalado e repensado a partir de uma “pedagogia queer”, 
desestabilizando bases e repensando o lugar do conhecimento\ignorância, e do 
professor\aluno. 
Um campo aberto: linhas soltas 
 

Depois desta análise sobre a produção teórica sobre a Teoria Queer durante a década 
de 1990, podem ser percebidos alguns pontos relevantes sobre a produção teórica queer no 
Brasil dos anos 90. A princípio, é importante perceber que há uma pluralidade de produções 
sendo escritas durante estes anos em nosso país, vindas de diversos campos, e de diversas 
localidades. A Teoria Queer não começou a ser pensada e escrita por uma ou duas pessoas, e 
sim, por um conjunto de profissionais, que tomaram contato com estes Estudos de diferentes 
maneiras, sob diferentes óticas, e produziram desde 1995 à sua própria maneira.  

Percebemos que se há uma emergência da Teoria Queer no Brasil, talvez seu marco 
não seja o ano de 2001, como diz Miskolci, e se foi, aconteceu graças a uma maturidade 
intelectual que já vinha se formando há anos. Afasta-se com isso, da ideia de que o artigo de 
Guacira Lopes Louro teve o caráter de “marco” para a recepção da Teoria Queer, e aproxima-
se da ideia de que havia neste momento diversas frentes, grupos de estudos, e teóricxs 
interessados e já publicando sobre o assunto.  

Dito isto, podemos pensar também que se já desde 1995 se estava pensando sobre o 
assunto no Brasil, um dos únicos empecilhos que contribuíram para um “atraso” de quatro anos 
em relação à emergência desta teoria nos Estados Unidos, se deve a questões geográficas e 
linguísticas. Começamos no Brasil, a estudar a Teoria Queer antes de países como França, 
que a partir de 2001 começa a traduzir textos de Judith Butler

319
. Parto do princípio de que 

desde a década de 1980 estávamos formando e transformando a Teoria Queer, que a partir de 
1995 começa e ser relativizada, cunhada, reinterpretada. Este movimento de reinterpretação e 
desconstrução parece permanecer até a atualidade. Um dos motivos para isto é o caráter fluido 
dos Estudos Queer, assim como sua insipiência em relação às normas e as certezas 
universais. 

Vale destacar, por fim, que compreendo que a emergência de um saber ou campo de 
conhecimento é algo amplo e não se restringe somente às publicações dos autores, como este 
trabalho se propôs a fazer. A emergência de um saber está entrelaçada em jogos de poder, em 
disputas, em ditos e não ditos, que devem ser percebidos pelo pesquisador que se propõe a 
escrever e analisar a abertura de uma nova porta no conhecimento e na pesquisa, a nível 
nacional. Direcionamos este exame às publicações realizadas pelos pesquisadores que estão 
mais visíveis no debate na atualidade. Historiografar um saber científico não é tarefa fácil e o 
que se fez aqui foi dar o primeiro passo de vários que podem ser dados para compreender 
como se forma a Teoria Queer no Brasil. 
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Resumo 
 
Este artigo visa problematizar a aplicabilidade do dispositivo de sexualidade 
formulado por Michel Foucault em contextos ocidentais ou não, tendo em vista 
a persistência dos dispositivos de aliança e a emergência das sexualidades 
pós-modernas. Engajado nesta reflexão, o presente trabalho, desenvolve uma 
discussão embasada na dicotomia essencialismo versus universalismo. 
 
Palavras-chave: Identidades no Pós-Modernismo, Essencialismo, Episteme 
ocidental, Teoria Queer 

 
Abstract 
This article aims to discuss the applicability of the device sexuality formulated 
by Michel Foucault in Western contexts or not, in view of the persistence of 
devices alliance and the emergence of postmodern sexualities. Engaged in this 
reflection, this paper develops an argument grounded in the dichotomy 
essentialism versus universalism. 
Keywords: Identity in Postmodernism, Essentialism, Western Episteme, Queer 
Theory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

A orientação sexual e a divisão binária do gênero, tomadas como 

categorias acabadas, aparentemente, esgotam a realidade, escondem a 

heterogeneidade existente no interior das concepções associadas às 

homo/heterossexualidades.  O discurso referente a tais categorias generaliza a 

maneira de encarar a sexualidade de cada sujeito, pois supõe a premissa de 

que o parceiro foco da atração seja apenas portador de um sexo definido, 

omitindo os mecanismos de atração física - as situações, os traços corporais, 

as tonalidades de pele; as preferências subjetivas, em suma. Atraímo-nos por 

algum humano, de sexo específico, nesta acepção simplista, por vontade, 

tendências inatas ou para cumprir protocolos sociais que visam o rendimento 
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performativo do desejo? O comportamento, reduzido às categorias acabadas, 

dispersa e ofusca a reflexão sobre as particularidades deste processo, gerando 

uma “economia das disposições'' em relação à orientação. A expectativa social, 

como forma de controle das disposições individuais, percebe-o como 100% 

disponível para tal ou tal modalidade sexual, para tal ou tal gênero. A 

orientação, nesse sentido, torna-se meramente uma descrição comportamental 

em termos gerais, uma disposição para todos os membros de um gênero 

definido, abolindo toda a diversidade da experiência e o entrecruzamento de 

outras dimensões consideradas fatores de identificação (classe e etnia), como 

enfatiza a feminista Bell Hooks (HOOKS, 2000, p. 157).  

A partir de uma perspectiva foucaultiana – paralela com a perspectiva 

marxiana, em sua aplicação - que assinala o deslocamento das preocupações 

da normatização do comportamento sexual para o plano da produção 

capitalista, tendo a família nuclear monogâmica como unidade de referência, 

considerando sua função de provimento de membros consumidores, membros 

produtores e geração de excedente/aumento do patrimônio, pode-se 

depreender elementos para a análise da formulação dos dispositivos de 

sexualidade (FOUCAULT, 1997, p. 101) no tocante ao exercício legitimado do 

dualismo sexual. A percepção de Foucault sobre o exercício do dualismo é 

criticada por Butler, que chama de “violenta” a classificação feita pelo mesmo 

para a categoria sexo a qual “impõe uma dualidade e uma uniformidade sobre 

os corpos a fim de manter a sexualidade reprodutiva como uma ordem 

compulsória” (BUTLER, 1998, p. 39). A autora chama atenção para a 

construção social e política do termo sexo, segundo a direção e significação 

que desejam associar à categoria, no sentido de naturalizá-la. Eu diria que a 

procriação, o dualismo e o sexo são dados incorporados, tácitos ou premissas 

de agenciamento e a compulsão para um exercício específico e legitimado do 

dualismo sexual, como constituição de um campo político, no ver de BUTLER 

(1998), faz parte do processo mencionado por FOUCAULT (1997) a respeito 

dos dispositivos da sexualidade, e que o posso chamar de capitalização da 

reprodução (e do binário sexual) tendo como referência GUATTARI & 

ROLNIK  (1996). 

Nestes termos, se situássemos um discurso oficial exercido sobre o 

binário, poderíamos presumir que a detenção do capital - econômico e 
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simbólico (cf. BOURDIEU, 2007) – concernente à reprodução, faria parte do 

discurso de agenciamento heterossexual, vetorizado pela parcela WASP, 

branca, anglo-saxônica e protestante, que se vê como portadora “legítima” (e 

legitimada) do binário biológico e da acepção que a sociedade ocidental faz 

dele. O discurso atribuído à militância gay (assim como das minorias étnicas) 

se aproximaria da “proletarização”, ou seja, da destituição dos meios 

simbólicos e econômicos de (re)produção, e são colocados como 

desqualificados perante o binário sexual, na acepção oficial.  

O discurso de normatização oficial, encerrado na masculinidade 

hegemônica (CONNELL, 1997), só aprova uma possibilidade para o 

comportamento heterossexual (WASP) e desqualifica o uso do binário dos que 

subvertem o uso capitalístico previsto nos manuais de conduta sexual. Tal 

dispositivo discursivo, não enxerga os recursos de normatização produzidos 

pelas entidades alternativas à sua visão,  os usos heterogêneos dos outros que 

podem ser vistos como detentores legítimos do binário - indivíduos LGBTT, 

mulheres e membros de minorias étnicas são os sujeitos desqualificados pela 

versão ocidental do binário, mas não são desprovidos deste último. O 

desenvolvimento de mecanismos de resposta da porção subjugada da 

população, a “homossexualizada” - pois é um atributo que o sistema faz 

questão de delimitar e encerrar em compartimentos e as militâncias defendem 

como bandeira política –, se estabelece como uma formação reativa à 

heteronormatividade, em sua versão dominante.  

A identificação de um impulso sexual, no interior do seio familiar, pelo 

indivíduo, faz com este que assuma um posicionamento definido pelo contexto 

que o cerca: se o impulso for heterossexual, inserido nos pressupostos da 

masculinidade hegemônica, o indivíduo adquire uma postura de nivelamento de 

acordo com as referências dos detentores oficiais do binário sexual e vê-se 

naturalizado e legitimado com tais disposições; se for homossexual ou não 

pertencente ao esquema WASP, o indivíduo vai tentar acomodar seu impulso 

como um “simulacro” com o que é disponível nos papéis sociais aceitos de 

gêneros. Particularmente, o indivíduo homossexual – feito homossexual pelas 

circunstâncias e relações de poder, as quais exigem que confesse sua 

condição, segundo as posições foucaultianas – se inscreverá num elenco de 

disposições definidas de acordo com uma formação reativa e/ou adaptativa ao 
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binário oficial; se alinhará com o processo de hierarquização e subalternidade 

de tal dualismo dominante. O que falta salientar em tal processo de 

normatividade provocado pela especificidade ocidental atribuída ao dualismo, é 

que a violência binária do dualismo é relativa a tal sentido e à sua tentativa de 

acomodação, e que o dualismo sexual se manifesta sob várias formas, o que 

implica em dar espaço aos discursos de elaboração de masculinidades e 

feminidades. Os discursos dos que se julgam detentores do dualismo oficial, e 

dos “proletários cúmplices” deste último, estão situados em dois níveis: o do 

heterossexual “WASP” que tem o discurso do dualismo como postura política e 

como realidade incorporada – política de afirmação do dualismo oficial -, e o do 

hetero/homossexual subalterno que tem o dualismo como um dado tácito e 

como um rearranjo alternativo ao oficial - política de acomodação. Os sujeitos 

heterossexuais ou homossexuais que conseguem transgredir o cabo de guerra 

da afirmação oficial e sua consequente acomodação, vivenciam um discurso de 

transição do dualismo, derivado de seu aspecto plural. 

As maneiras de encarar o dualismo, representadas pelo corpus 

institucional heterossexual da masculinidade hegemônica, a partir, 

respectivamente, da afirmação e da acomodação, subjugam as possibilidades 

de elaboração do dualismo dos sujeitos e encerram a categoria reprodução 

num momento específico – o complexo falocêntrico formado pela cópula e  

subordinação da concepção e geração - e a categoria sexo em papéis fixos de 

gênero – macho ou fêmea, ativo ou passivo, “bofe” ou“frango”. Assumir um 

dualismo de transição é aperceber-se do binário, não como algo obrigatório no 

sentido de um fardo ou carga exterior promovida pela normatividade, mas 

como dado incorporado e passível de elaboração das masculinidades e 

feminidades, e da desconstrução da categoria reprodução, em seu 

agenciamento capitalístico, direcionando-a para o que eu chamo de vontade 

de permanência do sujeito320. E tal postura de (des)construção não é anular a 

diferença e as especificidades dos sexos, mas atestar suas flexibilidades. 

                                                           
320

 Vontade de permanência é uma ferramenta conceitual que uso para significar a reprodução 
do sujeito, ou seja, sua sujeição ao desejo, como forma de continuar vivendo para concretizá-
lo; se aproxima da ética do desejo (estética da existência) em FOUCAULT (2006) ou da libido 
sentiendi  (vontade de sentir) em MAFFESOLI (2004, p. 17), em contraposição à vontade de 
saber (libido sciendi) ou `a vontade de poder (libido dominandi). Utilizo-o para promover a 
diferenciação entre reprodução do sujeito e a reprodução da estrutura social projetada no 
sujeito, conforme agenciamentos capitalísticos que deslocam a singularidade para a 
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A normatividade resultante da versão ocidental do binário, corporificada 

na masculinidade hegemônica WASP e naturalizada no comportamento sexual 

como elemento de construção da identidade do sujeito e/ou de coerção social, 

dificilmente pode ser discernida quando relacionada a esses aspectos. 

Pretendo, neste trabalho, provocar uma reflexão para tal processo, no sentido 

de repensar as categorias binárias referentes às 

homossexualidades/heterossexualidades e à orientação sexual, a fim de se 

depreender “inéditas” ou latentes maneiras de encarar a sexualidade dos 

agentes sociais, salientando o fato de situar o discurso no contexto ocidental, 

da chamada pós-modernidade. Partindo desse pressuposto, uma vez 

assinalado o objeto da presente discussão, o enfoque dado a esta, vou lançar 

mão de um instrumental teórico para analisar os discursos produzidos sobre 

gênero e sexualidade, em específico, as dicotomias essencialistas e 

universalistas entre pessoas e atos (cf. SEDGWICK, 1990) para aplicá-las à 

perspectiva aqui abordada e, desta forma, articular e guiar a reflexão. Tomo 

aqui de empréstimo a noção de PREGs (Preferência nas relações eróticas 

quanto ao gênero) de GAGNON (2006), e o gênero para o que chamo de 

matriz dialética do binário, embasado em pressupostos de STRATHERN 

(2006) e SCOTT (1995) no intuito de desconstruir a acepção ocidental sobre 

orientação sexual e sua versão cultural do binário, verificando a partir de 

uma literatura etnográfica selecionada, a aplicabilidade do regime discursivo do 

dispositivo da sexualidade enunciado por FOUCAULT (1997).  

 

A  identidade na Pós-Modernidade e os cristais de gênero 

A contextualização da concepção de pós-modernidade aqui levantada 

tem em consideração os enunciados de HALL (2006), LYOTARD (1988), 

MOODY (1993) apud DEBERT (1999) e SEMPRINI (1999), pode ser resumida 

de acordo com as seguintes premissas: 

                                                                                                                                                                          

constituição de indivíduos homogêneos. Em Foucault é patente a afirmação política do desejo 
quando o sujeito negocia a partir de saberes-poderes com a normatividade social, na finalidade 
de promover sua realização pessoal. Citando REVEL (2005, p. 43): ”Foucault faz, com efeito, a 
descrição de dois tipos de moral radicalmente diferentes, uma moral grecoromana dirigida para 
a ética e por meio da qual se trata de fazer de sua vida uma obra de arte, e uma moral cristã no 
interior da qual se trata, ao contrário, essencialmente, de obedecer a um código [...] "estética" 
da existência ligada à moral antiga marca em Foucault o retorno ao tema da invenção de si 
(fazer de sua vida uma obra de arte). 
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I. O descentramento do sujeito moderno, nas concepções inerentes aos 

modelos iluministas, cartesianos, metafísicos e liberais; deslocamento 

“tanto de si mesmos quanto do lugar social e cultural” e das “concepções 

essencialistas e fixas de identidade” (HALL, 2006, p. 9-10). 

Fragmentação do “eu coerente” e perda da “narrativa do eu” ou “erosão 

das identidades mestras” em prol do cruzamento de eixos múltiplos de 

identificação; Efeito pluralizante da globalização relativo à compressão 

do espaço-tempo, informatização das sociedades permeando e 

acelerando os fluxos culturais (HALL, 2006, p. 13- 87). 

II. “Incredulidade perante o metadiscurso filosófico-metafísico, com suas 

pretensões atemporais e universalizantes” ou qualquer metanarrativa. 

(LYOTARD, 1986, Introdução, p. viii) 

III. Um ethos pós-moderno que oferece a negação dos determinismos 

sociais, biológicos, físicos e psicológicos (em se tratando dos 

imperativos cronológicos das faixas etárias), “e pela fluidez e 

multiplicidade de estilos de vida, frutos de uma economia baseada mais 

no consumo do que na produtividade” MOODY (1993) apud DEBERT 

(1999, p. 71-75). 

IV. A formulação de uma epistemologia multicultural, que se opõe a uma 

epistemologia monocultura, de fundo anglo-saxônico, baseada na 

filosofia do liberalismo, calcada na afirmação do indivíduo abstrato acima 

das contingências históricas e culturais e na consolidação dos Estados-

Nação, assim como na promoção do espaço público desvinculado das 

demandas subjetivas e identitárias, preenchido pela noção homogênea 

de cidadão. A epistemologia multiculturalista denuncia o teor ideológico 

do sistema de valores da cultura ocidental eurocêntrica dominando e 

falando em nome de uma suposta neutralidade liberal. A consequência  

do afluxo de reivindicações socioculturais de minorias nacionais, grupos 

étnicos  e movimentos sociais  no espaço público desloca o paradigma 

político da igualdade liberal dos cidadãos para a promoção da política da 

diferença, o reconhecimento da particularidade, introduzindo a crítica da 

separação entre espaço público e privado como uma forma de 

evidenciar um paradigma sociocultural prevalecendo sobre as instâncias 

políticas tradicionais, a “guerra cultural” de valores hegemônicos versus 
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subalternos, a transição de um espaço público para um sociocultural; o 

espaço social concebido como semiosfera (SEMPRINI, 1999). 

 

Transferindo tais noções sobre a pós-modernidade para o âmbito da 

identidade sexual/ de gênero com a finalidade de discutir o papel do binário e 

da orientação sexual, enfatizo a necessidade de se atentar para as 

configurações discursivas e performativas envolvidas no processo de 

construção das identidades. O que ficou destacado e o que pode ser resumido 

de tudo o que foi dito acima, subjacente ao espectro da pós-modernidade, é a 

flexibilização das narrativas: o sujeito prescinde de se situar num único sistema 

de significação/quadro de referências, para prover de sentido a sua trajetória 

biográfica. A constituição das identidades num dispositivo discursivo ou sistema 

de representação cultural que busca o resgate da origem, da pureza, num mito 

fundacional, na ficcionalização do eu, ou numa narrativa nacional é 

continuamente questionada pela apresentação da diferença enquanto fonte 

definidora da identificação, desconstrução de uma homogeneidade como 

condição sine qua non para a unificação e que expõe os discursos ideológicos 

de uma parte dominante de um território simbólico. 

A perda ou a dispensa de critérios de pertencimento que garantam a 

pureza ou a restauração da origem, a fidelidade ou ortodoxia para com uma 

concepção identitária, na finalidade de se apresentar uma narrativa fundadora 

de um eu íntegro, é um sintoma da pós-modernidade que repercutiu nas 

posturas sexuais dos sujeitos, num contexto ocidental e globalizante.  A recusa 

de afiliação às identidades sexuais disponíveis ou a algo pronto não pode ser 

considerada como destoante ou contraditória, pela própria natureza da 

configuração das identidades culturais na pós-modernidade, as quais se 

assumem como palimpsestos, como já apontaram autores como BAUMAN 

(1998, p. 36-37) e REGUILLO CRUZ (2000, p. 68). Tais posturas não negam 

as identidades, atributos de gênero, ou elementos tradicionais preexistentes, 

mas sim prevêem uma contínua ressignificação, reescrita e hibridização 

daqueles, enfatizando a flexibilização dos compromissos com uma pureza ou 

essência, como enunciam Carol Queen e Lawrence Schimel, ao cunharem o 

termo pomossexualidade, numa antologia de dissertações publicada em 1997:  

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carol_Queen&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lawrence_Schimel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disserta%C3%A7%C3%A3o
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We don’t propose that “pomosexual” replace LGBT&F. We’re 
not interested in adding another new name to the slew we already 
have, though we acknowledge the usefulness of having one name by 
which all LGBT&Fs might be called. “Pomosexual” references 
homosexuality even as it describes the community’s outsiders, the 
queer queers who can’t seem to stay put within a nice simple identity. 
We coin the term to situate this book and its essays within and in 
relation to the LGBT&F community. It is in every way an artifact of, 
and in many ways a backlash toward, this community – or rather, to 
certain assumptions widely held within and/ or about it, essencialist 
assumptions about what it means to be queer. We react against all 
the assumptions in the same way that in the art world Postmodernism 
was a reaction against Modernism. (QUEEN & SCHIMEL, 1997, p. 
20). 

 
 
 

A Teoria Queer e os Estudos Pós-Coloniais correspondem a um 

instrumental teórico utilizado para questionamento dos saberes institucionais e 

a exposição dos artifícios ideológicos de uma parcela dominante de um 

território nacional e simbólico. Analisam a intersecção entre nação, raça e 

sexualidade sob uma perspectiva de “desnaturalização das narrativas de 

origem, das ideias de lar e nação”, na qual os processos migratórios e de 

mudança são investigados “de forma que a diáspora deixa de ser 

compreendida como dispersão étnica e filiação, mas em termos de “abjeção” 

(queerness), afiliação e contingência” (MISKOLCI, 2009, p. 162). Os estudos 

ditos Queers especializaram-se em desconstruir os lugares de referências das 

normatividades; retirando o pressuposto de ordem social da matriz 

heterossexual, evidenciam os construtos sociais direcionados para a 

configuração do binário (feminino/masculino, homem/mulher, 

homo/heterossexual) em determinado contexto ocidental, assim como servem 

de base para aqueles sujeitos que não desejam se adequar ao mainstream da 

inclusão assimilacionista, incorporando a própria especificidade do queerness 

(Id., 2009, p. 152). A crítica à postura essencialista e à normatividade operando 

nas contingências pós-modernas e da Teoria Queer destaca também a 

emergência de posicionamentos como os dos heteroqueers ou heteroflexíveis, 

os quais rejeitam os privilégios da heteronormatividade, ou o apego aos 

construtos sociais relativos às oposições binárias de gênero e aos de uma 

identidade cultural rígida, aplicados à heterossexualidade cf. SMITH (1997,p.  

1): 
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Though one might think of such a term as simply relating to sexuality, 
the emergent use of the term queer also indicates radical notions 
regarding gender. In both aspects, queer emerges from the opposition 
to and subversion of binaries of sexuality such as hetero/homo and of 
gender such as male/female. My understanding of queerness includes 
Kate Bornstein's redefinition of transgender as "transgressively 
gendered" and her call for a gathering of queer forces "that would 
include anyone who cares to admit their own gender ambiguities . . . 
that includes all sexualities, races and ethnicities, religions, ages, 
classes and states of body" (1994, p. 98). This redefining of 
transgender is another articulation of queerness as it has emerged in 
the 1990's. […] I claim the identity of queer heterosexual in order to 
further my own desires for a world of multiple possibilities rather than 
as a means of benefiting from queer chic. Such a world would be one 
in which we are not restricted by binaries of sex and gender or by the 
balkanization of identity groups. Yet we would not erase difference 
and would respect the need for boundaries as deemed necessary for 
individual and group autonomy. Such a world would allow for the 
"mobility" that Leo Bersani speaks of in Homos (1995) which "should 
create a kind of community, one that can never be settled, whose 
membership is always shifting . . . a community in which many 
straights should be able to find a place" (p. 9). Temporarily at least, I 
have a home in the shifting community of queerness as a queer 
heterosexual. 

 

Como assinala SEDGWICK (2007), Id. (1990) e LOURO (2007) a 

diferença personificada na categoria de pessoas homossexuais foi de 

fundamental importância para a delimitação da identidade heterossexual no 

contexto ocidental. A classificação médica do mundo vitoriano, burguês e 

industrial do século XIX para as sexualidades desviantes e parafilias, a 

instabilidade do inconsciente bissexual na acepção freudiana foram recursos 

para justificação das “sanções éticas heterossexistas e masculinistas”. 

(SEDGWICK, 2007, p. 44). A constituição do binário para a matriz 

heterossexista e masculinista dominante, no mundo ocidental, de base anglo-

saxônica, derivou-se do isolamento de pessoas homossexuais como referentes 

de anormalidade, no século XIX, e da instauração do gênero feminino no final 

do século XVIII, para garantir uma posição hierárquica superior no espaço 

público de fundo republicano: até o advento da Revolução Francesa, a espécie 

humana era vista como unissexuada, sendo a mulher uma versão inferior, com 

a posição dos órgãos genitais invertidas, em relação ao homem. (LAQUEUR, 

2001). 

A fundação da identidade heterossexual no contexto da masculinidade 

hegemônica “WASP” implica na pureza, na cristalização da identidade de 

gênero masculino, como sujeito não marcado – não sexualizado - nos 
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dispositivos linguísticos, consolidando “a lógica, a metafísica e a ontologia 

naturalizada do heterossexismo e falocentrismo.” (BUTLER, 2012, p. 57). A 

suposta reprodução dos construtos heterossexuais nas relações e identidades 

homossexuais é denunciada por BUTLER (2012) como algo que é executado 

não de forma acrítica, mas como um deslocamento das posições asseguradas 

pelo poder. O parodístico do binário, nos contextos LGBTT, na verdade não é 

uma imitação do “original” heterossexual, do cristal de gênero purificado, mas 

antes assume uma versão alternativa, um devir possível da matriz dialética do 

binário, que nunca foi uma propriedade dos sujeitos “heterossexuais”, nem da 

interpretação cultural, a matriz heterossexista e falocêntrica do ocidente, 

dada ao binário: 

 

A repetição dos construtos heterossexuais nas culturas 
sexuais gays e hetero, bem pode representar o lugar inevitável da 
desnaturalização e mobilização das categorias de gênero. A 
replicação de construtos heterossexuais em estruturas não 
heterossexuais salienta o status cabalmente construído do assim 
chamado heterossexual original. Assim, o gay é para o hetero, não o 
que uma cópia é para o original, mas, em vez disso, o que uma cópia 
é para uma cópia. A repetição imitativa do “original” [...] revela que o 
original nada mais é do que uma paródia da ideia do natural e do 

original. (BUTLER, 2012, p. 56-57). 
 

O que chamo de matriz dialética do binário pode ser 

compreendido como o conjunto de sistemas representacionais 

acionados para fornecer o instrumental de classificação e as posições 

de identificação dos sujeitos humanos, mas não apenas estes, uma vez 

que os atributos binários transcendem a relação direta com o 

fundamento genital que estabelece a diferenciação sexual entre homem 

e mulher e a sua elaboração cultural do masculino e do feminino, o 

gênero. Mas resumidamente, o conjunto das atribuições binárias e suas 

interpretações culturais para situar o gênero das coisas, pessoas e 

eventos. O que é entendido por heterossexualidade compulsória ou 

matriz heterossexista/ falocentrismo nada mais seria do que uma 

possibilidade da matriz dialética do binário: a configuração ocidental 

das relações heterossexuais ou uma expressão cultural do gênero não 

deve ser confundida com a própria expressão do binário cristalizada. 
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 SCOTT (1995, p. 86-87) assinala, em sua definição de gênero, 

que esta categoria tem a função de significar a distribuição de poder a 

partir da diferença percebida entre os sexos, codificando o sentido das 

interações humanas, no que abrange quatro aspectos - representação 

simbólica primária, caráter institucional (jurídico, educacional, religioso) e 

normativo de interpretação dos símbolos, dimensão política da 

organização social (parentesco, economia) e a identificação subjetiva. 

Outra dimensão referente ao gênero, a estética/estilística, é vislumbrada 

por STRATHERN (2006, p. 285) ao ter estudado a etnia Hagen da 

Melanésia, a qual ultrapassa a simples dicotomia patente entre os 

sexos, as relações humanas de poder e se aproxima mais da matriz 

dialética binária, representado uma forma específica de apresentação 

dos entes/seres/ coisas/humanos: 

 

Sugeri que o gênero funciona como um instrumento de reificação, 
apresentando as "coisas" (efeitos, eventos), por assim dizer, como as 
pessoas supõem que elas devem afigurar-se. Todavia, isso é 
realmente um caso particular do contraste geral entre invenção e 
convenção. Cada discriminação, como, por exemplo, entre gênero de 
mesmo sexo e gênero de sexo cruzado, ou entre porcos para comer 
e porcos para trocar, ou entre procriação masculina e feminina [...], 
gira em torno de uma relação entre termos que permanece ela 
mesma implícita - a natureza das relações convencionais está 
"oculta". Ela funciona simplesmente como urna relação estética; as 
convenções são, em última análise, convenções estéticas. O que as 
pessoas fazem é tornar visíveis as distinções. E, por conseguinte, 
revelam o efeito ou evento "inventado", a distinção manifestada numa 
forma específica. Assim, a cada momento da exposição que se segue 
encontraremos formas reveladas por meio de distinções, enquanto 
permanecem implícitas a "construção" das próprias distinções e o 
esquema classificatório que elas constituem, aquilo que 
compreenderíamos como relações simbólicas. Essa interação é uma 
tentativa de evocar as preocupações dos próprios melanésios com 
segredo e exposição, com a forma e o que a forma contém. Ao 
mesmo tempo, a complicada pletora de termos é uma tentativa de 
tornar explícitas, e consequentemente intrusivas, as convenções que, 
para eles, surgem na aparência incidental e inventada das ações e 
performances das pessoas. 
 

Todo o exposto acima sobre o conceito de gênero sugere a possibilidade 

de não haver uma imbricação imediata entre a divisão binária envolvida neste 

conceito e uma modalidade ontológica heterossexual, no sentido ocidental, 

daquela. A modulação taoísta yin-yang, a expressão coletiva do binário em 

Émile Durkheim e Robert Hertz ou o estruturalismo levistraussiano podem ser 
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manifestações, dentre outras, da não associação entre a dualidade percebida 

pelos homens nas coisas, na natureza, nas interações humanas com uma 

justificação para a compartimentalização heteronormatizante da prática sexual 

ocidental. Mas a realidade binária pode ser apreendida como dados 

elementares e inerentes, e que dissiparia qualquer “desobediência” a um 

sistema de condutas prescritas com referência ao “código binário”, uma vez 

que a inscrição dualista é imperativa, a priori, e uma infração da práxis social 

seria uma infração ao que o socius mobiliza das possibilidades binárias 

supostamente preexistentes, ou seja, às convenções estéticas de uma 

determinada cultura. Exemplificando como o imperativo dualista bissexual age 

e se imiscui nas relações humanas, a despeito dos construtos sociais ou da 

acepção ocidental sobre o binário: 

 

[...] cada um de nós é bissexuado, cada um tem os dois sexos, mas 
estanques, não comunicantes; o homem é somente aquele em que a 
parte máscula domina estatisticamente, a mulher, aquela em que a 
parte fêmea domina estatisticamente. Tanto que ao nível das 
combinações elementares é preciso fazer intervir pelo menos dois 
homens e duas mulheres para constituir a multiplicidade na qual se 
estabelecem comunicações transversais, conexões de objetos 
parciais e de fluxo: a parte máscula de um homem pode comunicar 
com a parte fêmea de uma mulher, mas também com a parte máscula 
de uma mulher, ou com a parte fêmea de outro homem, ou ainda com 
a parte máscula de outro homem, etc. Aí cessa toda culpabilidade, 
pois ela não pode agarrar-se nessas flores. À alternativa das 
exclusões ‘ou ... ou’, opõe-se o ‘ou’ das combinações  e permutações 
onde as diferenças vêm a dar no mesmo, sem deixarem de ser 
diferentes. Somos heterossexuais estatisticamente ou molarmente, 
mas homossexuais pessoalmente, sem saber, ou sabendo, e, 
finalmente, transsexuados elementarmente, molecularmente” 
(DELEUZE & GUATTARI, 1976, p. 94). 

 
Voltando a discorrer sobre a problemática identitária, no que tange ao 

papel da orientação sexual como base para a formação de identidades 

culturais hetero/homo, vale ressaltar a validade de aplicação do dispositivo de 

sexualidade (cf. FOUCAULT, 1997, p. 101) enquanto regime ou economia 

discursiva em que se inscrevem os sujeitos, no contexto pós-moderno ocidental 

e/ou global. O próprio Foucault admitiu a coexistência dos dispositivos de 

sexualidade e de aliança, desde a “invenção do homossexual” no ocidente, 

considerando a suposta separação entre sexualidade e 

procriação/sanguinidade como tática civilizatória, na qual o dispositivo da 

sexualidade teria a função de controlar os desejos e sentidos - onde o corpo 
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ocuparia um papel central -,  otimizando a aliança, enquanto um mecanismo de 

estabelecimento da sanguinidade, da transmissão de bens e da (infra)estrutura 

de reprodução social. Como pode ser extraído da reflexão foucaultiana, tais 

dispositivos estariam preocupados com a fundação de atos (aliança) e pessoas 

(sexualidade).  

Além de conferir um estatuto ontológico, a formulação das 

pessoas/disparidades sexuais - no contexto vitoriano higienista e 

pedagogizante, a partir da canonização de uma configuração heterossexual 

como grupo de controle e referência “sanitária” -, garantia um padrão de 

excelência para as técnicas de procriação (monopólio da procriação/ 

sanguinidade e detenção dos capitais, econômico e simbólico, para os 

indivíduos reconhecidos como heterossexuais). Estas últimas, na inspiração de 

perpetuar práticas/performances sintonizadas com a programação do 

agenciamento capitalístico burguês/industrial, reduziam a reprodução – a 

vontade de permanência - do sujeito à performance procriativa, visando o 

rendimento  pela sanguinidade e o acúmulo do capital, confundida com a 

naturalização da reprodução da estrutura social, nos parâmetros 

ascéticos/assépticos da economia liberal. As subjetividades hetero/homo aí 

instaladas são direcionadas para a consumação de procedimentos 

civilizadores, burocráticos, que estimulam a rastreabilidade dos atores sociais, 

e que relegam ao plano privado as singularidades que ameaçam a 

homogeneidade dos indivíduos na esfera pública. 

Inserindo na problemática pós-moderna e do sujeito contemporâneo, as 

dicotomias, dispositivo de sexualidade/de aliança e pessoas/atos, podem ser 

traduzidas como formas residuais de reprodução das 

subjetividades/performances compromissadas com a promoção da eficácia de 

um capital simbólico – o próprio agenciamento capitalístico na concepção de 

GUATTARI & ROLNIK (1997) - regulador da cristalização de identidades 

essencialistas, marcos delimitadores do indivíduo na era moderna. Tal capital 

simbólico é a própria ideologia falocêntrica que fundamenta a masculinidade 

hegemônica (cf. CONNELL, 1997), “as sanções éticas masculinistas e 

heterossexistas” (SEDGWICK, 2007, p. 44), e garante a dominação das 

técnicas reprodutivas sociais, no sentido foucaultiano de tecnologias 
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discursivas (econômicas, simbólicas, procriativas), pelos homens 

heterossexuais da matriz WASP. 

 

Essencialismo, universalismo, atos e pessoas: a validade contextual das 
identidades  
 

 Pensando as configurações ocidentais de produção das subjetividades 

a partir da era moderna, em particular no século XIX, emerge a necessidade de 

refletir sobre a possibilidade de aplicação dos regimes discursivos produzidos  

neste contexto  para as identidades culturais da pós-modernidade, a circulação 

desses discursos na contemporaneidade global – dentro e fora do ocidente -, 

uma vez que o afluxo de informação e o ritmo de assimilação da globalização 

se estabelece de forma descontínua nas diversas localidades.  A formulação 

por FOUCAULT (1997) de um instrumental de análise em A História da 

Sexualidade Vol. 1 – A vontade de Saber, que discorre sobre a especificidade 

da maneira ocidental em encarar a sexualidade, e que corresponde aos 

conceitos de dispositivo de sexualidade e de aliança, ars erotica e scientia 

sexualis,  anátomo-política do corpo e  bio-política da população, simbólica  do 

sangue e analítica da sexualidade, traz à tona , enquanto influência cabal para 

os teóricos queers, a preocupação  de investigar como tais noções se 

distribuem e as condições em que se manifestam na atualidade, em especial 

nos contextos etnográficos em que  espaço-tempo, classe social e etnia se 

diferenciam, se entrelaçam e  desafiam a  (não) vigência das construções 

teóricas foucaultianas. Segundo John Gagnon321 (GAGNON, 2006, p.175- 176), 

constitui uma presunção científica transpor as identidades culturais modernas 

baseadas na orientação sexual, homo/heterossexuais, para contextos não 

ocidentais ou mesmo ocidentais em outro plano de espaço-tempo:  

Na maioria dos casos, isso faz do outro momento histórico ou 
da outra cultura, um boneco por cuja boca o ventríloquo científico 
fala. Assim, aplicar teorias psicanalíticas, sociobiológicas, 

                                                           
321

  O mesmo autor afirmou numa entrevista concedida a Revista Época de 8 de maio de 2006,  
ao ser interrogado sobre escala Kinsey: “É um jeito interessante de pensar a sexualidade, mas 
deixa de lado os fatores sociais. Kinsey queria criar uma variável contínua, mas as pessoas 
vivem de modo descontínuo. Há uma diferença entre ter uma identidade sexual e uma 
prática sexual (grifo meu). Um homem que se diz gay não é homossexual apenas porque faz 
sexo com homens. Ser gay tem a ver com o comportamento, com os amigos, a política etc.  O 
gay é uma nova pessoa social. Há homens que só têm relações sexuais com homens , mas 
não se apresentam como gays porque não pensam como gays” Cf. ANAUATE (2006, p. 86-87) 
Disponível em http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT1191240-1666,00.html 

http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT1191240-1666,00.html
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sociológicas ou biológicas, contemporâneas sobre a origem da 
preferência quanto ao gênero às práticas sexuais dos gregos 
clássicos (Dover, 1978), dos monges da Idade Média (Boswell, 1980), 
dos românticos do início do século XIX (Crompton, 1985) ou dos 
nativos da Melanésia (Herdt, 1981, 1984) é um ato de arrogância 
teórica. Até a decisão de aplicar nomes modernos a essas condutas 
deveria exigir, embora geralmente não o faça, uma certa delicadeza, 
uma vez que esses usos trazem os pressupostos de época e lugar 
em que foram inventados.  Seria apropriado chamar pessoas com 
preferências eróticas pelo mesmo gênero, noutras épocas e lugares, 
de “gays”, “homossexuais” ou “lésbicas”? Em que sentido elas têm 
uma orientação sexual ou preferência erótica quanto ao gênero? [...] 
Assim, homossexual e homossexualidade poderiam ser interpretados 
como rótulos meramente provisórios e frouxamente sustentados para 
o que todos reconhecem como uma realidade mais complexa. [...] O 
que se faz necessário é o reconhecimento constante de que os atos 
de uso e explicação são atos de controle social, no sentido forte, de 
que “homossexual” e “homossexualidade” são nomes que foram 
impostos a algumas pessoas e à conduta delas por outras pessoas, e 
de que essa imposição trouxe consigo o direito de estas últimas 
dizerem às primeiras a origem, o significado e a virtude da conduta 
delas. 

 

A preocupação nominalista desenvolvida pelos cientistas do século XIX 

para as sexualidades ou qualquer ato de inscrição na lei/ na linguagem revela, 

antes de tudo, a importância (o valor moral da homossexualidade na sociedade 

cf. GAGNON, 2006, p. 161) que um elemento assume ao ser reconhecido na 

experiência dos sujeitos como algo que precisa ser classificado, relacionado a 

um símbolo, a um termo léxico. A enunciação é concomitante ao processo 

cognitivo de percepção da realidade, no entanto, se constrói de acordo com um 

código linguístico a priori. A ideologia social está inserida neste código, oferece 

o recorte cultural e as convenções éticas/ estéticas de uma dada sociedade; 

todo significado é uma relação, a partir de uma experiência dialética 

compartilhada, mas decodificada pelos setores dominante (BAKHTIN,1990, p. 

36).  

Entender o significado da experiência de um nativo numa cultura 

equivale a identificar sua posição na organização social, seu vínculo estrutural 

nas relações de poder: a configuração da sexualidade em outros contextos se 

processa de uma forma na qual as identidades são construídas conforme os 

papéis de gênero são elaborados dentro de um quadro político, mas não 

necessariamente apresentam uma premissa reconhecida no ocidente como 

ontológica (orientação sexual) que se relaciona com a pessoalidade. A 

necessidade de se cunhar um termo para designar sujeitos a partir de práticas 
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sexuais, sob uma perspectiva essencializante, na era vitoriana, estava 

diretamente ligada a uma profilaxia do homoerotismo. Os sujeitos 

heterossexuais podiam se prevenir contra tal prática e construir sua identidade 

cultural, por uma isenção (discurso essencialista, no qual, os sujeitos contêm 

um defeito congênito) e partir de uma projeção (situam a fonte de possibilidade 

de desejos eróticos pelo mesmo sexo nos outros, num espaço delimitado).  

Quanto à categoria orientação sexual GAGNON (2006, p. 161-162) sustenta 

uma posição próxima a de HOOKS (2000)322 criticando a imposição 

reducionista ao sexo biológico, como se a atração se desencadeasse imediata 

e simplesmente pela presença da genitália, subsumindo o gênero, “o complexo 

socialmente construído da masculinidade e feminilidade” (Id. 2006, p. 161) 

Neste artigo, endosso a posição de tais autores e adoto o esquema de 

GAGNON (2006) para as preferências nas relações eróticas quanto ao gênero  

(abrevio como PREGs) que desconstrói a categoria orientação sexual, 

argumentando fatores outros que não o sexo biológica que fundamentam a 

atração erótica: 

 

   1. Desejamos o gênero das pessoas e não o seu sexo; 2. Esse 
desejo é socialmente construído, não biologicamente impulsionado; 3. 
Nós, no sentido social complexo, preferimos o outro – não somos 
orientados para o outro; 4. Essa preferência é instável e mutável no 
correr da vida; 5. Esta instabilidade tanto é interna (o que desejamos 
na outra pessoa muda), quanto externa (podemos vir a desejar 
pessoas do outro gênero, assim como pessoas do mesmo gênero); 6. 
Nem todas as preferências eróticas são preferências relativas ao 
gênero - podemos ter preferências raciais, preferências técnicas, 
preferências em matéria de beleza, preferências de contextos; 7. 
Relações eróticas é uma expressão que pretende explicitar a relação 
que está sendo discutida, em contraste com as preferências de 
gênero nas amizades, nas relações profissionais e nas relações 
amorosas. 

 

Evoco aqui a discussão dos autores citados acima para problematizar 

contextos etnográficos distintos, como o dos Azande em EVANS-PRITCHARD 

                                                           
322

  Cf. HOOKS (2000, p. 5 e 157): “A central tenet of modern feminist thought has been the 

assertion that “all women are opressed’’. This assertion implies that women share a common lot 
, that factors like class, race, religion, sexual preference, etc. do not create a diversity of 
experience that determines the extent to which sexism will be an oppressive force in the lives of 
individual women. […] Implicit in the idea of sexual  (grifo meu) preference is the assumption 
that anyone of the preferred sex can seek access to one’s body. This is a concept that 
promotes objectification. In a heterosexual context it makes everyone, especially women, into 
sex.” 
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(2012) e a de sujeitos numa população rural do Brasil em FERREIRA (2008) e 

NASCIMENTO (2012). No ensaio Inversão Sexual entre os Azande, Evans- 

Pritchard registrou as práticas homossexuais que ocorriam entre os rapazes-

esposas e os soldados das companhias militares, entre os primeiros e os 

príncipes, e entre mulheres. Segundo os relatos colhidos pelo autor, estas 

práticas nem sempre estavam relacionadas à escassez de membros do sexo 

oposto, como aconteciam entre mulheres casadas para selar uma amizade 

erótica e príncipes que mantinham haréns de rapazes-esposas mesmo depois 

do matrimônio. Os rapazes-esposas casavam-se posteriormente com mulheres 

e contraíam vínculos conjugais com soldados para também obter instruções de 

guerra e lições decorrentes do enlace amoroso: 

 

“Mesmo na minha época, os Azande falavam de um homem 
que antes foi o rapaz-esposa de algum guerreiro da mesma forma 
como nós, na Inglaterra, falamos de alguém que tinha sido o fag de 
alguma celebridade. Também é necessário esclarecer que, como na 
Grécia antiga, até onde podemos julgar, quando os rapazes-esposas 
cresciam e quando eles e seus maridos posteriormente se casavam 
com mulheres, passavam a ter uma vida normal de casados, como 
qualquer outro casal. Não havia os urnings que existem no sentido 
europeu moderno. [...] Os rapazes realizavam muitos dos serviços 
menores que uma mulher cumpria diariamente para seu marido, tais 
como a coleta de folhas para sua limpeza sanitária, a coleta de folhas 
para sua cama, a coleta de água, o corte de lenha, a ajuda no roçado 
das lavouras do pai de seu esposo e o fornecimento de mensagens e 
mantimentos cozidos de sua casa para a corte  para complementar 
aqueles dados pelo príncipe, mas não cozinharia mingau para ele No 
que diz respeito a esses serviços, o que devemos manter em mente é 
que um rapaz na corte não tinha a mãe ou as irmãs para cuidarem 
dele. Também o rapaz-esposa carregaria o escudo de seu marido 
quando a companhia estivesse em viagem. Deve ser entendido que 
ele realizava esses serviços a fim de que a relação não fosse 
pensada como inteiramente de natureza sexual, uma vez que deveria 
ser entendida como tendo um lado educacional.” (EVANS-
PRITCHARD, 2012, p.18-19). 

 
 

Diante do exposto por EVANS-PRITCHARD (2012), pode se depreender 

que a relação entre os rapazes-esposa e seus cônjuges se assemelham àquilo 

que FOUCAULT (1997, p. 57) assinalou como ars erotica, ou seja iniciação em 

segredos da vida amorosa por um mestre possuidor de conhecimentos 

tradicionais dedicado a ensinar  ao noviço a potencialização dos  seus 

prazeres, bem diferente de uma scientia sexualis, princípio fundador do 

dispositivo da sexualidade no ocidente, baseada num confessionalismo e na 
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ostentação de identidades cristalizadas. Além disso, percebe-se a flexibilidade 

das relações e papéis de gênero, quando um rapaz-esposa incorpora 

atribuições femininas ao se envolver com um guerreiro, no intuito de se  

preparar para um futuro matrimônio “heterossexual”. O casamento entre o 

rapaz-jovem e o soldado não pode ser classificado como fruto de uma 

identidade homossexual entre dois homens, pois, valendo-se do esquema das 

PREGs de GAGNON (2006), o que se observa neste caso é o casamento com 

o rapaz-esposa que exibe o gênero feminino provisoriamente, o homem mais 

velho se casa com o noviço pela feminilidade reconstituída em seu 

comportamento, ao mesmo tempo, que tem consciência do caráter temporário 

de tal feminilidade, denotando a hibridez dessa conjugação. 

Já NASCIMENTO (2012) ressalta o papel das relações homossociais 

entre indivíduos do interior de Goiás, numa sociedade onde impera a 

segregação por gênero. A definição da masculinidade e da feminilidade dos 

nativos opera em contato com os sujeitos de mesmo sexo, uma vez que as 

relações entre os de sexo oposto são apartadas e se reduzem às relações 

propriamente eróticas. Seguindo GAGNON (2006), as preferências quanto ao 

gênero que aí se instalam, se mobilizam para as relações profissionais e de 

amizade. Até mesmo o caráter parodístico acusado por BUTLER (2012), no 

circuito LGBTT, numa citação acima inclusa, é, neste contexto, reproduzido, 

em “heterossexuais”, indicando a performatividade hiperbólica (NASCIMENTO, 

2012, p. 396) das identidades que se elaboram com mais referências 

provenientes da interação social homo, que provocam a redundância do gênero 

exibida nos eventos festivos como rodeios. O mesmo tipo de homossocialidade 

se processa entre os gaúchos pesquisados por LEAL (1998), quando esta 

pesquisadora relata, em um trecho extraído de seu diário de campo publicado, 

que ao sentar-se em um bar, sozinha, e ter recusado a companhia de um 

homem, gerou alarde entre os homens do lugar, por ter burlado uma 

convenção local (preferir ficar desacompanhada). Os homens deste contexto 

precisam reafirmar sua masculinidade não tendo o feminino como referência, 

ou para a mulher em si, mas sim para seu grupo de amigos, utilizando a mulher 

como “moeda simbólica” para realçar sua virilidade e o reconhecimento entre 

pares do mesmo sexo.  
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O trabalho de FERREIRA (2008) descreve a configuração das relações 

homoeróticas num município do interior do Ceará, em que os homens 

pesquisados praticam relações sexuais entre si, como meio de iniciação, e 

mesmo depois de casados, havendo também os indivíduos que não se casam 

e são conhecidos por iniciar os garotos na vida sexual. É o caso de Mariano 

(nome fictício), um informante que durante toda sua vida empenhou-se em uma 

ars erotica, neste contexto rural. O que chama atenção nessa etnografia é o 

fato do conhecimento das categorias “homossexual” e “veado”, estarem 

presentes no vocabulário desses sujeitos, porém sem aplicação, uma vez que 

estes rejeitam o enquadramento nestes termos, evitando qualquer 

“oficialização” confessional de postura,  “o ser  das pessoas gays”, mas sim 

preocupando-se apenas em vivenciar atos sexuais com  outros do mesmo 

sexo,  como forma de enaltecer sua própria masculinidade, conforme 

depoimento do próprio Mariano: 

Mariano: “Eu já “dei” para muitos homens daqui! Para pai e 
depois filho e teve um que cheguei a pegar o neto! Homem tem 
necessidade, você sabe disso!  Cuido deles, ajudo eles... Teve um 
que chegou para mim e disse: “Dizem por aí que meu filho está 
pronto, anda pegando uns “veados” por aí. É “cabra macho”! Entendi 
o que ele queria me dizer. Aqui, as “putas” são poucas, os meninos 
acabam procurando a gente. Sou amigo de vários! Somos todos 
cúmplices nesse lugar!”[...] 

Antropólogo: Você é homosexual?  
Mariano: Eu homossexual? Jamais! Nunca fiquei com 

nenhum homem daqui!” 
[...] 
Mariano: Aprenda antropólogo! Negue tudo sempre. Quando 

você extrapolar as coisas, alguém ver, negue! Não confie nunca em 
ninguém! Nunca assuma nada! Aqui as coisas não são fáceis. Minta 
mesmo! Nunca deixe sair da sua boca nenhuma besteira. O povo 
daqui não perdoa! Negue, até mesmo para os que você acha que são 
seus amigos” (FERREIRA, 2008, p. 227- 229) 

 

O indizível neste meio camponês, ou uma identidade cultural para a 

prática homossexual, como prevista no dispositivo da sexualidade foucaultiano,  

pode ser compreensível pelo própria configuração do dispositivo de aliança, a 

simbólica do sangue estabelecida, onde as relações de parentesco 

arregimentam os núcleos populacionais pequenos, tradicionais e organizam a 

vida das pessoas aí residentes, em contraste com um meio urbano, complexo,  

onde predomina o impessoal e o globalizado das metrópoles. As formas de 

vida no meio rural citado são traduzidas em termos lingüísticos que selecionam 

um recorte da realidade, e que não têm espaço para uma concepção 
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ontológica das hetero/homossexualidades; apenas certos atos são 

reconhecidos e a dicotomia macho-fêmea reproduzida, a despeito das formas 

de experiência que aparentemente a deslocam.   

 

“Capitalizando” conclusões 

O atravessamento das dicotomias Ato/Pessoa e Essencialismo/ 

Universalismo, pode ser discernido na pós-modernidade pela articulação de 

três fatores: a descentração do sujeito para com os compromissos identitários 

de pertença à uma origem cristalizada, a hiperfragmentação das identidades a 

partir de agenciamentos capitalísticos que buscam extrair traços singulares das 

subjetividades, lançando-os no espaço da cultura de massas e uma noção de 

embodiment 323conjugada às performances  (que projetaria o corpo e a 

pessoalidade na esfera prática, quebrando a exterioridade dos atos e a 

interioridade das essências pessoais).   

Na situação contemporânea, a pulverização das identidades LGBTT (e 

heterossexuais) acompanha ainda uma reivindicação de homoparentalidade, a 

qual poderia dissipar a separação entre sexualidade e procriação imposta aos 

homossexuais pelo dispositivo da sexualidade: seria possível uma reabilitação 

da sanguinidade pelo lado desqualificado das funções reprodutivas? Numa 

hipótese, os indivíduos LGBTT tendo o potencial de procriação e todas as 

técnicas de reprodução, além da adoção, não constituiriam apenas uma 

identidade cultural ocidental, mas possuiriam a mesma natureza política que a 

dos grupos étnicos, no sentido da sanguinidade e aliança? O lado queer que 

rejeita a assimilação aos padrões mercadológicos tão consolidados na cultura 

gay essencialista, representaria uma alternativa e um sintoma da confusão que 

ocorre, com a reversão dos paradigmas modernos, entre as sanguinidades e 

sexualidades, o ato e a pessoalidade. Nesta era do pós-gay, do pós-gênero e 

dos heteroqueers, não há mais espaço para uma identidade formalizada, ou 

para dicotomias bem delimitadas, as fronteiras mais fluidas denunciam a fusão  

dos segmentos outrora balkanizados.  

A especificidade da experiência compartilhada pelos queers e LGBTTs, 

expõe que, ambos os setores, a despeito de essencialismos e universalismos, 

incorporam um efeito discursivo derivado de uma posição subalterna, mas que, 
                                                           
323

 Cf. VALE DE ALMEIDA (2000) 
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paradoxalmente, estão questionando a posição privilegiada da masculinidade 

hegemônica por vias distintas: o lado essencialista compete pela dominação 

das técnicas reprodutivas (econômicas, simbólicas e procriativas) com os 

heterossexuais, o lado universalista desconstrói a afiliação e o atavismo 

embutidos e se infiltram em ambos os lados (homo/hetero), atacando a 

pretensa estabilidade reivindicada por estes. 
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RESUMO 
 
Analisa-se de que maneira os discursos que regem as relações de gênero e sexualidade criam 
verdades inquestionavéis acerca da constituição das identidades. Pondera-se sobre o modo 
como o campo de abjeção é constituído no âmbito da identificação sexuada. Expõe-se o 
conceito de homofobia. Examina-se a relação existente entre corpo policial e travestis. 
 
Palavras-chave: travesti; performance de gênero; violência policial.  
 
ABSTRACT 
 
It analyzes how the discourses governing gender relations and sexuality create unquestionable 
truths about the constitution of identities. They argue about how the field of abjection consists in 
the identification sexed. It explains the concept of homophobia. Examines the relationship 
between the police force and transvestites. 
 
Keywords: travestis; gender performance; police violence. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 Somos sujeitos múltiplos; constituímos, ao longo da vida, inúmeras 

identidades, práticas, culturas. Identificamo-nos com pessoas, coisas, lugares; criamos laços 

intersubjetivos que nos possibilitam experimentar uma complexidade de sensações. Mas, qual 

a relação do nosso corpo com aquilo que nós somos? Existe, de fato, um corpo neutro, cru, 

que tornamos inteligível através de símbolos culturais? Qual a relação do meu sexo com a 

performance que eu desenvolvo na sociedade? 

O presente estudo tem a intenção de desenvolver uma analítica acerca da 

construção discursiva dos sexos e das identidades de gênero, pretendendo demonstrar de que 

maneira somos moldados a partir da nossa identificação lógica com as normas que preveem 

uma complementariedade entre os sexos de macho e fêmea e seus efeitos.  

A construção do sujeito, aqui, depende, desde o início, do engessamento 

daquilo que é considerado normal em termos de identidade sexual; não sendo possível inverter 

a coerência da binariedade sem sofrer as sanções que decorrem da ideia de um natural 

inventado. 

Aqueles que subvertem essas normas no âmbito da ambiguidade – 

demonstrando o quão tênue são os resultados dessa regulação que pressupõe uma constante 

reiteração através do heteroterrorismo
324

 – acabam sendo vítimas de marginalidade, 

                                                           
324

 Tentativa por parte das instituições (família, igreja, escola, etc.) de colocação das identidades em 

conformidade com o sexo das crianças e dos indivíduos. Em geral, a pedagogia da sexualidade é 
marcada por interdições daquelas atividades consideradas como inadequadas para o sexo/gênero da 
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descriminação e violência, tendo a morte e o genocídio como práticas extremas do ódio da não 

aceitação. 

É dentro dessa premissa que se pretende investigar de que maneira o 

sistema de justiça criminal, em especial a sua instituição policial, incorpora e reitera as normas 

da heterossexualidade compulsória, investindo na criminalização e na violência 

institucionalizada contra travestis, que visivelmente carregam o estigma da abjeção. Os 

membros do corpo policial levam para dentro das instituições os mesmos preconceitos 

presentes no corpo social, fator determinante para que persigam aqueles que carregam valores 

considerados negativos pela sociedade. As travestis são verdadeiros alvos para a força 

repressiva estatal. Há aqui uma clara perseguição não por condutas descritas como criminosas 

pelo CPB, mas sim a uma identidade não inteligível, acossada principalmente pelo estigma que 

carrega. 

 

2 O CORPO (DES) CONSTRUÍDO. 

O corpo parece evidente por si mesmo. Sem que seja notado, lhe é 

atribuído funções fisiológicas e metabólicas que fazem parte de uma mecânica alheia ao seu 

controle. O surgimento da vida, bem como a sua duração; o ataque de bactérias e vírus; as 

necessidades fisiológicas: tudo isso parece fazer parte de um ciclo de acontecimentos 

biológicos que fogem do domínio do próprio homem. Mas seria o corpo apenas o resultado de 

milhares de processos naturais? Em que medida a própria noção de corpo não está 

contaminada por um poder/saber sobre o corpo?  

Para Foucault (2009), o corpo está diretamente mergulhado em um campo 

político, o que significa dizer que as relações de poder o influenciam: “elas o investem, o 

marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe 

sinais” (FOUCAULT, 2009, p. 28 e 29). Entretanto, para que essa tática seja possível, é 

necessário que o corpo esteja preso em um sistema de sujeição em que o proveito do mesmo 

é visualizado na sua utilidade e docilidade. O autor denomina esse saber sobre o corpo - que 

foge ao saber científico de seu funcionamento - como tecnologia política do corpo; tecnologia 

essa que não é atributo do poder de determinada instituição, mas sim de um conjunto de 

manobras e técnicas de diversos aparelhos. O Estado, por exemplo, recorre a algumas de suas 

maneiras de agir, mas nunca é o completo detentor de todas as suas táticas. Por outro lado, 

aqueles que são vítimas dessa microfísica do poder, não são subjugados simplesmente 

através de proibições e obrigações; ela investe os indivíduos e passa através deles. Importante 

frisar ainda que a constituição de um determinado saber está diretamente ligada a um 

determinado poder e não existe a constituição de um poder sem o desenvolvimento correlato 

de um campo do saber; nesse caso, a produção de uma verdade está diretamente ligada à 

vigência de um poder (FOUCAULT, 2009, p. 29 e 30).  

                                                                                                                                                                          
criança. A infância é constantemente balizada por discursos repressivos do tipo: “isso é coisa de menino”; 
“meninos não choram”; “aquilo é coisa de bicha" (BENTO, 2013).  
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Essa forma de poder pode ser visualizada a partir do século XVII, quando a 

relação soberano/súditos começa a se modificar. Já não se fala mais em defesa da soberania 

do Estado; a preocupação agora está na utilidade da força do corpo e nos proveitos que toda a 

sociedade poderá ter a partir da sua contenção. O direito de vida e morte que antes o Estado 

detinha com a finalidade de se manter, é modificado por uma obrigação de gerir a vida. Esse 

novo paradigma de controle é conhecido como biopoder, e encontra no dispositivo da 

sexualidade uma de suas principais ferramentas de atuação sobre os indivíduos (FOUCAULT, 

2010, p. 131-136).  

A sexualidade não é nada mais que um dispositivo histórico. Não é um 

atributo natural do ser humano, assim como o sexo não o é, mas é a forma pela qual o 

biopoder – através de controle discursivo – age sobre os corpos (FOUCAULT, 2010, p. 101 e 

102). 

Butler (2010), coadunando com as ideias de Foucault, explica que a 

diferença sexual não é nunca uma função de diferenças materiais que não sejam, ao mesmo 

tempo, marcadas e formadas por práticas discursivas (BUTLER, 2010, p. 153 e 154). Nesse 

sentido, o sexo não pode ser concebido como um aparato neutro e natural, primeiramente 

porque “o próprio conceito de natural deve ser repensado, pois o conceito de natureza tem uma 

história” (BUTLER, 2010, p. 157), depois porque “não há como recorrer a um corpo que já não 

tenha sido interpretado por meio de significados culturais; consequentemente, o sexo não 

poderia qualificar-se como facticidade anatômica pré-discursiva” (BUTLER, 2003, p. 207). 

Para a autora, sexo se trata, na verdade, de um ideal regulatório, em que 

funciona não apenas como uma norma, mas é parte de uma prática regulatória que visa 

controlar os corpos que governa; isto é, “toda força regulatória manifesta-se como uma espécie 

de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, circular, diferenciar – os corpos que 

ele controla” (BUTLER, 2010, p. 153 e 154). 

Essa materialização não ocorre de forma simples, ou seja, ela não é 

estabelecida de uma hora para outra, o sexo é forçosamente normatizado como material 

através do tempo, o que significa dizer que essa materialização é imposta através da reiteração 

da norma regulatória; norma essa que necessita de reiteração porque a materialização nunca é 

total, e os corpos não se conformam plenamente às normas pelas quais sua materialização é 

imposta (BUTLER, 2010, p. 154). 

É importante que se tenha em mente que a performatividade do gênero se 

relaciona com essa concepção de materialidade na medida em que as normas regulatórias do 

sexo trabalham para construir a materialização do corpo/sexo/diferença sexual a serviço da 

consolidação do imperativo heterossexual (BUTLER, 2010, p. 154). 

Para que se entenda melhor, é necessário que se ilustre a citação da 

célebre frase de Beauvoir: “não se nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2000, p. 9). 

Para a filósofa, ser o sujeito mulher não é um ato deliberado, ou seja, não é um dado natural 

em que se nasce fêmea e consecutivamente mulher, é, sim, uma propriedade cultural que, nas 

palavras de Butler significa “a prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os 



1142 

 

efeitos que ele nomeia” (BUTLER, 2010, p. 154). A norma determina que o gênero seja inscrito 

sobre uma estrutura neutra, o sexo, produzindo, portanto, um ponto de aprisionamento quanto 

a identidade social desse sujeito cuja inteligibilidade tem a intenção de manter o desejo 

heterossexual como a sexualidade dominante. 

Apreende-se, portanto, que as normas regulatórias do sexo exigem a 

conformação da performance de gênero ao corpo sexuado; a ambiguidade de algumas 

identidades no que tange ao gênero ou à sexualidade as tornam vulneráveis à estigmatização 

e à marginalização, uma vez que Butler (p. 156, 2010) explica que a formação dos sujeitos 

exige uma identificação com o fantasma normativo do sexo: 

 

Essa identificação ocorre através de um repúdio que produz 
um domínio de abjeção, um repúdio sem o qual o sujeito não 
pode emergir. Trata-se de um repúdio que cria a valência da 
“abjeção” – e seu status para o sujeito – como um espectro 
ameaçador. Além disso, a materialização de um sexo diz 
respeito, centralmente, à regulação de práticas identificatórias 
de forma que a abjeção negada ameaçará denunciar as 
presunções autofundantes do sujeito sexuado, fundado como 
está aquele sujeito num repúdio cujas consequências não pode 
controlar. 
 

Logo, para que o indivíduo adquira o status de sujeito, antes de qualquer 

coisa, a norma exige a identificação sexuada do mesmo. A partir do momento em que se 

transforma em alguém, a pessoa cria uma zona de exclusão, ou melhor, de separação entre o 

sujeito e o não sujeito, espaço esse denominado como zona de abjeção. O abjeto é designado 

por Butler (p. 155, 2010) como as zonas “inóspitas” e inabitáveis da vida social, que são 

povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito. 

Percebe-se que a matriz heteronormativa exige a instituição de posições 

discriminadas e assimétricas entre feminino e masculino, em que estes são compreendidos 

como atributos expressivos de macho e fêmea. Essa mesma matriz requer ainda, que certas 

identidades não possam existir, isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e 

aquelas em que as práticas do desejo não decorrem nem do sexo, nem do gênero. “Nesse 

contexto, ‘decorrer’ seria uma relação política de direito instituída pelas leis culturais que 

estabelecem e regulam a forma e o significado da sexualidade” (BUTLER, p. 39, 2003). 

Consequentemente, tanto o sexo, quanto o gênero e a sexualidade, não são aquilo que alguém 

tem ou a descrição estática daquilo que alguém é, mas sim, a norma regulatória pela qual o 

alguém se torna viável. 

 

4 O CORPO ACOSSADO 

Tem-se, como se viu, a normatização dos papeis sexuais, e a repressão por 

meio da abjeção dos gêneros que surgem na margem desse discurso. A violação brusca da 

norma binária heterossexual investe determinados indivíduos de uma personalidade de não 
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humano, sendo valorados como monstros, anormais, sempre pejorativos em sua própria 

identidade por não seguirem as regras de inteligibilidade. 

Essa zona de abjeção, além da própria exclusão, gera em determinados 

sujeitos um ódio explícito, persistente e generalizado, que pode ser manifestado através de 

violência verbal ou física contra o abjeto. Em termos objetivos, tal intolerância é comumente 

denominada como homofobia. 

A palavra homofobia deriva do grego homos – “o mesmo” – e probikos – “ter 

medo de e/ou aversão a” – e, na perspectiva de Leony (2011), representa o medo e a opressão 

baseada na orientação sexual do indivíduo ou na sua identidade sexual, executados através do 

preconceito, discriminação, abuso verbal e atos de violência. 

Em conformidade com o pensamento de Leony, Leal e Carvalho (2008) 

asseveram que a homofobia não é um sentimento que se limita ao medo de homossexuais, 

mas também abarca qualquer atitude de rejeição que tenha por base a negação de qualquer 

outra modalidade de desejo e prática sexual que não seja a heterossexual, monogâmica e 

reprodutivista. Para os autores, nascem dessa rejeição atitudes de violência física e simbólica, 

que são responsáveis por mortes e mutilações físicas e psicológicas de suas vítimas. Já, nas 

palavras de Smigay (p. 34 e 35, 2002): “na homofobia, se expressa o receio de uma possível 

homossexualidade no próprio sujeito homofóbico, como se sua identidade sexual não fosse 

suficientemente assentada e ele incorresse no risco de ver eclodir, em si, um desejo por outros 

homens”. 

Seja por medo e rejeição a homossexuais, ou mesmo por medo de 

manifestar o desejo homossexual, é certo que todos os autores explicitam que a homofobia se 

materializa através da violência, que, para Costa (1986) ocorre quando há o desejo de 

destruição. 

A manifestação da homofobia, segundo Leal e Carvalho (2008), pode ser 

dividida em duas partes: uma individual, ou psicológica e outra social ou cognitiva. No primeiro 

caso, ela se apresenta como uma manifestação emocional fóbica, que pode chegar a envolver 

náusea, asco e mal-estar, enquanto no segundo caso, baseia um conhecimento do 

homossexual sobre um preconceito que os reduz a um clichê. É o caso, por exemplo, das 

piadas e insultos que costumeiramente reduzem gays, lésbicas ou transgêneros a grotescos 

personagens de escárnio.  

Como a maioria dos atos homofóbicos se subsume a diversos tipos penais 

disciplinados pelo ordenamento jurídico pátrio, o crime homofóbico, na lição de Leony (2011), 

será considerado quando praticado por autores não-homossexuais, ou homossexuais 

egodistômicos – que problematizam a sua tendência homossexual a ponto de reprimi-la – 

contra vítimas com orientação sexual homoerótica. 

Tais delitos são inspirados pela ideologia heterossexista que 
reputa os homossexuais como minorias sexuais desprezíveis e 
desprezadas, vitimizados por vivenciarem suas práticas 
eróticas, em sua maior parte na clandestinidade, ou por 
ostentarem comportamento andrógino ou efeminado, vistos 
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pelos agressores como alvo fácil de chantagens, extorsão e 
latrocínios (LEONY, 2011). 
 

Atualmente, tramita na Comissão de Direitos Humanos do Senado o Projeto 

de Lei da Câmara 122 de 2006 que visa criminalizar a homofobia no Brasil
325

. Entretanto, existe 

polêmica acerca da sua aprovação, uma vez que a comunidade cristã alega que o projeto de 

lei fere a liberdade religiosa ao prever pena de prisão para quem explicitamente criticar a 

homossexualidade
326

.  

O Grupo Gay da Bahia, organização não governamental que milita na 

defesa de direitos humanos de lésbicas, gays, travestis e transexuais, fez um levantamento 

que assinala um total de 2.582 assassinatos por homofobia no Brasil nos últimos anos, 

colocando-o em primeiro lugar mundial no ranking de assassinatos desta natureza. 

No Brasil registra-se, portanto, um crime de ódio anti-
homossexual a cada 3 dias. Dois por semana. Oito por mês. 
Uma média de 100 homicídios anuais. A partir de 2000 essa 
média vem aumentando: 125 crimes por ano, sendo que em 
2004 atingiu o recorde: 128 homicídios. (...) A maioria das 
vítimas foram assassinadas a tiros, seguida de facadas, 
incluindo pedradas, asfixamento, pauladas, enforcamento. É, 
sobretudo nos fins de semana, altas horas da noite, quando 
mais homossexuais são assassinados: as travestis, na rua, a 
tiros; os gays, dentro dos apartamentos, a facadas. As idades 
das vítimas variam de 12 a 82 anos, a dos assassinos, de 14 a 
50. Os homossexuais pertencem a todos os estrados 
socioeconômicos, de empresários a mendigos, incluindo muitos 
cabelereiros, profissionais do sexo, professores, padres e pais 
de santo, estudantes. Por volta de 70% das vítimas são 
afrodescendentes. Nem 10% dos assassinos são identificados, 
colaborando com a impunidade a omissão e o mutismo dos 
vizinhos e testemunhas, antipáticos aos gays. (GGB, 2008) 
 

Tais dados, de acordo com Leal e Carvalho (2008), não chegam a 

expressar a verdadeira realidade acerca dos crimes homofóbicos, uma vez que foram 

recolhidos em notícias da mídia, esbarrando em alguns impasses, já que o levantamento foi 

prejudicado pela dificuldade de acesso aos jornais utilizados na busca de informações. Para 

Leony (2011), os números colhidos pela GGB certamente seriam muito inferiores à realidade, 

uma vez que os dados publicados na imprensa são imprecisos e existem omissões promovidas 

inclusive por familiares das vítimas. 

Através do website denominado como “homofobianao”
327

, a GGB se propõe 

a veicular todas as mortes causadas por homofobia no país. Basta que qualquer pessoa 

denuncie o crime na própria página do website
328

. De acordo com os dados colhidos pela 
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 Para acompanhar a tramitação do PL 122/2006 basta acessar 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79604. 
326

 Para saber mais: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/religiosos-entregam-1-milhao-de-assinaturas-
contra-pl-122. 
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 Para acessar o website: http://homofobiamata.wordpress.com. 
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 As denuncias podem ser feitas no seguinte link: http://homofobiamata.wordpress.com/quem-somos/. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79604
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/religiosos-entregam-1-milhao-de-assinaturas-contra-pl-122
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/religiosos-entregam-1-milhao-de-assinaturas-contra-pl-122
http://homofobiamata.wordpress.com/
http://homofobiamata.wordpress.com/quem-somos/


1145 

 

organização, até primeiro de março, foram mortos, só neste ano, quarenta e oito pessoas entre 

transgêneros, homossexuais e lésbicas
329

.  

Os dados alertam para uma violência que não apenas mata, mas também 

mutila e destrói os corpos que violentam. É comum que os homicídios ocorram não com um tiro 

de pistola; não com duas ou três facadas, e sim com nove tiros, vinte facadas, cabeças 

decepadas, troncos carbonizados. Os simbolismos que engendram dessas práticas 

demonstram um ódio que não finaliza na vida, mas no extermínio de algum outro feminino que 

não pertence ao corpo da fêmea; numa masculinidade ilegítima anunciada por um corpo sem 

um pênis. Mostra-se claro como a heteronormatividade cria o sujeito através do repúdio ao 

campo da abjeção. Reinvindicação do reconhecimento de identidade? Claro, por que não?! 

Desde que antes se reconheça a humanidade e o direito a vida.  

 

3 RACIONALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO SISTEMA PENAL 

O sistema penal encontra legitimidade de atuação através da racionalização 

de discursos que visam justificar seu exercício de poder. Contudo, a criminologia 

contemporânea desmistificou essas teorias, evidenciando a desconformidade entre 

proposições formalistas e a real performance desse instituto. “Achamo-nos, em verdade, frente 

a um discurso que desarma ao mais leve toque com a realidade” (ZAFFARONI, 2001). 

Baratta (2011, p. 41-48) esclarece que a ciência jurídica contemporânea 

defende uma ideologia que nasceu sob a união dos estudos da Escola Liberal Clássica e da 

Escola Positivista. Apesar de ambas fincarem suas análises em objetos e metodologias 

diferentes, fundamentam o direito estatal de punir na ideologia da defesa social. Esta, por sua 

vez, assenta sua eficácia na ideia de que o sistema penal tem a função de proteger 

determinados bens jurídicos da atividade criminosa de alguns indivíduos. Entretanto, longe de 

ser uma instituição neutra, o sistema penal declara algumas funções que não instrumentaliza, 

ao contrário do seu real desempenho, que instrumentaliza sem manifestar (BATISTA e 

ZAFFARONI, 2003, p. 88). 

De acordo com Zaffaroni e Batista (p. 43, 2003) todas as sociedades 

contemporâneas dotadas de Estado selecionam um reduzido número de pessoas que será 

submetido à sua coação com a finalidade de lhe impor uma pena. Tal processo, de acordo com 

os autores, é chamado de criminalização, e é executado por agências do sistema penal. Os 

processos de criminalização se perpassam em dois procedimentos distintos: a criminalização 

primária e a criminalização secundária. “Criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar 

uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas” (ZAFFARONI e 

BATISTA, p. 43, 2003). Trata-se, portanto, no direito legal brasileiro, do processo legislativo 

que sanciona as leis do país; nesse caso, a agência política será a responsável por exercer a 

criminalização primária. 
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 Para acessar os seguintes dados: http://homofobiamata.files.wordpress.com/2013/03/tabela-geral-de-
homocidios-2013.pdf. 
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Já a criminalização secundária é entendida como “a ação punitiva exercida 

sobre pessoas concretas” (ZAFFARONI e BATISTA, p. 43, 2003). A verdadeira seleção é 

determinada nesta fase do processo, e acontece quando as agências policiais investigam e 

detectam que determinados indivíduos praticaram atos primariamente criminalizados. Após as 

investigações e constatações do crime, os suspeitos são submetidos a uma agência judicial, 

que autentica tais iniciativas e admite um processo. Andrade (p. 51, 2003) elucida que esse 

segundo processo nunca pode ser eficazmente concluído, uma vez que nem o sistema penal 

tem capacidade para investigar e julgar todos os delitos previstos na legislação penal brasileira, 

além de não ser esse o seu real intuito; o nascedouro da criminalidade está nos processos de 

criminalização. 

Levando em consideração essa limitação operativa, as agências da 

criminalização secundária selecionam determinados indivíduos - nunca segundo ao seu próprio 

critério – atendendo as exigências das agências políticas e das agências de comunicação 

social.  

A regra geral da criminalização secundária se traduz na 
seleção: a) por fatos brutos ou grosseiros (a obra tosca da 
criminalidade, cuja detecção é mais fácil), e b) de pessoas que 
causem menos problemas (por sua incapacidade de acesso 
positivo ao poder político econômico ou à comunicação 
massiva) (ZAFFARONI e BATISTA, p. 46, 2003). 
 

 Tais atos institucionalmente julgados como criminosos, são 

veiculados pela mídia como sendo os únicos delitos; enquanto seus autores – clientela assídua 

da perseguição estatal – carregam os estigmas da delinquência. Como esses indivíduos não 

têm acesso aos meios de comunicação, percebe-se a difusão de um estereótipo de criminoso 

que resulta na sua imagem pública de delinquente, cotidianamente relacionado a cortes de 

classe social, gênero, etários e estéticos (ZAFFARONI e BATISTA, p. 46, 2003). 

A agência policial pode ser considerada como a principal responsável 

pela seletividade estrutural no campo da criminalização secundária. Nessa perspectiva, apesar 

de sua atuação ser praticamente insignificante, o próprio viés da criminalização secundária 

acaba se transformando em um pretexto de legitimação da sua atividade, uma vez que valora 

de maneira positiva esse dever de manter a ordem jurídica vigente (ZAFFARONI e BATISTA, p. 

51, 2003). 

Além disso, a policização – processo pelo qual os operadores são 

selecionados, treinados e condicionados – recruta indivíduos nas mesmas camadas sociais 

que os incriminados, pagando-os baixos salários e os proibindo de sindicalização. Essa técnica 

dá vazão para a criação de práticas de arrecadações monetárias ilícitas cometidas por esses 

operadores (sistema penal subterrâneo), destinadas, principalmente, ao suprimento do 

orçamento estatal. É a partir disso que o policial poderá adotar dois discursos: um de caráter 

conservador e moralista para o público, e um justificador, que incorpora componentes de 

desvaloração da vítima (ZAFFARONI e BATISTA, p. 56, 2003). Em consonância com essa 

ideia, apregoa Silva (p. 74, 2005): 
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As ações de extermínio executadas pelos ‘justiceiros’ 
materializam uma forma de violência que busca superar a 
resistência do corpo e da consciência, eliminando-os. Essa 
destruição, no entanto, supõe, simultaneamente, a construção 
de um modelo societário inspirado numa visão social de mundo 
cujo conceito de justiça privilegia e preserva o cidadão 
“trabalhador”, “honesto” e “fiel cumpridor de seus deveres”. 
Essa “ética” defende a eliminação daqueles excedentes 
populacionais que prejudicam o equilíbrio e a harmonia entre 
as classes sociais (ainda que imediatamente apareça como 
uma mera vingança pessoal), justificando tal medida 
necessária para a sobrevivência dos cidadãos úteis ao 
crescimento e ao desenvolvimento da sociedade.  
 

É possível perceber, portanto, que o sistema penal, ao contrário do que prega, 

não visa proteger bens jurídicos; tão menos tem o objetivo de perseguir condutas legalmente 

estabelecidas como criminosas. A ação estatal é desigual, na medida em que escolhe a 

clientela das prisões, e estigmatizante, tendo em vista que essas pessoas carregarão a 

etiqueta de criminosas. 

 

4 O CORPO PERSEGUIDO 

Kulick e Klein (2010, p. 15) asseveram que as travestis brasileiras aparecem 

nas mais exuberantes formas, em especial durante o carnaval, e nos contextos mais 

proeminentes e mundanos elas são figuras relevantes: um popular programa de televisão que 

costumava ir ao ar aos sábados à tarde, possuía um quadro em que travestis e transformistas 

eram julgadas por uma banca de celebridades de acordo com a beleza e com o quão bem 

dublavam músicas de voz feminina; outro programa semanal estrelava Valéria, uma travesti 

conhecida; Tieta, uma das novelas mais populares nos últimos anos, teve a participação 

especial de Rogéria, uma travesti famosa; Roberta Close ficou conhecida nos anos 80 como 

travesti e, no imaginário brasileiro, foi considerada como uma das mulheres mais bonitas do 

Brasil. 

Entretanto, pessoas famosas como Roberta Close, Valéria e Rogéria não 

representam a realidade das travestis brasileiras. “A grande maioria das travestis vivem 

distante do brilho protetor dos holofotes, e constituem um dos grupos mais marginalizados e 

desprezados da sociedade brasileira” (KULICK e KLEIN, p. 16, 2010). 

Apesar da história da homossexualidade, a partir do século XIX, está marcada 

por concepções médicas e jurídicas que associavam as sexualidades dissidentes a doenças e 

práticas condenáveis, a sodomia deixou de ser considerada crime no Código Penal Imperial de 

1830. Entretanto, embora as práticas homoeróticas não mais estampem as páginas das 

legislações penais, observa-se, ainda assim, a perseguição estatal – em especial policial - a 

travestis (GARCIA, p. 144, 2007). 

Garcia (p.144, 2007) aponta que realidade semelhante viveram as prostitutas 

na história brasileira. Era bastante comum a associação - em especial durante os anos de 1890 

a 1930 - da prostituição à criminalidade. Contudo, mesmo que esteja se passando por um 
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período de menor repressão, essa associação continua presente no imaginário social, uma vez 

que subterfúgios legais como atentado ao pudor ou escândalo público, continuam sendo 

usados pela polícia para o enquadramento legal da prostituição. Garcia (p. 144, 2007) narra 

ainda, que se a prostituição é cotidianamente criminalizada pela atividade policial, mais intensa 

é a repressão a que foram e continuam sendo submetidas as travestis. “Simultaneamente 

‘bichas’ e ‘putas’, as travestis passaram a ser alvo privilegiado de contenção por parte dos 

encarregados de ‘manter a ordem social’” (GARCIA, p. 144, 2007). 

Kulick (p. 49, 2008) expõe que até o início dos anos 90, as travestis saíam às 

ruas sem saber se iriam voltar, mas com a certeza de que, de alguma maneira, seriam detidas 

ou pela polícia militar ou pela DJC (um tipo de esquadrão anticívico, que funcionava no âmbito 

da polícia civil da Bahia). Levando em consideração que prostituição não é crime, bem como a 

homossexualidade, como foi anteriormente citado, a maior parte destas prisões não estavam 

dentro da legalidade.  

De acordo com a narração das travestis entrevistadas por Kulick, quando eram 

detidas pela polícia civil, eram levadas ao xadrez, onde passavam uma ou duas noites. Porém, 

quando eram presas pela polícia militar passavam por frequentes sessões de tortura: 

Eram jogadas dentro da caminhonete, levando pontapés 
incontáveis e sendo esmurradas por seis ou oito policiais, que 
rodavam com elas dentro do carro, não para conduzi-las à 
delegacia, mas para a praia do Flamengo, um local então 
deserto, distante 45 minutos de Salvador. Durante o percurso, 
os policiais faziam brincadeiras sádicas com as travestis – a 
principal era obrigar que elas se beijassem na boca até o fim 
do trajeto. Outro divertimento consistia em mandar que uma 
travesti colocasse as costas da mão sobre a cabeça de outra 
travesti sentada ao lado. Um policial brandia o cassetete com 
toda força na palma da mão da primeira. Se esta retirava a 
mão num reflexo, o cassetete atingia em cheio a cabeça da 
outra. Chegando à praia, os policiais desciam e formavam um 
corredor polonês. Então, faziam as travestis descerem do 
carro, uma a uma, passando no corredor em meio a chutes, 
socos e pauladas de cassetete (KULICK, p. 49, 2008). 
 

Esse tipo de violência pode chegar a ter consequências graves para as 

travestis, pois quase sempre os golpes atingem partes do corpo onde houve aplicação de 

silicone, fazendo com que as pancadas deformem o corpo já anteriormente modificado.  

O grand finale desse espetáculo de horror e brutalidade 
consiste em ordenar às travestis que tirem a roupa e lutem 
entre si. A cena de um grupo de travestis nuas, estapeando-se, 
era iluminada pelos faróis do camburão e contemplada pelos 
policias, que riam e debochavam delas. Então, a polícia 
finalmente ia embora, e as travestis eram deixadas no local, 
tentando encontrar o resto de suas roupas em completa 
escuridão, precisando ainda achar um meio de voltar à cidade. 
Se nenhuma delas, ao perceber a chegada da polícia, tivesse 
conseguido ser despachada o bastante para esconder no 
próprio ânus parte do dinheiro ganho com o trabalho da noite, a 
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única solução era tentar pegar uma carona (KULICK, p. 50, 
2008). 
 

De acordo com o autor, com a extinção do DJC, a situação das travestis melhorou 

consideravelmente. De qualquer maneira, não é difícil que não passe um único dia sem que um 

policial, individualmente, agrida uma travesti. 

Atualmente, as travestis de São Paulo se relacionam de maneira muito complexa com 

os policiais. Estas diferenciam os policiais do “bem” dos policiais do “mal”. Os primeiros são 

aqueles que mantêm relacionamento próximo e limitam sua ação à coibição de nudez 

excessiva, venda de drogas, furtos e roubos. Por outro lado, os policiais do mal são aqueles 

que acharcam as travestis com interesse econômico, se utilizando de métodos violentos e 

repressivos. Garcia (p. 145, 2007) narra alguns episódios de violência policial: 

As travestis estavam revoltadas com uma batida policial na 
região da [...] Várias foram levadas de camburão para a 
Delegacia. A e F contaram que foram levadas para a Serra da 
Cantareira e deixadas nuas, no meio da estrada, depois de 
terem sido humilhadas de várias formas. A. disse que no 
caminho foi obrigada a fazer sexo oral com um morador de rua 
enquanto os policiais riam. Muitas histórias passadas de 
perseguição policial foram retomadas, entre elas algumas que 
sugeriam um interesse erótico dos policiais pelas travestis, em 
situações que misturavam violências e maus-tratos com 
demandas de ordem sexual por parte dos mesmos , em serem 
“chupados” ou até mesmo penetrados por elas. 
 

 Mesma realidade é notada no cotidiano das travestis de Brasília. De acordo 

com Macdowell (p. 9, 2008), as forças policiais que patrulham áreas de prostituição travesti, há 

muito tempo vem tendo participação ativa nas agressões destes sujeitos, inclusive, se valendo 

de uma nova tática de intimidação que visa expurga-las destes ambientes, os chamados 

arrastões. De acordo com o autor, trata-se de operações coordenadas pela Secretaria de 

Segurança Pública, sob o nome de “Operação Moralização de Áreas Públicas”, em que um 

contingente de policiais leva as profissionais do sexo para a delegacia, aonde chegam a ser 

despidas e revistadas intimamente. 

Essas operações ocorreram semanalmente durante quase todo 
o ano de 2007 e, segundo relato de algumas travestis, o 
delegado plantonista garantiu em mais de uma ocasião que em 
pouco tempo não verá mais prostitutas no Setor Comercial Sul. 
Embora muitas travestis tenham afirmado que não deixariam a 
rua, não “fariam o jogo” das forças policias repressoras, e 
seguiriam resistindo no local, é notório que há, desde o início 
das operações, um brutal e contínuo esvaziamento do espaço 
enquanto zona de prostituição ( MACDOWELL, p. 10, 2008). 

  Não obstante, os dados colhidos pela Equipe do Centro de Referência 

GLTTB também evidencia a realidade da violência policial existente em Campinas, conforme 

segue na tabela abaixo: 

Quadro 1: Dados da violência e discriminação em Campinas pelo tipo de violência  
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Descrição Percentual Números Inteiros 

Agressão Física 5,56 04 

Agressão Verbal 59,72 43 

Ameaça 2,78 02 

Assassinato 1,39 02 

Cafetinagem 4,17 03 

Exploração sexual 1,39 01 

Impedimento de entrada ou permanência em local público 5,56 04 

Preterimento em emprego 1,39 01 

Recusa para registro de BO 4,17 03 

Violência Policial 12,50 09 

*Fonte: Equipe do Centro de Referência GLTTB (grifo nosso) 

A ação policial, então, em todos os casos mencionados, ao expurgar das 

ruas e violentar a identidade travesti, simboliza, sem sombra de dúvidas, uma tentativa de 

purificar estes locais dos abjetos que contaminam o espaço. Esse tipo de arbitrariedade e 

violência marca, em especial durante o momento em que as travestis são obrigadas a se 

despir, o status de subumanidade que ocupam, até mesmo, diante da norma jurídica, uma vez 

que a violência geralmente incide diretamente sobre o signo de sua diferença, ou seja, a marca 

corporal simbólica que atesta a recusa a heterossexualidade compulsória.  

3 CONCLUSÃO 

Longe de constituir uma naturalidade pré-discursiva, nosso corpo, em 

especial o nosso sexo, é possuidor de uma história. Não uma história qualquer, representante 

da narração de uma verdade, mas a própria invenção da verdade. Como se viu, os jogos de 

poder criam discursos constituintes de posições hierarquizadas de feminino e masculino, 

engendrando a identidade sexual e de gênero em uma neutralidade inexistente. 

O rompimento das normas construídas pelos discursos heteronormativos 

prevê sanções que promovem exclusão, marginalidade, estigmatização, descriminação e 

violência física e simbólica. A formação dos sujeitos exige a identificação com as categorias do 

sexo/gênero/desejo, criando o campo de abjeção, que simboliza o espelho às avessas da 

inteligibilidade social. O sujeito necessita do não-sujeito para organizar seus atributos de 

humanidade. 

Os indivíduos periféricos – representados nesse trabalho pelas travestis – 

não encontram espaço para humanizar suas identidades e práticas sexuais e performances de 

gênero; restando a si absorver os reflexos de ódio criados no seio da sociedade. A violência 

policial contra travestis é exemplo dessa agressão que não permite ao diferente existir para 

além do que é considerado normal, saudável e, sobretudo, humano. 
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INTERSEXUALIDADE: PROCESSO DE DESIGNAÇÃO SEXUAL COMO VIOLAÇÃO AOS 
DIREITOS HUMANOS DOS SUJEITOS INTERSEXUAIS? 

 
 
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa em andamento, que versa sobre a 
intersexualidade, fazendo uma interface com os direitos humanos a partir da perspectiva de 
que o processo de designação sexual com relação ao qual são submetidos os(as) intersexuais 
ainda enquanto crianças, pode ser interpretado como uma afronta aos direitos humanos. 
 
Palavras-chave: Intersexualidade, direito, discurso biomédico, gênero, corpo. 
 
 
ABSTRACT: This work is the result of ongoing research, which is about intersexuality, making 
an interface with human rights from the perspective of the process of sexual designation in 
relation to which are subjected (as) while still intersex children can be interpreted as an affront 
to human rights. 
 
Keywords: Intersexuality, right, biomedical discourse, gender, body. 

 
 
 
“Menino ou menina? Quando não se pode responder a essa pergunta 
sem pensar duas vezes, trata-se de uma emergência médica”.     
Roberta Pagon 

 

 

INTRODUÇÃO 

A intersexualidade tem como ponto chave de sua definição a ambiguidade sexual. Este 

marcador social se justifica pelo formato e aparência de sua genitália – e/ou gônada – ao 

nascer. A diferença e ambiguidade – tendo como referência o padrão de normalidade 

socialmente instituído –, atribuída a tais indivíduos se dá em razão da exigência de que todos 

os nascidos vivos se enquadrem em duas estreitas categorias: macho ou fêmea. 

A partir do discurso biomédico, aspectos endocrinológicos, genéticos e atributos físicos 

são considerados para o diagnóstico do sujeito intersexual, dotado de um distúrbio da 
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diferenciação do sexo. Ele é geralmente identificado como tal imediatamente após seu 

nascimento, momento em que é dado início ao processo de designação sexual – “1) 

investigação da causa da ambiguidade ou discordância; 2) determinação do ‘diagnóstico’; 3) 

decisões referentes às modalidades de intervenções ‘corretoras’ que serão aplicadas, sejam 

elas cirúrgicas ou hormonais” (Machado,  2012, p. 181, grifos do autor) – com o apoio de uma 

equipe multidisciplinar, dotada de psicólogo, assistente social, psiquiatra, além dos médicos e 

da família. O Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1.664/2003, promove o 

gerenciamento biomédico dos/das intersexuais afirmando, em seu texto, que “O nascimento de 

crianças com sexo indeterminado é uma urgência biológica e social”, indicando normas 

técnicas para o tratamento. Procedimentos como hormonização e cirurgia genital são 

ponderados como meios para a “cura” desses indivíduos, já que perante as ciências médicas 

tal condição é, na verdade, uma patologia que deve ser tratada e, se possível, curada.  

Todavia, alguns indivíduos somente tomam conhecimento de sua condição intersexual 

na adolescência, a exemplo de jovens mulheres que, ao realizar exame preventivo de câncer 

do colo do útero, descobrem a ausência desse órgão em seu corpo, sendo dotadas, entretanto, 

de testículos.  

Danish, em 1982 propos um critério para diagnostico, definindo como ambigüidade 

genital quando qualquer uma das manifestações a seguir são identificadas (Junior e Guerra, 

2012, p.28,29): 

Numa genitália de aparente aspecto masculino: 
1- Gônadas não-palpáveis; 
2- Tamanho peniano esticado abaixo de -2,5 desvios-padrão da 
média de tamanho peniano para a idade; 
3- Gônadas pequenas, ou seja, maior diâmetro inferior a 8mm; 
4- Presença de massa inguinal que poderá corresponder ao útero 
e trompas rudimentares; 
5- Hipospadia. 
 
Numa genitália de aparente aspecto feminino: 
1- Diâmetro clitoriano superior a 6mm; 
2- Gônada palpável em saliência labioescrotal; 
3- Fusão labial posterior; 
4- Massa inguinal que possa corresponder a testículos; (Junior e 
Guerra, 2012, p. 28,29) 

Quanto àqueles que têm sua condição intersexual identificada ao nascer, pode-se dizer 

que seu sexo passa a ser direito alheio e não aos próprios sujeitos; a família, acompanhada da 

equipe multidisciplinar, passa a decidir sobre o que fazer com a “ambiguidade sexual”; tornar o 

indivíduo um menino ou uma menina? 

De acordo com Paula Sandrine Machado (2012), a justificativa das ciências médicas 

para a manutenção do procedimento normalizador dos/das intersexuais se baseia em dois 

imperativos, o da funcionalidade e o da inscrição na cultura. O da funcionalidade se remete à 

“construção” de uma genitália que funcione (noção de função reprodutiva e sexual); o 

imperativo da inscrição social pode ser exemplificado como uma “ferramenta para a criança se 

desenvolver social e psicologicamente de forma adequada no gênero atribuído” (Machado, 
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2012, p. 183). A partir dessa perspectiva, portanto, a cirurgia deixa de ser apresentada como 

um procedimento cosmético para se tornar um projeto de desenvolvimento (Machado, 2012). 

O processo de designação sexual retira o indivíduo do foco da atenção profissional e o 

substitui por seus familiares – uma vez que estes é que tem em suas mãos um problema (a 

criança sem sexo definido) e precisam de uma ajuda ou solução, necessitando de uma 

categoria a fim de apresentar o novo integrante da família a seus conviveres. Tal negligência 

caracteriza um desrespeito à pessoa e ignora completamente a possibilidade desta de viver na 

condição intersexual, podendo ser desnecessário exercer sobre seu corpo tais processos de 

intervenções. 

 Em pesquisa realizada com 37 intersexuais pela socióloga Sharon Preves, 81% dos 

entrevistados tiveram seus corpos transformados em femininos (Preves, 2001, in Pino, 2007, p. 

158). Segundo a pesquisadora, a justificativa para tal fato se dá a partir da seguinte lógica: 

para a tomada de decisão sobre em qual sexo inscrever àquela criança, os profissionais 

adotam uma abordagem heterossexista e reprodutivista. Assim, aos homens é reservada a 

preocupação do exercício de uma sexualidade heterossexual, enquanto que às mulheres é 

reservada a preocupação acerca da reprodução e da maternidade. A lógica que impera é a de 

que se um “homem” não tem condições de penetrar, que seja penetrado, sem importar o sexo 

cromossômico ou outras variáveis (Cabral, s/d).  

Há ativistas intersexuais, por sua vez, que reivindicam o fim das cirurgias genitais 

enquanto os indivíduos não tenham condições de decidir por eles mesmos (Cabral, s/d). O 

procedimento de designação sexual pode resolver o problema da família, mas nem sempre o 

da criança intersexual, reforçando a ideia de que diferenças sexuais são inaceitáveis. Para 

Chase (2002), membro da dissolvida ISNA (Intersex Society Of North America), a 

intersexualidade é uma questão de trauma e estigma e não de gênero. Há, ainda, relato de erro 

na atribuição de gênero feita pela equipe multidisciplinar, que é identificado após o indivíduo 

intersexual atingir maturidade suficiente para perceber que não se identifica com o gênero que 

lhe foi imposto; além da ocultação das informações ao paciente, que, em muitos casos, 

somente quando adulto descobre que sofreu cirurgias de correção genital. (Chase, 2002). 

Por outro lado, outros indivíduos intersexuais também defendem e\ou reivindicam vidas 

habitáveis e, para isso, é necessário concordar com as categorias de reconhecimento 

(designação de apenas um gênero, dos dois socialmente aceitos), submetendo-se ao 

procedimento de “designação sexual”. Parece ser necessário, aqui, parar para refletir o que 

acontece (enquanto efeitos passados e futuros) numa sociedade que oferece como única 

alternativa de vida habitável a mutilação dos corpos considerados diferentes, ignorando a 

possibilidade de pertença a outros gêneros.  

A ISNA abriu suas portas em 1993 e em 2007 foi dissolvida por seus próprios membros 

e patrocinadores, para a criação de uma nova instituição, chamada Accord Alliance, que deu 

inicio às suas atividades em 2008, com o propósito de melhorar os cuidados na área de saúde, 

relacionados aos casos de distúrbios da diferenciação do sexo. Interessante observar 

publicação recente no sitio virtual da Accord Alliance, do material do “Consensus Statement on 
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Management of Intersex Disorders do Pediatrics – official journal of the American academy of 

pediatrics”. A partir da leitura da declaração da Academia Americana de Pediatria, percebe-se 

que toda a argumentação é feita a partir de uma matriz binária, que continua a reforçar a 

intolerância à diversidade de gêneros, traçando normas médicas e psicológicas para o manejo 

dos casos dos nascidos na condição de intersexual, que é exatamente a bandeira oposta à 

sustentada pela ISNA.   

É a partir da perspectiva de que todos são diferentes não somente no tocante à sua 

personalidade, mas que todos possuem diferentes características e atributos físicos (inclusive 

as genitálias, que também não são iguais em todos, com diferentes medidas, cores e 

aspectos), é que a linha de pesquisa toma corpo, numa vertente que tem como óbice a análise 

do ser humano e suas diferenças.  

É importante refletir sobre o discurso que pensa a “intersexualidade como algo que 

remete a uma realidade corporal supostamente única. Essa realidade corporal supostamente 

única remeteria por sua vez, a uma verdade a ser encontrada em todo e qualquer corpo: a da 

diferença sexual” (Machado, 2012, p. 189).  

Problematizando a questão dos marcadores sociais, Jack Halberstam (2012), na 

conferência de abertura do VI Congresso Internacional de Estudos Sobre a Diversidade Sexual 

e de Gênero da ABEH, falou muito acertadamente sobre as consequências dos marcadores, 

que muito frequentemente excluem mais do que incluem. No mesmo sentido é o entendimento 

de Colling (2012a): 

 O maravilhoso da humanidade é a sua diversidade. Problematizar a 
heterossexualidade tem a vantagem de: 1) denunciar a violência com 
a qual ela se mantém no centro; 2) revelar o seu caráter histórico e 
construído; 3) evidenciar que ela produz homofobia; 4) possibilitar 
que outras heterossexualidades sejam respeitadas e construídas. 

Até mesmo dentro do ”grupo” dos heterossexuais há diversidade – apesar de não 

problematizada -, a exemplo dos “metrossexuais”, que pintam as unhas e fazem as 

sobrancelhas, mas que nem por isso têm sua heterossexualidade abalada.  “A depender da 

cultura de cada lugar, um homem pode fazer determinadas coisas ou não” (Colling, 2012b).  

A imposição da designação sexual reforça que 

O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma 
descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas 
quais o “alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica 
um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural. 
(BUTLER, 2000, p.111 ). 

A afirmação de Butler é particularmente elucidativa da lógica na qual os sistemas 

médico e jurídico se pautam para ratificar a violência contra os/as intersexuais ainda em fase 

neonatal. A nomeação/marcação dos corpos, indicando a qual sexo/categoria pertencem, antes 

mesmo do nascimento, é o ato desencadeador de uma espécie de viagem que vai acontecer a 

partir daquele momento (nascimento) por toda a existência daquele indivíduo, tendo como 

roteiro o conjunto de normas regulatórias socialmente impostas e mantidas, que vai exigir 

linearidade e coerência (sexo, gênero, desejo e prática sexual devidamente alinhados) (Louro, 

2004, p.205). 
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Sendo o corpo socialmente construído como masculino ou feminino, os/as intersexuais 

encontram-se, portanto, “entre mundos”, numa zona inóspita e inabitável, sendo, na maioria 

dos casos, condenados pelo binarismo a uma cirurgia de designação sexual que não é garantia 

de demoção da posição de abjeto, como sugerido (Louro, 2004, p.208). Situação muito clara na 

fala de Mauro Cabral (s/d): “Eu sou uma pessoa que, ao nascer, fui designado do sexo 

feminino. Alguém que nasceu sem a genitália e que fez uma vaginoplastia e me identifico como 

homem” (tradução minha).  

Viver na fronteira, portanto, para além das classificações binárias, não é bem aceito 

pelas instituições sociais responsáveis pela manutenção e repetição do já instituído como 

correto, bom e natural, a exemplo da família, da escola e do próprio sistema jurídico.  

Fazendo uma analogia à forma figurativa como Louro (2004, p. 203 - 213) escreveu em 

seu artigo intitulado “Viajantes Pós Modernos II”, o local aonde o indivíduo escolhe viver 

apenas lhe diz respeito: viver na condição de intersexual ou buscar o reconhecimento de uma 

outra identidade de gênero socialmente aceita, se assim desejar. 

Butler (2000) fala sobre as fronteiras existentes entre os sujeitos e não sujeitos 

(abjetos), indicando o universo dos abjetos como um exterior constitutivo dos sujeitos, 

alertando sobre a existência de pontos de frequente tensão entre esses dois mundos, mas que 

ambos são criados pelos “mais humanos” e pelos “menos humanos”. Para se identificar como 

sujeito, o indivíduo tem como referência os não sujeitos ou abjetos.  

Kathryn Woodward (2009) contribui para o mesmo entendimento, quando aponta o 

conceito de identidade como algo relacional, ou seja, determinada identidade, para existir, 

depende de algo fora dela, ou seja, de uma identidade que difere totalmente da sua, mas que 

contribui de algum modo para a formação/existência da primeira. Tal contribuição pode ser, por 

exemplo, pelo fornecimento de condições para sua existência. Sobre a análise do conceito de 

identidade, buscando justificar a atual centralidade dessa discussão, Woodward sugere o 

pensamento em diferentes níveis: global e local. “Na arena global, por exemplo, existem 

preocupações com as identidades nacionais e com as identidades étnicas; em um contexto 

mais “local”, existem preocupações com a identidade pessoal como, por exemplo, com as 

relações pessoais e com a política sexual” (Woodward, 2009, p. 16). É no contexto das 

relações pessoais e política sexual que busco examinar os processos e a forma como as 

identidades são formadas, questionando até que ponto elas são fixas, fluidas e/ou cambiantes, 

como sugere Woodward. 

John Stuart Mill, ao que pese ter vivido ainda no século XIX, definiu como um sintoma 

social a questão da fobia pelas diferenças identitárias: “Há muitos que consideram que 

qualquer conduta que os repugne é danosa, e ofendem-se com ela como se se tratasse de um 

insulto aos seus sentimentos” (Mill, 2011, p. 125). Mill discorre ainda sobre o que é, para ele, a 

maior propensão humana das mais universais, que seria a de “alargar os limites daquilo a que 

se pode chamar polícia moral até abusar da mais incontestavelmente legítima liberdade do 

indivíduo” (Mill, 2011, p. 126). A “polícia moral” à qual Mill se refere pode ser entendida aqui 
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como os conceitos normalizadores mantidos pela família, escola e o ordenamento jurídico, 

quando se mostram fechados à multiplicidade de gêneros, identidades e sexo.  

Importante questionar o poder e o dever do estado e seu poder de representação dos 

sujeitos. Foucault o faz a partir das seguintes palavras: 

E se é verdade que o jurídico pôde servir para representar, de modo 
sem dúvida não exaustivo, um poder essencialmente centrado na 
coleta  e na morte, ele é absolutamente heterogêneo com relação aos 
novos procedimentos de poder que funcionam, não pelo direito, mas 
pela técnica, não pela lei mas pela normalização, não pelo castigo 
mas pelo controle, e que se exercem em níveis e formas que 
extravasam do Estado e de seus aparelhos. Entramos, já há séculos, 
num tipo de sociedade em que o jurídico pode codificar cada vez 
menos o poder ou servir-lhe de sistemas de representação. Nossa 
linha de fuga nos afasta cada vez mais de um reino do direito que já 
começava a recuar para o passado, à época da Revolução Francesa 
e, com ela, a Idade das constituições e dos códigos, parecia promete-
lo para um futuro próximo. (Foucault, 1988, p. 100) 

 

DIREITOS HUMANOS 

Existem relatos tanto da antiguidade quanto da idade média, de execuções de 

hermafroditas. Por outro lado existem também relatos completamente diferentes, da idade 

média, das regras de direito civil e canônico: aqueles identificados como hermafroditas ao 

nascer teriam seu sexo nomeado pelo seu pai ou padrinho, no ato do batismo. Posteriormente, 

quando na fase adulta o próprio sujeito poderia optar pela mudança de sexo. Havia, entretanto, 

uma exigência: essa escolha seria definitiva e valeria pelo resto de seus dias, sob pena de ser 

condenado por sodomia caso viesse a se comportar de modo diverso ao esperado pelo sexo 

escolhido. (Foucault, 1985, p. 11 e 12). 

Las teorías biológicas sobre la sexualidad, las concepciones jurídicas 
sobre el individuo, las formas de control administrativo en los Estados 
modernos han conducido paulatinamente a rechazar la idea de una 
mezcla de los dos sexos en un solo cuerpo y a restringir, em 
consecuencia, la libre elección de los sujetos dudosos. En adelante, a 
cada uno un sexo y uno solo. A cada uno su identidad sexual primera, 
profunda, determinada y determinante; los elementos del otro sexo 
que puedan aparecer tienen que ser accidentales, superficiales o, 
incluso, simplemente ilusorios. Desde el punto de vista médico, esto 
significa que, ante un hermafrodita, no se tratará ya de reconocer la 
presencia de dos sexos yuxtapuestos o entremezclados, ni de saber 
cuál de los dos prevalece sobre el otro, sino de descifrar cuál es el 
sexo verdadero que se esconde bajo apariencias confusas.(Foucault, 
1985, p.12 e 13) 

A perspectiva trazida por Michel Foucault em suas considerações prévias às 

recordações deixadas por Hercule Barbin torna claro um dos vetores que fomentam a 

perseguição pelo sexo “verdadeiro”, que é o exercício de uma forma de controle administrativo 

e social no Estado moderno. 

O Manusmriti, livro hindu escrito por volta de 1.500 a.c., em seu capitulo III, verso 49, 

versa sobre o nascimento de crianças pertencentes ao terceiro sexo: 

uma criança masculina é produzida quando existe uma quantidade 
maior de semente masculina, uma criança feminina é produzida 
quando existe uma prevalência da semente feminina; se ambos são 
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iguais, uma criança do terceiro sexo [napumsaka] ou duas crianças 
gêmeas são produzidas; se os dois são fracos ou deficientes em 
quantidade, a concepção não se dá (tradução minha). 

Friedrich Nietzsche, em O Anticristo (1888) expressa seu sentimento após a leitura do 

Manusmriti (ou Livro de Manu, como é conhecido no idioma inglês), afirmando ser um 

sentimento totalmente oposto quando comparado à leitura da Biblia do cristianismo: 

Tenho o sentimento oposto quando leio o código de Manu, uma obra 
incomparavelmente mais intelectual e superior; seria um pecado 
contra a inteligência simplesmente nomeá-lo juntamente com a Bíblia. 
É fácil ver o porquê: há uma filosofia genuína por detrás dele, nele 
próprio, e não apenas uma mixórdia fétida de rabinismo judaico e 
superstição – oferece, mesmo aos psicólogos mais delicados, algo 
saboroso. E não nos esqueçamos do mais importante, ele difere 
fundamentalmente de toda espécie de Bíblia: através dele os nobres, 
os filósofos e guerreiros preservam o domínio sobre a maioria; está 
cheio de valores nobres, denota um sentimento de perfeição, de 
aceitação da vida, um ar triunfante em relação a si e à vida – o sol 
brilha sobre o livro todo. – Todas as coisas sobre as quais o 
cristianismo descarrega sua inexaurível vulgaridade. (Nietzsche, 
1888, p. 47, 48) 

Na Índia, a partir da ligação com a religião (e, nesse caso, não necessariamente com o 

Direito), existem diversos tipos ou categorias de grupos pertencentes a um gênero diverso do 

masculino e do feminino, a exemplo dos Aravani, Hijira, Jogappa e os Sakhi-Behki. Os Aravani 

são os mais numerosos, formados tanto por homens que se transformam em mulheres como 

por mulheres que se transformam em homens, sendo mais presentes no sudeste da Índia. Os 

Hijra são os mais conhecidos e vivem no nordeste do país e, desde a invasão muçulmana 

(século XX), o costume da castração masculina foi introduzido e essas pessoas castradas 

passam a se vestir e se comportar como mulheres. Os Jogappa são os menos conhecidos e 

bastante ligados à prostituição na Índia, sendo grandes dançarinos, abarcando homens e 

mulheres travestidos. 

Nos Estados Unidos da América e no Brasil, por exemplo, parte-se do pressuposto 

legal de que os pais sabem o que é melhor para seus filhos, quando estes não possuem idade 

suficiente para responder por si, sendo permitido aos pais que tomem as decisões pertinentes 

à saúde do seus filhos, inclusive nos casos de intersexualidade – sobre qual sexo escolher. No 

Reino Unido, a partir do Children Act 1989, a prerrogativa dos pais foi alterada de “direitos” 

para “responsabilidades” sobre os filhos e independente da idade do menor, suas escolhas 

devem ser aceitas desde que a criança tenha condições de compreender a situação. (Lee, 

Houk e Hughes, 2006). 

Na Colômbia é onde existe a perspectiva aplicada mais moderna sobre direitos 

humanos e intersexualidade: pela Suprema Corte foi criado um protocolo para providências e 

intervenções médicas e dos pais em caso de distúrbios da diferenciação do sexo, exigindo-se o 

“consentimento informado qualificado e persistente” durante um período de tempo prolongado. 

A autorização é dada em etapas para permitir que os pais entrem em contato com a condição 

do seu filho. O objetivo desse protocolo foi encontrar um equilíbrio entre a autonomia dos pais 

da criança e a partir dos 5 anos de idade essas crianças são consideradas como sujeitos 
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autônomos, com condições, em teoria, de compreender e decidir, independente da vontade 

dos pais. (Lee, Houk e Hughes, 2006). 

Desde 2010, na Austrália, é permitido que as pessoas escolham pela opção “X” quanto 

ao seu gênero indicado no passaporte. Mais recentemente essa possibilidade foi estendida a 

todos os demais documentos de registro civil, sendo permitido que as pessoas solicitem a 

alteração para o “gênero X”, cujo requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico. 

No Brasil, sem lugar ao qual pertencer e desamparados pela lei, alguns desses sujeitos 

(os que não foram submetidos ou não obtiveram ‘ êxito’ no processo de designação sexual) 

têm em sua certidão de nascimento lançada a informação (ou acusação) “SEXO INDEFINIDO”, 

confirmando as convenções sociais sobre a existência e aceitação de apenas dois sexos – 

aquele que não pertence nem a um nem a outro gênero não pode ter um sexo que seja seu; é 

negado e condenado ao silêncio e à inexistência. 

Sandrine Machado, em sua tese de doutorado, apresenta uma contribuição para o 

tema: 

Da mesma forma, no Brasil, um laudo medico explicitando um caso 
de sexo mal diagnosticado ao nascimento, em crianças intersex, é 
suficiente para uma mudança do sexo no registro civil desse 
indivíduo. Alem do mais, recém nascidos que possuem, em seu 
registro de nascimento do hospital, sexo indefinido só necessitam de 
um laudo médico para que seja nele acrescentada uma observação, 
onde estará atestado o sexo definitivo da criança. Com esse papel 
“corrigido”, os familiares não encontrarão problemas legais para 
registrar a criança como menino ou menina em qualquer cartório. 
(Machado, 2008, p. 232) 
 

Permanece a lacuna legal para aqueles que porventura permaneçam na condição de 

intersex. 

Alem da medicina, o sistema judiciário também é uma dessas 
instancias que estão fortemente apoiadas na classificação dos seres 
humanos em categorias binárias de sexo: juridicamente, uma pessoa 
é homem ou mulher. Fazer parte de uma ou outra dessas categorias 
tem conseqüências legais, como as ressaltadas por Julie Greenberg 
(2003): afeta a possibilidade de casamento, a definição de sexo em 
documentos oficiais, a habilidade de mover uma ação por violação 
das leis de discriminação no trabalho, a participação em competições 
esportivas como mulher, os pagamentos de pensão e seguro, o 
direito de ser alocado em prisões femininas ou masculinas, entre 
outras. (Machado, 2008, p. 233) 

 

As diferenças não podem, sob nenhuma hipótese, servir de meio para tornar aquele 

indivíduo menos valioso ou sujeito de direitos de menor importância, merecedor, portanto, de 

menos respeito por parte da sociedade. Muito pelo contrário: a sociedade, utilizando de seus 

dispositivos a exemplo do poder judiciário, deve estar atenta à diversidade e promover o 

respeito à diferença, à autodeterminação, tentando distanciar, no caso em questão, o discurso 

médico patologizante que paira sobre os intersexuais.  

Em respeitando o principio da dignidade da pessoa humana, amparado pela 

Constituição Federal de 1988 e outros diplomas legais, é garantido que os indivíduos 

intersexuais vivam com saúde e qualidade de vida até que tenham condições de decidir 
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(independentemente) sobre a possibilidade de se submeterem ao processo de designação 

sexual e, consecutivamente, de decidir a qual sexo pertencer, lhes sendo garantido, todavia, o 

direito de permanecerem na condição de intersexual (direito à autodeterminação). A dignidade 

da pessoa humana tem como elemento nuclear a autonomia e o direito de autodeterminação 

da pessoa individualmente considerada e, abstrato, como potencialidade de cada ser humano 

autodeterminar sua conduta, independente de sua realização em concreto (Sarlet apud Araujo 

in Silva Junior, 2012, p. 70). 

Além disso, convém destacar, por oportuno, que, com isso não se 
está a sustentar a equiparação, mas a intrínseca ligação entre as 
noções de liberdade e dignidade, já que a liberdade e, por 
conseguinte, também o reconhecimento e a garantia de direitos de 
liberdade (e dos direitos fundamentais de um modo geral), constituem 
uma das principais (mas não a única) exigências da dignidade da 
pessoa humana. De qualquer modo o que se percebe – (...) – é que o 
reconhecimento da dignidade como valor próprio de cada pessoa não 
resulta, peno menos não necessariamente (ou mesmo 
exclusivamente), em uma biologização da dignidade, no sentido de 
que esta seria uma qualidade biológica e inata da natureza humana, 
geneticamente pré-programada, tal como, por exemplo, a cor dos 
olhos ou dos cabelos. (SARLET apud ARAUJO in SILVA JUNIOR, 
2012, pp. 70-71) 

O direito à autodeterminação do indivíduo, em especial a criança, está sedimentado em 

diversos dispositivos legais, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, da 

Convenção sobre os Direitos das Crianças e da Declaração dos Direitos da Criança, sendo os 

dois últimos adotados pela Organização das Nações Unidas e, o Brasil, na condição de 

signatário, insere tais diplomas em seu ordenamento jurídico. 

“ ... há de se destacar que a ofensa ao preceito da dignidade da 
pessoa humana pode ser dimensionada em dois diferentes planos: na 
lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado na 
mais ampla jurisprudência dos tribunais brasileiros; e na lesão à 
própria humanidade, uma vez que sua brutalidade é tamanha que 
extrapola a pessoa titular da ofensa, agredindo ao gênero humano 
como um todo. A violência de determinadas lesões fere o próprio 
conceito de humanidade, e não apenas o atingido” (Abrao e Genro, 
2012, p. 149) 

O anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, devendo ser considerado como um 

dispositivo complementar, busca a promoção de diversos direitos aos intersexuais, tendo 

especial importância o art. 36, que proíbe a realização das intervenções cirúrgicas irreversíveis 

para determinação do gênero, em recém-nascidos e crianças. Há um movimento social 

buscando a coleta de 1.4 milhão de assinaturas para a proposição do anteprojeto por iniciativa 

popular. 

A partir da perspectiva de como o sistema jurídico pode funcionar como um fomentador 

da prática de violência contra os/as intersexuais, torna-se salutar questionar e criar novos 

conceitos acerca dos direitos humanos, pois, apesar de terem sido declarados universais e 

inalienáveis, não são, na prática, autoevidentes para determinados grupos ou indivíduos. 

Pensando que não somente o discurso é estratégico, mas também o silêncio, a 

omissão do sistema judiciário quanto à existência dos/das intersexuais é uma prova da abjeção 
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desses sujeitos, pois não adquirem o status de sujeito até que sejam submetidos ao processo 

de designação sexual. Ou seja, enquanto intersexuais estão no limbo sócio-jurídico.  

É justamente pelo não reconhecimento de um status de sujeito que se permite que os 

processos de designação sexual/correção genital continuem a ser conduzidos por equipes 

multidisciplinares à total revelia dos próprios indivíduos. 

Para Flávia Piovesan (2009, p. 196), o núcleo básico e fomentador do ordenamento 

jurídico brasileiro é o princípio da dignidade da pessoa humana, visto como pedra basilar para 

a constituição do Estado Democrático de Direito. É a partir de tão importante princípio que é 

dado início ao processo de orientação e interpretação de todo o ordenamento jurídico.  

Os princípios e demais garantias legais que protegem os menores, a exemplo dos 

direitos humanos e o princípio da autodeterminação, estão embasados no Estatuto da Criança 

e do Adolescente (Lei 8.069/1990), e em especial no art. 12 da Convenção sobre os Direitos 

das Crianças, adotada pela ONU em 20/11/1989. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos argumentos trazidos no presente trabalho, percebe-se que as pessoas 

intersex gozam de um status de cidadão de menor importância, o que é comprovado pelos 

direitos que lhe são tolhidos, pela invisibilidade social e ate mesmo pela agressão perpetrada. 

São, portanto, sujeitos abjetos. 

 A ideia da abjeção, segundo Grunvald (2009), é marcada pela incompreensibilidade de 

determinadas experiências a partir da lógica cultural hegemônica. Segundo Miskolci (2009), 

contra esses indivíduos o discurso opera “um processo normalizador que cria seres 

considerados menos humanos, em suma, abjetos”. Pertinente, a partir daí, a crítica feita por 

Foucault quanto às instituições políticas: 

A crítica política serviu-se, então, de toda a reflexão jurídica que 
acompanhara o desenvolvimento da monarquia, para condená-la; 
mas não colocou em questão o princípio de que o direito deve ser a 
própria forma do poder e de que o poder deveria ser sempre exercido 
na forma do direito. Outro tipo de crítica das instituições políticas 
apareceu no século XIX; crítica bem mais radical, pois tratava-se de 
mostrar não somente que o poder real escapava às regras do direito, 
porém que o próprio sistema do direito nada mais era do que uma 
maneira de exercer a violência, de anexa-la em proveito de alguns, e 
fazer funcionar, sob a aparência da lei geral, as dissimetrias e 
injustiças de uma dominação. Mas tal critica do direito ainda é feita 
sobre o pano de fundo do postulado de que o poder deve, essencial e 
idealmente, ser exercido de acordo com um direito 
fundamental.(Foucault, 2007, p. 99). 

Sem se utilizar do termo abjeto, mas em uma passagem que faz claramente alusão ao 

seu significado, Foucault escreveu que “o que não é regulado para a geração ou por ela é 

transfigurado [...]. É ao mesmo tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio” (FOUCAULT, 

1988, p.10). 

Quando se fala em garantir que os indivíduos cresçam na condição de intersexuais até 

que tenham possibilidades de decidir acerca de sua situação, entende-se obviamente que se 

trata dos casos em que a ambiguidade sexual não causa, naquele momento, nenhum 

transtorno fisiológico e/ou físico que impeça o seu desenvolvimento saudável, o que reflete, 
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segundo as pesquisas, a maior parte dos casos. Em alguns casos, entretanto, os médicos 

necessitam realizar intervenções cirúrgicas e/ou adotar a prescrição de hormônios para garantir 

o desenvolvimento saudável (do ponto de vista clínico) do indivíduo, sob o risco destas 

pessoas não sobreviverem.  

Todavia, mesmo nos casos em que os indivíduos intersexuais 

necessitam (em caráter de urgência) de intervenção médica, tais atos não 

devem, em nenhuma hipótese, alterar a condição de intersexual, respeitando o 

princípio da intervenção mínima e o respeito à dignidade da pessoa humana, 

sem alterar sua condição sem o consentimento daquele indivíduo, 

independentemente da aprovação/autorização dos familiares. Ou seja, em tais 

casos de urgência, devem ser realizados os atos médicos necessários para 

garantir o crescimento saudável do indivíduo até que ele tenha condições de 

decidir sobre o processo de designação sexual. 

Em sua tese de doutorado defendida em 2008, Sandrine Machado faz pertinentes 

observações quantos às limitações médicas quando diante de casos de pessoas intersex. A 

equipe médica é sempre demandada a responder com precisão sobre o diagnóstico dessas 

pessoas, lhes sendo cobradas respostas que muitas vezes não estão ao seu alcance: 

Apesar da crítica que se possa fazer em relação a alguns elementos 
normatizadores constituintes do pensamento biomédico, não se pode 
desconsiderar  que os médicos, no seu cotidiano, são chamados a 
tomar decisões muito difíceis e, no universo empírico que tenho 
acompanhado, fazem-no com muita seriedade. A equipe toma as 
decisões a partir de um corpo de conhecimentos bastante complexo, 
que inclui uma gama de elementos, fazendo com que as condutas 
sejam, inclusive, um investimento pessoal. (Machado, 2008) 

Machado discorre sobre o envolvimento da equipe médica, mostrando a partir de um 

olhar sensível que, durante sua pesquisa de campo pode perceber na dedicação dos médicos 

a preocupação com o melhor para aquelas crianças. Essa perspectiva impressa por Machado 

em sua tese opõe-se diametralmente com a literatura médica, que é desprovida de 

sensibilidade, acostumada a lidar com o corpo sem considerá-lo como pessoa.  

Por outro lado, importante frisar que a boa vontade dos profissionais da área médica, 

utilizando de todo o arcabouço de conhecimentos disponível não significaria dizer que estariam 

eles exercendo uma boa prática profissional. (Machado, 2008).  
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 LOS CUERPOS DEL ESTADO Y LOS OTROS CUERPOS 
La intersexualidad en el marco jurídico y de derechos en Colombia 

Walter Alonso Bustamante Tejada330 
Instituto de Estudios Regional, INER. Universidad de Antioquia 

 
RESUMEN 
La Corte Constitucional Colombiana ha pronunciado siete sentencias frente a 
casos de intervenciones correctivas en niños y niñas intersexuales. Esto 
convierte a Colombia en un país líder en enfrentar, desde el Estado, las 
situaciones a que se ven enfrentadas estas personas desde su nacimiento. El 
artículo expone el contexto en el cual se ha dado ese desarrollo jurisprudencial 
en Colombia y desde una lectura crítica de las sentencias, se plantea la 
perspectiva actual frente al cuerpo, de parte del Estado; los conflictos de 
poderes; el lugar de los sujetos y la resistencia cultural y estatal a superar la 
norma binaria desde la cual se establecen las identidades. 
Palabras clave: Cuerpo, Intersexuales, Corte Constitucional, Consentimiento, 
Derechos Humanos Intersex. 
 
RESUMO 
O Tribunal Constitucional colombiano pronunciou sete julgamentos sobre casos 
das intervenções corretivas de crianças intersexuais. Isto torna a Colômbia 
num país líder em enfrentar, desde o estado, situações que estas pessoas 
estão enfrentando desde seu nascimento. O artigo expõe o contexto deste 
desenvolvimento jurisprudencial na Colômbia e desde uma leitura crítica dos 
acórdãos, considera a perspectiva atual do corpo por parte do estado; conflitos 
de competências; o lugar dos sujeitos e  a resistência cultural para superar o 
padrão binário do qual as identidades são estabelecidas. 
Palavras-chave: corpo, intersexuais, Tribunal Constitucional, consentimento, 
direitos humanos intersexuais. 
 
ABSTRACT 
The Colombian Constitutional Court has pronounced seven judgments upon 
cases of corrective surgery for intersexual girls and boys. Therefore, Colombia 
is a leading country in confronting, within the State, the situations that this 
people have to face since their very birth. This article describes the context in 
which this jurisprudential development has been undertaken; it takes a critical 
reading of the judgments outlining the current State perspective towards the 
body, conflicts of powers, the place of the subjects and the cultural and State 
resistance to overcome the binary norm from which identities are set out. 
Keywords: Body, Intersexuals, Constitutional Court, Consent, Intersex Human 
Rights.  
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“LOS CUERPOS DEL ESTADO Y LOS OTROS CUERPOS: LA 

INTERSEXUALIDAD EN EL MARCO JURÍDICO Y DE DERECHOS EN 

COLOMBIA” 

Autor: Walter Alonso Bustamante Tejada 

 

El 15 de marzo de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, CIDH de la OEA, realizó por primera vez una audiencia acerca de 

los derechos humanos de las personas intersexuales. Después de conocer 

sobre los procedimientos quirúrgicos a que son sometidas estas personas, 

muchas veces sin su consentimiento y con el interés de una esperada 

normalización que termina siendo una mutilación y violación de sus derechos, 

los comisionados preguntaron si existía algún lugar en el mundo con avances 

jurídicos en torno a los derechos de las personas intersexuales. 

Mauro Cabral, peticionario ante la Comisión, manifestó inicialmente que 

“no hay ningún lugar sobre la tierra en que una persona intersex esté segura” y 

ante la reiteración de la pregunta por parte de los comisionados, planteó: 

“existe un modelo que es el modelo colombiano. Colombia es, creo que el 

único país en el mundo, cuya corte suprema, determinó la necesidad de 

aguardar hasta que niños y niñas intersex puedan consentir la práctica de las 

cirugías. Colombia tiene más de un fallo que protege la integridad corporal de 

niños y niñas intersex”. 

Como lo señaló Cabral, los avances en relación con los Derechos 

Humanos de las personas intersexuales en Colombia, son a partir de la 

jurisprudencia. Es la Corte Constitucional, en su sabia interpretación de la 

Constitución Política a nombre de una “minoría aislada, estigmatizada, 

silenciada y marginada”, la que ha generado una línea jurisprudencial con la 

promulgación de siete sentencias en las que ha dado a conocer sus 

planteamientos. La sentencia principal y de la cual se han derivado los 

planteamientos de las demás es la SU-337 de 1999. 

Este episodio en la CIDH, unido a acercamientos previos que he 

realizado al tema de la intersexualidad, me movió a preguntarme: ¿Se ha 

avanzado realmente en Colombia en torno a los derechos de las personas 

intersex y su protección? ¿Cuál es el modelo colombiano al respecto? Esta 

presentación tratará de avanzar en respuestas a estas preguntas y se basará 
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en una lectura crítica de estas sentencias, que permita plantear cuál es la 

perspectiva del Estado colombiano en torno a los cuerpos y a los cuerpos de 

las personas intersex. 

 

ANTECEDENTES 

Del cuerpo uno a los dos cuerpos, el lugar del cuerpo borroso. 

“Las leyes de la naturaleza garantizan la supervivencia del género humano mediante la 

existencia de dos sexos que se complementan”
 331

. Estas son palabras del doctor Bernardo 

Ochoa Arismendy, mencionado en sectores del mundo médico como la primera autoridad 

científica en Colombia sobre la ambigüedad genital. Sus afirmaciones dan cuenta de un tipo de 

representación del cuerpo en nuestro contexto a lo largo del siglo XX, la cual condiciona la mirada 

sobre el hecho de ser seres sexuados como algo que proviene de la naturaleza y a partir de lo 

cual, la misión de los sujetos es buscar la complementariedad, la cual hay que entender dentro de 

un orden heterorreproductivo, lo cual trae sus implicaciones, el lugar para los sujetos y la 

autonomía sobre sus cuerpos. 

Diferentes a este postulado son, en primer lugar el de Foucault al plantar que “la 

sexualidad como atributo humano singular y de primera importancia con un objetivo específico – el 

sexo opuesto- es producto de finales del siglo XVIII. Nada hay de natural en ello”
332

. Es decir, es un 

asunto claro de elaboración en medio de un sistema de relaciones de poder que determinó un tipo 

de cuerpo, de sexualidad y de relaciones interpersonales y sociales. En segundo lugar es  Tomas 

Lacquer quien nos expone de manera clara y amplia una historia del sexo, el cuerpo y el género 

como construcción
333

. 

Expuso él, que fue Galeno en el siglo II d.c. quien manifestó que el cuerpo de la mujer y 

del hombre era el mismo, pero por la falta de calor los órganos de ella eran internos, dando como 

resultado un cuerpo imperfecto y los de él, que posee el cuerpo perfecto, son visibles. Es en el 

siglo XVIII cuando se da el cambio de cuerpo uno a los dos cuerpos, asunto transcendental, que 

plantea Lacquer, no fue propuesto, adelantado ni promovido por la ciencia, no lo fue por la 

fisiología reproductora, planteó que por el contrario fue un asunto político y epistemológico, una 

competencia por el poder a partir de la cual se generaron nuevas formas de constitución de los 

sujetos y sus realidades sociales. Dice en ese sentido, que, 

 
[…] los cambios sociales y políticos no son por sí mismos la explicación para la 

reinterpretación de los cuerpos. El crecimiento de la religión evangélica, la teoría política de 
la ilustración, el desarrollo de nuevos tipos de espacios públicos en el siglo XVIII, la ideas de 
Locke sobre el matrimonio como contrato, las drásticas posibilidades de cambio social 
abiertas por la revolución francesa, el conservadurismo post-revolucionario, el feminismo 
subsiguiente a la Revolución, el sistema fabril con su reestructuración de la división sexual 
del trabajo, el crecimiento de una economía de libre mercado de servicios y mercancías, el 
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nacimiento de las clases, todas estas cosas influyeron por sí mismas o en combinación: 
ninguna de ellas fue causa de la construcción de un nuevo cuerpo sexuado

334
. 

 

Era el momento de la instalación del orden binario que “se caracteriza por valorizar el 0 o 

el 1, dejando fuera cualquier valor que se establezca entre los dos. Dentro de esa lógica 

funciona el mundo occidental en el que vivimos: si se es hombre no se es mujer”
335

. A partir de 

este sistema, sin abandonarlo ni ponerlo en cuestión,  

 
[…] en medicina se consideran varias clases de sexo", a saber, el sexo cromosómico o 

genotipo, que es "dado por los cromosomas sexuales: 46 XY para el varón y 46 XX para la 
mujer", el fenotípico, que es "dado por el aspecto de los genitales externos", el gonadal que 
es el "dado por el tipo de las gónadas: Testículos u Ovario", el legal, que es el que "aparece 
en los Registros Notariales con el respectivo nombre o identificación", el de crianza, que es 
el que "inducen los Padres y el entorno Familiar y Social", y el psicológico, que es "el que se 
adquiere en función de todo lo anterior o bajo el influjo de algunas condiciones genéticas, 
anatómicas o sociales." Por su parte, la Academia Nacional de Medicina, señala que el sexo 
de un individuo "puede ser descrito en seis características: genético, gonadal, 
endocrinológico, anatómico, psicológico y social

336
. 

 

Pero el sistema binario no es eficaz, el sexo puede ser borroso y la verificación de la 

ambigüedad anatómica, demuestra que la dicotomía en la cual se nos incorpora se da a partir 

de una lectura ideológica del sexo anatómico
337

, además “considerar la humanidad sólo en dos 

categorías sexuales nos ha hecho olvidar que quizás estamos más bien a lo largo de un 

continuum”
338

. Planteamientos que permiten develar esa situación circularon en Colombia en la 

literatura médica del siglo XX. Así lo expresaba Henry Havellock Ellis, sexólogo británico, en 

1913: 

 
Parecerá fácil afirmar que existen dos sexos netamente separados, distintos e 

innumerables, el masculino portador de las células espermáticas y el femenino, que 
contiene el óvulo o huevo. Ahora bien, hace largo tiempo que este enunciado ha cesado 
de ser estrictamente correcto desde el punto de vista biológico. Es posible que no 
sepamos exactamente qué es el sexo, pero sí sabemos con seguridad que es mudable, 
puesto que se da la posibilidad de que un sexo pueda cambiarse en el contrario, que sus 
fronteras son con frecuencia, inciertas y que existen muchos estadios intermedios entre 
un macho completo y una hembra completa

339
. 

 

Ese argumento era emitido en el contexto de discusiones tendientes a explicar las 

inclinaciones homoeróticas; en medio de tales discusiones, se planteó que posiblemente existía 

una base bisexual que permitía la “movilidad del sexo”. 
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Más tarde, al finalizar los años veinte del siglo XX, Gregorio Marañón, médico 

endocrinólogo español de amplia difusión en Latinoamérica, planteó en el prólogo a la segunda 

edición del libro La evolución de la sexualidad y los estados intersexuales, que “el sexo de cada 

individuo, aun del normal, es un sexo doble”
340

.  Además presentaba así su teoría de la 

intersexualidad: “una fase de sexualidad indiferenciada, como punto de partida normal en todos 

los seres humanos”
341

. 

Muy seguramente Marañón conoció la teoría de la intersexualidad de Goldschmidt y a 

partir de allí planteó que estados intersexuales eran el hermafroditismo, peudo-

hermafroditismo, hipospadias, criptorquidia, ginecomastia, virilización y feminización, 

intersexualidad psíquica y afectiva y homosexualismo
342

. Argumentó además que lo masculino 

y lo femenino no son valores antagónicos y diferenciados, como se pensaba, y al contrario “el 

‘varón-tipo’ y la ‘hembra-tipo’ son entes casi en absoluto fantásticos”
343

. Sin embargo, por estar 

en notoria vigencia la normativa binaria, la multiplicidad de posibilidades que se manifestaban, 

fueron observadas como “anomalías monstruosas”, “aberraciones”, “pecados graves” o 

“sexualidades confusas”, de las que hacían parte los hermafroditas. 

Entre tanto el médico y psicólogo John Money establecía teorías similares que son las 

que se mantienen hasta el siglo XXI que incluso se referían a un periodo de indiferenciación 

embrional, pero también un periodo de indiferenciación al nacer, de donde se puede afirmar 

que en efecto la identidad se da como una asignación de la cultura, del grupo social, que 

impuesta por esta debe ser asumida por el sujeto y para lo cual la ambigüedad se convierte en 

un inconveniente ante el cual las instituciones estarán atentas para su normalización. 

Al comenzar los años sesenta, en Colombia uno de los receptores de estos 

planteamientos fue el abogado Antonio Arcila González, quien planteaba que: 

Hoy, en efecto, sabemos, que casi nadie es hombre ni mujer en absoluto. Es 
evidente que todo ser es, en sus principios bisexuado, y que sólo posteriormente se 
decide el sexo definitivo a que perteneceremos durante nuestra existencia. Pero este 
sexo definitivo no es casi nunca absoluto, como acabamos de decir: no es varonil sin 
mezcla de mujer, ni femenino sin mezcla de varón. Es siempre una mixtura de los 
caracteres somáticos y funcionales de los dos sexos, si bien con enorme predominio de 
uno sobre el otro. El que prevalece se adueña de todo el organismo. El otro sexo, el 
vencido, se atrofia, se esconde; tal vez en algunos casos acaba por anularse. Pero 
generalmente está escondido, solo dormido, y acecha los momentos débiles de su rival 
para hacerse presente

344
. 
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La posibilidad de desnaturalizar la sexualidad era real, sin embargo, asegurar el 

adormecimiento de esa posibilidad de lo “otro” eliminaba el riesgo de la emergencia de diversos 

sujetos, incluso indeterminados o expresión de ambigüedad frente a la norma binaria. Estas 

ideas de un sexo borroso fueron subsumidas, las restricciones culturales pudieron más y 

convirtieron en una verdad natural el esquema de hombres y mujeres formados de acuerdo con 

la información cromosómica, gonadal y ajustada a los modelos de género que había impuesto 

la cultura como masculino y femenino. Sin embargo la Corte Constitucional ha tenido presente 

esas intuiciones al retomar que: “En síntesis, todo embrión tiene originariamente la capacidad 

de desarrollar órganos sexuales tanto masculinos como femeninos”
345

. 

Pero ante la supremacía de esas claridades binarias, lo diferente se evidenció como 

patológico, sin que fuera posible, como lo plantea Georges Calguilhem, que esto pudiera ser 

otra normalidad. “[…] lo patológico tiene que ser comprendido como una especie de lo normal, 

puesto que lo anormal no es aquello que no es normal sino aquello que es otra normalidad”
346

. 

En esa dirección, planteó el profesor Ricardo Álvarez Botero, de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Javeriana, ante consultas hechas por la Corte Constitucional colombiana en 1997, 

que  

El concepto de patología que se tiende a usar en nuestro medio, es también 
cuestionable desde el anterior marco de referencia. Lo normal/anormal no es 
necesariamente un asunto binario, sino que puede verse también como un continuum. 
Desde el esquema tradicional, lo que no sea puramente femenino o masculino sería 
anormal, patológico. Desde otra perspectiva podríamos decir que una persona cuyos 
genitales no clasifican claramente en alguna de las dos categorías, sino en algún lugar a 
lo largo del continuum, puede recibir ayuda médica con el concurso de su voluntad, su 
consentimiento y sin que le violen sus derechos. Es posible pues, educar hacia una 
perspectiva más flexible y amplia, donde los “intersexuales” no tengan que ser víctimas 
de una concepción dicotómica de la realidad

347
. 

 
Sin embargo, hoy producen escándalo o temor la posibilidad de indefinición, la 

ambigüedad y el cambio de sexo, es más, la Corte ha insistido que ante la llegada de una 

persona intersexual, predomina el silencio y el ocultamiento por parte de la familia. La 

exigencia para todos los sujetos modernos es tener una identidad en la que concuerden el sexo 

y el género, pero cabe afirmar que “los individuos hasta ahora considerados como sexualmente 

normales no resisten un análisis muy severo para escapar de ser incluidos más allá de la 

frontera que, como límite, señala a la perversión la psicopatología sexual contemporánea”
348

. 

Se puede decir que en general todos los sujetos, en diferentes grados, forman parte de una 

gran diversidad que por mucho tiempo y debido al antecedente medicalizador, se ha 

considerado expresión de anormalidad y desviación. Por eso a quienes se distanciaron del 

modelo de les sometió a los procesos de normalización, procesos que aún se adelantan y que 
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buscan la eliminación de la ambigüedad; de esos dan cuenta los debates a los que se ha 

enfrentado la Corte Constitucional en Colombia: 

 
55. Siguiendo las distintas intervenciones y conceptos médicos que se encuentran en 

el expediente, de asignarse el sexo masculino recomendado sería indispensable la 
extirpación de los órganos genitales internos femeninos, la colocación de prótesis 
testiculares en el escroto y un tratamiento hormonal destinado a normalizar los niveles 
de testosterona que permitan el desarrollo androgénico adecuado del menor, igualmente 
- de ser necesario -, se efectuaría un moldeamiento del falo. 

En cambio, la asignación del sexo femenino significaría el cercenamiento del pene y la 
readecuación física a los órganos genitales externos femeninos. Además del suministro 
del tratamiento hormonal indispensable para controlar la progresiva virilización, tales 
como, la medicación de prednisona y flurocortisona

349
. 

 

LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Su tarea como conciencia de una sociedad que requiere cambios 

Para proteger la Constitución Política ante el riesgo de ser desconocida y 

violada con la aplicación de normas de “inferior jerarquía”, el jurista austríaco 

Hans Kelsen pensó la Corte Constitucional como un tribunal para la protección 

de la Constitución, a través de lo que se conoce como control constitucional350. 

En Colombia, desde la reforma constitucional de 1968, en los artículos 71 y 76, se creó 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para el ejercicio del control 

constitucional. Luego, ese Tribunal, la Corte Constitucional, fue creado como ente autónomo 

con el artículo 241 de la Constitución de 1991, con la tarea de la guarda de la integridad y 

supremacía de la Carta, señalando además que, “ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte 

en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.  

El Tribunal, en cumplimiento de su función, ha buscado determinar si las 

leyes se ajustan al marco de principios y derechos fundamentales establecidos 

por la carta o si por el contrario son inconstitucionales y es desde ahí que ha 

explicitado derechos para los sectores poblacionales que así lo han 

demandado; en esa medida también se constituye en defensora y protectora de 

la dignidad humana y expresión de “la conciencia ética de una minoría ilustrada 

de la sociedad colombiana, que se resiste a sucumbir a la deshumanización y 

al egoísmo neoliberal y al aberrante dictado de la autoridad y de la fuerza 
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salvaje con que se opaca la justicia al revivir viejas tesis hobbesianas que 

creíamos superadas”351. 

 

Las personas intersexuales y la Corte Constitucional en Colombia 

Según el artículo 52 del decreto Ley 1260 de 1970 sobre el registro civil en Colombia, 

para la inscripción del recién nacido es esencial tener claro su sexo. Así recita el mencionado 

artículo: dentro de los “requisitos esenciales de la inscripción el nombre del inscrito, su sexo, el 

municipio y fecha de nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio”.  Esto 

plantea dos temas: el primero, la centralidad de lo biológico para determinar la identidad social; 

el segundo parte de que “[…] la cultura actual se basa en la idea de que los recién nacidos son 

niños o niñas, por lo cual los padres desean que este asunto se encuentre claramente definido, 

incluso antes del nacimiento
352

. 

Estas estructuras organizativas de la vida son cuestionadas por quienes presentan 

ambigüedad en su identidad genital y contradicen las construcciones sociales del cuerpo, la 

sexualidad y el género, planteando retos al Estado, en el reconocimiento de esas 

corporalidades. 

Un hombre tiene un cariotipo XY, testículos, y pene y escroto, produce 
predominantemente andrógenos, y desarrolla rasgos generales masculinos, mientras 
que la mujer es XX, posee ovarios y vagina, sus hormonas son fundamentalmente 
estrógenos, y presenta rasgos generales femeninos. En cambio, existe ambigüedad  
sexual o genital cuando, por alguna causa, no existe coincidencia entre tales 
componentes y, en especial, cuando los genitales externos no pueden ser 
directamente clasificados como masculinos o femeninos, y por ello no existe claridad 
para asignar un sexo específico al recién nacido”

353
. 

 
La intersexualidad permite plantear interrogantes a las verdades biológicas a partir de las 

cuales se han construido los cuerpos, las identidades, las subjetividades, el reconocimiento y 

las relaciones interpersonales y sociales. Sin embargo la alternativa ante su aparición ha sido 

la operación para corregir, para “normalizar”, procesos que generan muchos debates y en los 

que entran en juego temas como corrección o mutilación, ¿consentimiento, cómo, de quién? y 

debates entre la autoridad médica o jurídica para determinar lo que se puede hacer  o no. 

Desde 1999 la Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en siete sentencias, 

ante demandas establecidas por progenitores de niños y niñas nacidas con ambigüedad genital 

y que han requerido procedimientos médicos sobre los cuerpos de sus hijos. De ahí parte el 

modelo mencionado por Mauro Cabral y que vamos a tratar de examinar. Estas son las 

sentencias: 

 

Sentencia SU-337 del 12 de mayo de 1999 
Niña nacida el 14 de octubre de 1990. En un examen pediátrico a los tres años se le 
encontraron genitales ambiguos, por lo cual se le diagnosticó “seudohermafroditismo 
masculino”. Se recomendó readecuación de los genitales, procedimiento que no se ha 
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realizado y que motiva la demanda cuando tiene 8 años. La Corte determina que ya se debe 
esperar el consentimiento de la niña, mientras ella y la madre deben recibir acompañamiento 
interdiscipinario. 

Sentencia T-551 de 02 de agosto de 1999 
Hombre que presenta acción de tutela en nombre de su hija de dos años, la cual presenta 
“hiperplasia suprarrenal”, lo que le ha generado órganos sexuales ambiguos.  Demanda 
porque la institución médica ha practicado la remodelación de sus órganos, según lo 
determinaron un endocrinólogo y un cirujano que la trataron. Cuando la demanda es 
examinada por la Corte la niña ya había sido intervenida, entonces la Corte ordena la 
atención médica y psicológica. 

Sentencia T-692 de 16 de septiembre de 1999 

Una mujer presenta acción de tutela en nombre de su hija de dos años de edad, 
la cual al nacer le diagnosticaron ambigüedad genital y le pronosticaron una 
operación de remodelación de sus genitales externos, lo cual no se le ha 
realizado. Se ordena la operación. 

Sentencia T-1390 del 12 de octubre de 2000 

Una mujer interpone acción de tutela debido a que a su hijo de 
pocos meses de edad no se le han practicado unos exámenes 
ordenados por el pediatra, con el fin de evaluar genitales 
internos  y determinar el sexo, debido a que presenta genitales 
ambiguos. La Corte ordena todo lo necesario para la 
normalización. 

Sentencia T-1025 del 27 de noviembre de 2002 
Progenitores interpusieron acción de tutela en nombre de su hijo de ocho años, debido a que 
no se le ha practicado una cirugía para la asignación de su sexo, debido a que presenta 
virilización por hiperplasia suprarrenal congénita (Pseudohermafroditismo femenino). La Corte 
ordena que se debe acompañar por un equipo interdisciplinario al niño y a sus padres, para 
que puedan tomar una decisión suficientemente informada. 

Sentencia T-1021 del 30 de octubre de 2003 
Niño nacido en septiembre de 2001, la madre interpuso acción de tutela debido a que por 
no tener capacidad para el pago, a su hijo no le habían hecho un examen cariotipo 
solicitado por el médico cirujano y urólogo pediatra que  lo atiende, con el fin de 
determinar la cantidad de hormonas femeninas y masculinas, para, si es procedente, 
operar y cambiar de sexo pues presenta hermafroditismo verdadero y la atención integral 
pertinente y específica para el caso. Se concede la solicitud de intervención. 

Sentencia T-912 del 18 de septiembre de 2008 
Hombre que interpone acción de tutela contra instituciones de salud, debido a que se le ha 
negado una cirugía correctiva a su hijo de cinco (5) años de edad y que según los 
diagnósticos médicos padece “hermafroditismo verdadero”. Se ordena la conformación de 
un equipo interdisciplinario que acompañe al niño y a sus padres en la toma de la 
decisión. 

 

El problema: la ambigüedad, la ruptura del binarismo. 

El problema a partir del cual se inician los procesos es cuando se evidencia la 

ambigüedad, no hay claridad de si se está ante un niño o una niña según las características 

establecidas como lo que debe ser, esto “tiene un impacto “vigoroso y emocionalmente 

negativo” sobre los padres, “aunque estemos en una sociedad cada vez más cambiante y 

abierta a la flexibilidad de los roles de género”
354

. Es por esta situación que las sentencias de 
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tutela surgen a partir de las demandas establecidas por los progenitores que pedían la 

remodelación o corrección de los genitales de sus hijos. 

En tales circunstancias, es perfectamente humano que las decisiones inmediatas de los 
padres tiendan más a basarse en sus propios temores y prejuicios, que en las necesidades 
reales del menor. En cierta medida, los padres hacen parte de la mayorías sociales, que 
tienen una sexualidad biológica definida, y que ven entonces en los hermafroditas unos 
seres extraños que ojalá pudieran ser “normalizados” lo más rápidamente posible

355
. 

 

Aunque desde el momento del nacimiento sus hijos habían sido identificados como 

hombres o como mujeres, en algún momento habían sido informados por parte de personal 

médico, que sus hijos presentaban ambigüedad en sus órganos genitales, es decir, que no 

estaban acordes con el modelo conocido de dos cuerpos, así esto no se percibiera en sus 

órganos externos sino que hiciera parte de su composición interna. Esto generaba gran 

incertidumbre, pues “/…/ es necesario definir, en forma urgente, en lo posible, su sexo para 

orientar el desarrollo sico-motriz (sic) del menor. (Es urgente)”
356

. 

Los padres como transmisores de cultura y de los modelos del ser hombre y del ser mujer, 

requerían la claridad biológica para proceder y por tanto sin ella, el abismo que se abría era 

grande y profundo, el cual había que solucionar prontamente. Ellos tenían el empeño en instalar 

en el nuevo sujeto una identidad de género, una identidad social, preestablecida culturalmente, 

pues: “La familia y el entorno le aportan al recién nacido un PATRON ESTETICO DE BELLEZA: 

Vestuario, modales, etc., la niña se identifica con un patrón femenino. La niña responde 

claramente al pronombre femenino./…/”
357

. Además, al parecer ese sujeto con identidad ambigua 

al ser insertado en el grupo familiar y social, demandaba de los padres explicaciones sobre su 

genitalidad, asunto que incrementaba la incertidumbre por la falta de herramientas para explicar la 

situación. 

Entre tanto la situación que mostraba el niño o a niña, había sido diagnosticada de diversas 

maneras según el caso: “seudohermafroditismo masculino”, “hiperplasia suprarrenal”, “hipospadia”, 

“hiperplasia suprarrenal congénita (Pseudohermafroditismo femenino)”, “Pseudohermafroditismo 

femenino con virilización extrema” o “hermafroditismo verdadero”. Descripciones y formas de 

nombrar que dan cuenta de que hablar de ambigüedad, asunto que es problemático para la 

ciencia médica, por el contrario puede ser indicación de modalidades, gradualidades, niveles, 

formas y combinaciones, que dan cuenta de que el sexo no es un asunto unívoco, claro y 

determinado como se ha pensado por siglos, que más bien da la posibilidad de pensar una gran 

variedad de la biología humana que ha sido ideológicamente clasificada en dos polos opuestos, 

dejando de lado la posibilidad del continuum. 

Entre tanto, “[…] existe un cierto consenso en la comunidad médica en caracterizar estos 

estados intersexuales como un trastorno o enfermedad, que constituye una verdadera urgencia, 

pues socialmente existe un imperativo dirigido a que la persona, desde los primeros días de vida, 
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tenga un sexo definido de hombre o mujer, pues de no ser así, tendría una vida psicológicamente  

traumática”
358

.  

Dentro de las consultas hechas por la Corte, se buscó claridad sobre el porqué de la 

importancia de la identidad genital, y el doctor Ochoa expresó: “1 - El sexo asignado o 

reasignado a una de estas personas, debe tener el mejor pronóstico posible para: a) la 

reproducción; b) la actividad sexual; c) la configuración de los genitales externos, en 

armonía física con su cuerpo; d) el desarrollo de una identidad genérica estable”
359

. Es por 

esto que en otra tutela manifestó la Corte que “si las cirugías no se realizan, las niñas no 

logran de ninguna manera tener relaciones sexuales adecuadas, no logran reproducirse y 

presentan secundariamente serios trastornos en su entorno social y en su esfera 

psicológica”
360

. 

Las preocupaciones que señala la Corte son claras y comprensibles, hay unos roles 

determinados, unas características particulares, asignadas a los sujetos y que deben ser 

cumplidos y cuando esto no se da, la mirada sancionatoria es sobre él.  El tribunal en sus 

pronunciamientos logra señalar que hay unas barreras culturales que impiden pensar en la 

posibilidad del desarrollo de la persona intersexual como una posibilidad humana y que por 

tanto hay que normalizar según los parámetros culturales. 

Hay por tanto una fuerte tendencia a la realización de la intervención para satisfacer el 

orden social que no está dispuesto a reconocer la ambigüedad y que por el contrario afectará la 

salud mental del sujeto por la discriminación, es decir, la normalización del intersex tendrá 

como objetivo satisfacer la expectativa social para no generar su resistencia, es el sujeto el que 

debe ser normalizado para conformidad del orden social, cultural y las cargas ideológicas 

incorporadas a los cuerpos. A esta coherencia con el contexto, nombra la Corte como “normal 

desarrollo”, porque el asunto en fin es normalizar
361

. 

 

Dilemas entre el poder médico y el poder jurídico 

Iniciada la búsqueda de la normalización los niños y niñas intersex están entre las manos 

de sus padres, de sus madres, de los médicos y en la medida que se llega a los estrados 

judiciales, de los jueces. Se ven envueltos entonces en la trama expandida por las instituciones 

que se articulaban en torno a la asignación de la identidad.  

En 1997 la Corte Constitucional, con el ánimo de tener claridades y poder sentar una 

doctrina propicia y oportuna, acudió a muchas fuentes de información, entre ellas la médica, 

dentro de la cual se generaron debates, uno de ellos fue si era un juez  desde un estrado 

judicial el que estaba determinando la identidad de un sujeto; “Según esas críticas, la Corte 

Constitucional, ni en general el derecho ni los jueces, deberían intervenir en las decisiones 

relativas al tratamiento de la ambigüedad sexual, cuya dinámica y evolución deberían ser dejadas 

exclusivamente a la autorregulación de la comunidad médica, por tratarse de problemas técnicos, 
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que serán resueltos por los adelantos investigativos en este campo”
362

. Ante ese interrogante, la 

Corte sin esperar señalamientos afirmó que es el juez el que autoriza la intervención sobre un 

cuerpo, pero que es el personal médico el que determina cómo y en qué dirección debe 

hacerse la intervención. 

Por otro lado, también se conocieron pronunciamientos como el del Doctor Gustavo Malo 

Rodríguez, quien manifestó en su concepto: 

“[…] la ciencia médica está haciendo progresos en este complejo campo de la 
intersexualidad, por lo cual su manejo debe dejarse a la propia autorregulación de la 
comunidad médica, ya que es un problema de salud y que debe ser resuelto por los 
profesionales de la salud. […]. Poner limitaciones de tipo legal al manejo de un 
problema médico implica poner limitaciones al progreso de la ciencia. Permítanos 
que seamos los profesionales del área de la salud los que en un momento dado 
tomemos las decisiones sobre nuestros pacientes”

363
. 

 

Quedaba evidenciado el encuentro entre dos instituciones de poder, que requerían el 

reconocimiento de su autoridad para dirimir los conflictos a los que se enfrentaban. 

Endocrinólogo, pediatra, urólogo, genetista, ginecólogo, psiquiatra, cirujanos, médicos legistas, 

hacían parte de las autoridades que decían verdad sobre los cuerpos, que asignaban una 

identidad desde parámetros médicos y dejaban a los progenitores en una relación de 

dependencia con su veredicto
364

. 

 Sin embargo, hay una claridad que deja planteada la Corte, en relación con la 

construcción de la identidad de los sujetos, y es cuando plantea que no hay que mantener la 

biología en un lugar de omnipotencia: 

Se recomienda entonces valorar la estabilidad de la identidad sexual sin atarse a lo 

biológico. Y es aquí donde, en nombre de la ciencia y de la biología, se pueden cometer 

graves errores, poniendo un supuesto destino biológico por encima de la identidad de 

género y la estabilidad emocional. Muchas veces, los médicos piensan en la futura 

mamá que ese adolescente podría llegar a ser, y se olvidan de ese joven que se siente 

un varón y no tiene ningún problema en querer seguir siéndolo. Él siente que su 

prestigio como varón, su fuerza interior, es mucho más importante que una mirada 

desde afuera en nombre de la especie"
365

. 
 

Operar o no ¿quién decide?, el consentimiento 

Una de las disyuntivas a las cuales se enfrenta siempre la Corte cuando aborda una 

demanda por intersexualidad, es ante la solicitud de los padres para que se cumpla con alguna 

orden emitida por alguna autoridad médica de adelantar alguna intervención en el cuerpo del niño 

o niña “[…] con el fin de mejorar su calidad de vida, se consideran necesarias intervenciones 

quirúrgicas y hormonales, acompañadas de apoyos sicológicos, a fin de asignar un sexo definido 

masculino o femenino a la persona que sufre de intersexualidad”
366

 . Pero, ¿Es absolutamente 

necesario operar? ¿Y si no se hace? ¿Si se hace, cuándo hacerlo? ¿Quién decide? 
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En primer lugar, la Corte se documentó, pidió conceptos de diferentes fuentes y llego 

entro otras a la conclusión que las intervenciones médicas en intersex son invasivas. 

“10- A partir de lo anterior, la Corte concluyó que las cirugías y los suministros de 
hormonas destinados a remodelar los genitales son tratamientos invasivos y extraordinarios, 
pues afectan la identidad sexual de la persona y son irreversibles. /…/ por cuanto la 
remodelación de los genitales tiene que ver con la definición misma de la identidad 
sexual de la persona, esto es, afecta uno de los aspectos más misteriosos, esenciales y 
profundos de la personalidad humana (Fundamentos 39 y 40)”

367
.  

 

Como son invasivas “el consentimiento informado de la persona debe ser cualificado, claro, 

explícito y fundado en el pleno conocimiento de los peligros de los tratamientos y de las 

posibilidades de terapias alternativas”
368

. 

Por otro lado, de no realizar la intervención se puede atentar contra el libre desarrollo de 

la personalidad, la vida y la salud. Son aspectos que plantean retos ante los cuales el Tribunal 

es claro en manifestar que no hay respuestas definitivas, que no hay decisiones únicas, sino 

que es necesario el estudio de cada caso de manera particular, pues sus características 

propondrán diferentes caminos para avanzar en dar solución a las problemáticas planteadas. 

Sin embargo, como se advirtió, las sentencias son producidas en respuesta a demandas 

de intervenciones quirúrgicas por parte de padres y madres, porque “Según su criterio, su "hija 

es una menor y no puede tomar decisiones por ella misma y si esperamos a que ella tenga 

capacidad para decidir, ya será demasiado tarde y su desarrollo psicológico, fisiológico y social no 

será normal"
369

. 

El tema central que vincula todas las sentencias emitidas por la Corte tiene que ver con 

quién debe tomar la decisión para la normalización genital y asignar así una identidad binaria. 

Otro aspecto importante relacionado con el consentimiento es la urgencia y la necesidad de 

realizar la intervención en el cuerpo de los sujetos. Tema que es difícil de cerrar con una 

respuesta única. 

La necesidad de normalización genital no responde a un asunto de vida o muerte, según 

la documentación obtenida por la Corte, pueden darse casos muy esporádicos en los cuales se 

pueden dar problemas de salud en la persona, pero no hay casos en los que esté en riesgo su 

vida. La urgencia reside más en las angustias del entorno, de la familia, por no tener claridad 

sobre la identidad genital y por tanto sobre el procedimiento para asignar la identidad de 

género al sujeto, asunto que pasa por la forma de nombrar, la estética, las relaciones, la 

cotidianidad. Sin embargo, “según la documentación recibida e incorporada al presente 

expediente, al parecer no existen estudios nacionales ni internacionales que muestren 

convincentemente su necesidad”
370

.  

Es más, la intervención quirúrgica no garantiza todo para las personas intersex, “no existen 

pruebas convincentes de que los menores intersexuales se benefician claramente de una cirugía a 

temprana edad, y existen quejas importantes sobre los daños sicológicos y físicos que ocasionan 
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esas cirugías y tratamientos hormonales, por lo cual numerosas personas con ambigüedad genital, 

y que fueron operadas, consideran que fueron mutiladas sexualmente”
371

.  

 

Reflexiones finales 

La línea jurisprudencial ha determinado que de hacer una intervención quirúrgica, asunto 

que no ha de ser obligatorio ni da por sentado la Corte, debe hacerse lo más pronto posible, 

antes que el bebe sea consciente de su corporalidad. Por eso se indicaron limites en las 

órdenes médicas, de hacerlo antes de cumplir los dos años, límite que se podía extender, pero 

que si se llegaba a los cinco años, ya debía esperarse el consentimiento del sujeto. Esas 

intervenciones correctoras antes de esas edades se pueden hacer con consentimiento 

informado de los padres, pero en los cuales sí haya una información precisa, completa y 

profunda a cerca del asunto. Tal como lo afirmó el profesor Carlos Martín Restrepo Fernández 

de la Universidad del Rosario: 

[…] cada caso debe ser tratado individualmente por medio de equipos interdisciplinarios y 
con la activa participación de los tutores del menor, quienes deben ser informados de 
"manera educacional y no directiva" sobre los riesgos y beneficios de las intervenciones, 
haciendo énfasis en las limitaciones de la cirugía, que no es "un tratamiento milagroso que 
devolverá una estructura a la normalidad 
 

 Sin embargo, teniendo en cuenta la individualidad del sujeto intersex, el contexto, el 

caso a caso, se debe tener en cuenta su consentimiento y características. La Corte ha sido 

insistente en que no hay una sola fórmula aplicable a todos los casos. 

“22. Para concluir, es preciso reconocer que la intervención médica en tratándose de 
estados 'intersexuales' o 'hermafroditismo' no sólo pretende aliviar o curar una determinada 
patología, sino que persigue el logro de un objetivo Superior, consistente en concretar un 
aspecto determinante de la naturaleza humana, esto es, la  identidad sexual de la persona. 
Sin embargo, como los hombres son seres inviolables  y por ende, sus cuerpos también lo 
son (C.P. preámbulo y arts. 1°, 2°, 5°, 11 y 12), es claro que no pueden ser intervenidos sin 
su permiso. De allí que, surja como interrogante ¿cuál es el alcance del consentimiento 
informado del menor en torno a los tratamientos médicos de asignación de sexo?.” P. 31 

 

Otra claridad que plantea la Corte es que hay una identidad de género que es la que va a 

ir acorde con el orden social que reconoce unas identidades, masculinas y femenina, que aunque 

binaria, no tiene que corresponder con la identidad sexual. Lo que deja abierta la posibilidad de 

giros y movimiento en el mismo binarismo. “la identidad de género tendría un componente más 

psicosocial, pues se relaciona "con el sentido personal de la propia masculinidad o feminidad"
372

  

 
“Este examen permitió entonces a la Corte distinguir entre la “asignación de género” y la 

“remodelación de los genitales”, pues los protocolos alternativos son claros en indicar que la  
propuesta de que las cirugías deben postergarse hasta que el propio paciente pueda decidir, 
no implica un aplazamiento de la asignación de género hasta ese momento. Esos enfoques 
precisan que en nuestras sociedades debe siempre asignarse un género masculino o 
femenino al menor, quien tiene entonces, social y legalmente, una identidad sexual definida. El 
debate es entonces exclusivamente si la asignación temprana de género debe o no 
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acompañarse de cirugías y tratamientos hormonales a menores, destinados a adecuar la 
apariencia de los genitales a ese sexo asignado, o si esas intervenciones médicas deben ser 
postergadas hasta que la propia persona pueda dar un consentimiento informado”

373
.  

 

Finalmente la Corte deja planteado: se puede asignar la identidad de género acorde con el 

sexo predominante en el sujeto, pero esto no implica que haya que hacer una intervención para 

buscar coherencia entre esas identidades, entre esos sexos. Es posible postergar la otra decisión, 

que hace parte de la vida íntima del sujeto y que en la medida que él decida, puede hacerlo en el 

ejercicio de su libertad y su autonomía. 
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Resumo: Este artigo busca compreender, através do discurso de professores, 
por que o entrave da sexualidade permanece na escola dialogando sobre as 
implicações que puderam atingir o alunado na sua construção identitária na 
ausência da abordagem dessa temática.  
 

Palavras-chaves: Sexualidade; prática docente; Temas Transversais; Escola; 

Família. 

 

Abstract: This paper seeks to understand, through the speech of teachers, why 
the restriction of sexuality remains at school talking about the implications that 
might reach these students in their identity construction in the absence of this 
thematic approach. 
 

Keywords: Sexuality; teaching practice Transversal Themes; School; Family. 
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 Os tempos mudaram isto é fato. Não se preserva mais como 

antigamente a sexualidade, partindo do princípio na escolha do seu(ua) 

parceiro(a), não esperam mais pelo casamento para se ter relações sexuais, 

quer dizer, casamento hoje, caiu de moda, é cafona, atualmente junta os trapos 

e se consideram “casados”, ou melhor, juntos.  

A sexualidade antigamente era tida como procriativa, portanto, é uma 

característica dos casais do século XX terem muitos filhos por não existir 

mecanismos de preservação a exemplo da camisinha e pílulas 

anticoncepcionais inibindo a fertilidade da mulher e controlando a natalidade. 

Antigamente, se preservava a virgindade até o casamento e as mães 

solteiras eram discriminadas. Hoje, a virgindade não é mais preservada até o 

casamento, o que busca é satisfazer seus prazeres, orgasmos, preferências 

sexuais seja com o sexo oposto ou do mesmo sexo. 

 A construção da identidade sexual do sujeito tem sofrido influências do 

ambiente sócio-cultural e religioso que está inserido durante o período de 

desenvolvimento sexual. Portanto, não se pode generalizar que a atividade 

sexual ativa é tida desde a adolescência, pois ainda se preservam o 

conservadorismo e alguns princípios formadores do sujeito em algumas 

famílias. 

Mas o mundo do sexo tem chegado até a sociedade, principalmente tem 

gerado uma indústria fortemente ativa na sociedade com a comercialização de 

material pornográfico nas mais diversas mídias, como DVD, Blue-Ray, revistas, 

televisão e Internet. Em sua maioria, não se tem desapropriado o contato das 

crianças com esses serviços oferecidos, fator pelo qual incentiva a criança a 

entrar neste mundo sem orientação dos pais e da escola. 

Por outro lado, o acesso às informações devido à mídia, as Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC´s) e a indústria da música, neste último, 

destaca-se os estilos musicais funk e o forró com predominância de letras que 

para (OLIVEIRA; COSTA; ARAÚJO, 2010, p. 1-2) “[...] as letras abordam 

explicitamente assuntos sexuais, não mais de forma ambígua ou indireta, e sim 

“escrachada”, aberta”. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADdias&action=edit&redlink=1
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Trocando em miúdos, a democratização e o acesso aos veículos de 

mídia têm contribuído na aceleração da produção em massa das informações 

para todos os atores sociais, no entanto, tais informações não se tornam 

cabíveis ao acesso a todos, pois 

 

 

A mídia, nas suas múltiplas manifestações, e com muita força, 
assume relevante papel, ajudando a moldar visões e 
comportamentos. Ela veicula imagens eróticas, que estimulam 
crianças e adolescentes, incrementando a ansiedade e alimentando 
fantasias sexuais. Também informa, veicula campanhas educativas, 
que nem sempre são dirigidas e adequadas a esse público. Muitas 
vezes também moraliza e reforça preconceitos. Ao ser elaborada por 
crianças e adolescentes, essa mescla de mensagens pode acabar 
produzindo conceitos e explicações tanto errôneos quanto 
fantasiosos. (BRASIL, 1997, p. 292) 

 

 

Consequentemente, a própria mídia impressa ou não, divulgam 

pesquisas quanto a relação sexual precoce entre os jovens que sinalizam a 

preferência do não uso da camisinha e meninas sendo mães mais cedo, 

correm o risco da contaminação da AIDS e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – DST. 

A mídia contribuiu na transformação da concepção de sexualidade 

agregando a aceitação de grupos sexuais Queer, ou seja, a sociedade em 

transformação está passando pelo processo de desenraizamento pelo 

“discurso moral e religioso no qual há uma crítica à busca pelo prazer e a 

associação do sexo ao casamento e/ou relacionamento estável” (LIZ; 

GESSER, 2010, p. 3). 

Partindo desse pressuposto, qual o papel da escola sobre a orientação 

sexual dos seus alunos? Denota um desafio quanto à escola e a prática 

pedagógica do professorado e a ausência no currículo escolar. 

Desse modo, este trabalho procura entender como a juventude está 

sendo (in)formada a partir da ausência da educação sexual no currículo e na 

prática pedagógica na sua maioria, considerando que a família assume ao 

mesmo tempo e divide o papel com a escola.  

 Busca-se compreender o professorado quanto aos entraves que vem 

sofrendo na abordagem quanto à educação sexual, considerando que, a 
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produção científica e metodológico-didática tem crescido favoravelmente para 

que o professorado possa trabalhá-lo, embora que muitas das vezes tenha 

encontrado dificuldades na abordagem, ou até mesmo, optar em não trabalhá-

la pelo tocante do íntimo do sujeito. 

 Outro aspecto de estudo, refere-se na possibilidade da abordagem 

quanto à temática enunciada, quais as reações comportamentais dos alunos e 

do professorado e conhecer os meios e os métodos de ensino do professorado 

sobre a temática, para que em seu conjunto possa entender a influência do seu 

trabalho na formação do sujeito. 

 Nota-se que este estudo abarca um conjunto de questões que possamos 

experienciar coletivamente as angústias, os medos, os alívios de estar 

vivenciando a todo o momento desafios cada vez maiores de inserir em suas 

práticas pedagógicas a educação sexual. 

 

 

 

 

 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Este trabalho partiu do princípio de ser desenvolvido na Escola Estadual 

Vilagran Cabrita na cidade de Caicó - Rio Grande do Norte - com os 

professores das séries iniciais (de 1º a 5º série).  

 Mas, ao apresentar a temática em estudo, se recusaram de participar 

alegando que não se trabalha educação sexual na escola, o que fez pensar: 

Que cidadãos a escola pretende formar, se não problematiza no seu interior 

uma questão polêmica e que precisa de esclarecimentos que concerne à 

sexualidade? Que identidade está sendo construída na ausência de sua 

problematização? Os professores se sentem à vontade em trabalhá-la haja 

vista que nem os pais conversam sobre a temática com o seu filho? Ainda 

existem várias barreiras e tabus que precisam ser quebrados. 
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 Enfim, este trabalho com a importância que se tem, focaliza o discurso 

dos professores com o intuito de valorizar os sentimentos e seu modo de 

pensar e agir a respeito da temática e as experiências do alunado, procurou 

seguir o viés de não aplicar em uma escola propriamente intencionada, já que 

estava no recesso do meio do ano.  

De modo para facilitar a aplicação do questionário, o trabalho foi 

desenvolvido na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - da 

cidade de Caicó – Rio grande do Norte que insere no caráter pedagógico e 

educativo. 

Este trabalho foi feito com 6 professores cedidos pelo município de 

Caicó para trabalhar na APAE, assim, adotou-se referi-las com A1, A2, A3, A4, 

A5, A6. 

A APAE é uma entidade particular de caráter civil de fins filantrópicos, 

com a missão de promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 

orientação, prestação de serviços e apoio à família, direcionados à melhoria da 

qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e à construção de uma 

sociedade justa e solidária. 

 Tal escolha se deu pela Instituição oferecer serviços de Atendimento 

Educacional Especializado - AEE - as pessoas com necessidades educacionais 

especiais, sendo observados comportamentos sexuais do alunado havendo 

algumas intervenções por parte do professorado. 

 É necessário ressaltar que a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais não discute um currículo específico para a temática, pois 

estrutura em ações pedagógicas partindo do pressuposto de desenvolver 

trabalhos voltados a psicomotricidade, ludoterapia, Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, psicopedagogia projetos especiais e laboratório de 

informática, biblioteca, sala de leitura, dança e arte. 

 É com esta dinâmica diferente de campo e objeto de estudo que este 

trabalho é de grande valia, pois trabalhos sobre sexualidade situados com 

pessoas com necessidades educacionais especiais é pouco pesquisado. 

 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL, POR QUÊ? PARA QUÊ? 
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 Este trabalho desenha até então os condicionantes que influenciaram as 

transformações da sociedade, neste espaço, pretende-se discutir no âmbito do 

contexto escolar o papel que a escola tem quanto à formação do sujeito. 

 

 

A escola que não tenha como uma de suas principais, preocupações 
a comunidade, provavelmente estará atuando como um órgão de 
desajustamento do seu corpo discente. É dever da escola promover a 
integração no tempo e no espaço, de toda a comunidade, através do 
estudo e comemoração de sua história, bem como através do estudo 
acurado da atual realidade. (NÉRICI, 1981, p. 273). 

 

 

 É com este pressuposto que a escola precisa adotar em sua prática, e 

deste modo, diante da nossa realidade destaca-se cada vez mais problemas 

sociais, quer dizer, não são problemas ocorrentes de agora, mas que perdura 

desde os anos 80, o crescimento de casos entre os adolescentes e jovens de 

gravidez indesejada, HIV (vírus da AIDS), Doenças Sexualmente 

Transmissíveis tem preocupado os educadores no espaço escolar e desafiados 

a trabalhar o tema sexualidade. 

 Portanto, questões que abarca sexualidade têm sido um grande desafio 

e compromisso da escola, visto que, tal temática deve-se ser usada 

transversalmente nas disciplinas já existentes e estabelecidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´s) e no trabalho educativo da escola.  

Desse modo, os Temas Transversais tem a funcionalidade de trazer a 

escola e a sala de aula, questões de cidadania e social. Compreende-se “O 

compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 

direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental” 

(BRASIL, 1997, p.15). 

A escola está além da transmissão de conteúdos, visão de ensino 

tradicionalista originada no século XVIII a partir do Iluminismo até os anos 60, 

70, Saviani (2001, p. 41), por exemplo, sugeria que o papel do professor era 

garantir que o conhecimento fosse obtido, independente do interesse e vontade 

do aluno. Com esta visão de ensino, torna-a ultrapassada a partir de um novo 
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conceito de educação que valoriza os alunos e suas experiências, onde o 

conhecimento está para além dos conteúdos e de práticas inovadoras que 

possa instigar os alunos a pensar e refletir sobre sua ação como ser social. 

Portanto, os Temas Transversais se preocupa e proporciona 

 

 

[...] traduzir preocupações da sociedade brasileira de hoje, os Temas 
Transversais correspondem a questões importantes, urgentes e 
presentes sob várias formas, na vida cotidiana. O desafio que se 
apresenta para as escolas é o de abrirem-se para este debate. [...] 
discute a amplitude do trabalho com problemáticas sociais na escola 
e apresenta a proposta em sua globalidade, isto é, a explicitação da 
transversalidade entre temas e áreas curriculares assim como em 
todo o convívio escolar (BRASIL, 1997, p. 15). 

  

 

Considerando questões sobre sexualidade como um problema individual 

e coletivo, é preciso entender que a concepção de sexualidade que se tem 

hoje, é que é algo natural a nossa vida e que faz bem a saúde, nessa lógica de 

pensamento A1 nos diz que 

 

 

“Ao contrário do que muitas pessoas pensam a sexualidade, não 
aflora na adolescência, nem surge no primeiro encontro sexual, e sim 
desde o momento da concepção. É um processo paulatino e contínuo 
e inevitável da infância à velhice e faz parte da vida de todo ser 
humano”. (A1) 

 

 

 Embora que se sabe que as iniciativas de retomada na abordagem da 

temática através de movimentos sociais que se alvitravam e a abertura da 

política influenciaram a repensar um currículo além dos conteúdos que possa 

contemplar a orientação sexual das crianças e jovens e qual o papel da escola 

que se tem com esta inserção. 

 Portanto, deve-se considerar o discurso da A5 no sentido de destacar a 

valia de trabalhar a educação sexual na escola. 

 

 

“É importante trabalhar a educação sexual para informar e tirar suas 
dúvidas, porque o estudante precisa conhecer cientificamente o que 
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acontece com seu corpo. Crianças e adolescentes estão descobrindo 
a sexualidade e os limites do próprio corpo cada vez mais cedo. É 
preciso passar a informação sem reforçar mitos e preconceitos e 
possibilitando o diálogo da forma mais aberta possível. E isso deve 
acontecer tanto na escola quanto em casa também. Só assim, não irá 
implicar negativamente nas decisões tomadas pelos jovens diante de 
consequências que configuram no fato de ter os cuidados 
necessários com o corpo, das prevenções de doenças sexuais, 
gravidez indesejada, já que o sexo está presente na vida de todos” 
(A5). 

 

 

 Visivelmente identifica-se a importância da escola sobre o trabalho da 

educação sexual, mas a realidade do cenário educacional ao longo dos anos 

até atualmente deparamo-nos “mesmo assim não foram muitas as iniciativas 

tanto na rede pública como na rede privada de ensino” (BRASIL, 1997, p. 77). 

 Embora reconheça a importância do trabalho sobre educação sexual, 

mas paralelamente, identificou-se umas das maiores dificuldades no discurso 

A4.. 

 

 

“Porque fala de sexo ainda hoje provoca vergonha em algumas 
pessoas, mas é importante que se trabalhe esse tema para que 
crianças e adolescentes se preparem para a vida sexual de forma 
segura, e assim não ocorram precocemente situações indesejadas”. 
(A4) 

 

 

 Se a sociedade especificamente os professores permanecer com 

conceitos conservadores sobre sexualidade, e os professores preferir calar-se 

e omitir-se a não desenvolver trabalhos sobre a temática que tanto se tem 

cuidado e medo, principalmente pela abertura que tem a família em 

acompanhar o desenvolvimento de aprendizagem de seu filho e deparar-se 

com situações que coloca o professor como o principal responsável pela 

formação do sujeito.  

 O discurso A5 vem acrescentar que não se resume tão somente de 

omissão e sem formação adequada para tratar sexualidade em sua sala de 

aula. No vem dizer que  
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“A questão é que, embora não estejam diretamente relacionada à 
falta de preparo do professor, referem-se a falta de tempo durante as 
aulas para conversar sobre as dúvidas e experiências trazidas pelos 
alunos e o receio dos professores de envolver-se e expor-se, 
passando ao aluno mensagens ou posições pessoais sobre 
determinados assuntos e gerar conflitos com a família e/ou com a 
religião dos alunos”. (A5) 

  

 

No século XXI, muitos paradigmas na educação têm sido quebrados e 

construídos outros, o paradigma da sexualidade está em processo de 

transformação, tem-se muitos referenciais bibliográficos que auxiliam na práxis 

docente na abordagem da temática em estudo. Portanto, o retrato da educação 

sexual no cenário escolar 

 

 

“Nem sempre é tratado com profundidade que merece, pois o 
preconceito da família e o tabu, a cultura a influência dos meios de 
comunicação que por vezes possa de maneira errada, são muito 
frequentes. Principalmente com pessoas com deficiência intelectual 
que é vista como um ser demoníaco, ou como uma eterna criança. 
Elas sofrem interdições familiares e da sociedade em geral”. (A1) 

 

  

 Por isso que, é preciso que a escola aliada com a família possa 

desenvolver ações educativas e informativas que possa conscientizar 

alunos/filhos para que se tenha uma vida sexual saudável.  

Muito embora encontre problemas, pois a escola tem uma obrigação 

limitada de apenas orientar o aluno quanto às questões que abarca a 

sexualidade, colocando para a família a principal obrigação que é de “vigiar” 

seu filho no sentido do círculo de amigos, com quem se relaciona na internet, a 

família precisa ter este cuidado redobrado, pois sabe-se que o meio social 

influencia na formação da identidade do sujeito.     

Em outras palavras, o ambiente familiar 

 

 

[...] é a formação da “base de personalidade”, onde a criança cresce, 
atua, desenvolve e expõe seus sentimentos, experimenta as 
primeiras recompensas e punições, a primeira imagem de si mesma e 
seus primeiros modelos de comportamentos – que vão se 
inscrevendo no interior dela e configurando seu mundo interior. Isto 
funciona como fator determinante no desenvolvimento da 
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consciência, sujeita a influências subsequentes. (SOUSA; JOSÉ 
FILHO, 2008, p. 2). 

 

 

Outra questão que denota-se no discurso acima é a sexualidade das 

pessoas com deficiências que é na verdade mais um paradigma que precisa 

ser quebrado, pois as representações sociais mostra que são pessoas 

limitadas, sem autonomia, são pouco atraentes, indesejáveis e incapazes de 

conquistar um(a) parceiro(a) amoroso(a) e manter um vínculo estável de 

relacionamento amoroso e sexual. 

 Agrega-se, uma sociedade complexa e de cega movida por mensagens 

ideológicas que para ter uma relação sexual é preciso fazer parte aos padrões 

de beleza, corpo, estética e desempenho precisando apresentar uma boa 

saúde, embora que todos não se enquadram a esses padrões de exigências 

inclui as pessoas com deficiência, mas que não impede se relacionar 

amorosamente. 

 

 

 

DESAFIOS NA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 Para a práxis é necessário que o professor ou qualquer profissional da 

educação conheça o aluno, o bairro que o reside, quem são os pais, ou seja, 

precisa conhecer a realidade local de seus alunos, suas singularidades e 

particularidades, acredito que assim, o professor estará mais confiante ou com 

menos incertezas de encontrar caminhos metodológico-prático para a prática 

docente. 

 Embora que esta pesquisa discuta uma temática que aflige quanto aos 

professores, alunos e pais, mas persiste desafios e tabus que refletem na 

prática docente. 

 

 

“Mediante o tema educação sexual em sala de aula, o aluno 
apresenta comportamentos como: timidez, dúvidas, silêncio, risos 
entre outros, mas tendo um conteúdo bem preparado nem o 
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professor e nem os alunos fiquem frustrados com perguntas e 
respostas”. (A6) 

 

 

 Então, se persistir um silêncio na sala de aula quando o aluno não 

demonstra interesse ou apresenta comportamentos de rebeldia é um indício 

que o professor precisa conhecer profundamente seu aluno, pois são 

características que não contribui no processo de ensino e aprendizagem se 

considerar a interação como meio de atingir-se, ao mesmo tempo, é um desafio 

descobrir algo que atinge a intimidade do sujeito. Este indicativo apresenta no 

discurso: “Às vezes encontramos dificuldade, pois ainda existe crianças que 

ficam com vergonha de participar deste tema, porque acha feio e não 

demonstra nem interesse na conversa”. (A2) 

Confrontar e refletir os nossos princípios e valores já se torna uma tarefa 

bastante difícil, imagine ter que respeitar a opinião dos pais de seus alunos? O 

processo de aceitação e não aceitação de trabalhar sexualidade não é fácil já 

que herdou-se características do conservadorismo e isto 

 

 

“Implica em reconsiderar posições, conceitos e preconceitos. Quando 
os pais ainda se constrangem com esse tema e não orientam seus 
filhos adequadamente, pois preferem ignorar o assunto, seja pela 
dificuldade de lidar com o tema ou por acreditar que falar estimule 
ainda mais os filhos a esse respeito”. (A1) 

 

 

 Compreende-se o quão difícil e maior é o desafio quando é obrigação do 

professor em trabalhá-la, tendo em vista nos discursos dos professores, 

observou-se que às vezes são pegos de surpresa com perguntas que os 

mesmos nem sequer sabem responder e imediatamente ficam sem ação 

cabendo a repressão em muitos dos casos.  

 Em contrapartida, a pergunta pelo aluno é a porta de entrada para que 

se possa construir saberes constituindo a prática educativa. Nas palavras 

Freire nos vem dizer que  
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O ato de ensinar e de aprender, dimensões do processo maior – o de 
conhecer – fazem parte da natureza da prática educativa. Não há 
educação sem ensino, sistemático ou não, de certo conteúdo. E 
ensinar é um verbo transitivo-relativo. Quem ensina ensina alguma 
coisa – conteúdo – a alguém – aluno. (FREIRE, 1992, p.110). 

 

 

Vale ressaltar a curiosidade como alternativa da aprendizagem, esta 

surge a partir do envolvimento do sujeito “[...] com os objetos ao seu redor, 

agindo sobre eles e recebendo, de volta, ações, estímulos e impressões” 

(GODEFROID, 2010, p.22), esse processo constitui em experiências. No 

discurso A4 é perceptível que os questionamentos são meras curiosidades que 

na interação com o meio e no diálogo surgem. Para Dewey (1959) “A 

curiosidade é a soma de todas essas tendências dirigidas para fora.” (p. 44). 

  

  

“É verdade que se masturbar deixa a mão amarela? Pode-se ficar 
grávida usando um sabonete ou toalha de um homem? O que é sexo 
oral? Depende do professor, alguns ficam inibidos e fingem que não 
ouviram o assunto, outros procuram esclarecer as dúvidas”. (A4) 

  

  

            Já para uma das professoras em seu discurso aponta uma questão 

interesse no que concerne ao funcionamento da APAE quando se manifesta a 

necessidade de trabalhar a questão em estudo. “Na nossa instituição quando 

surge algum problema com aluno em relação à sexualidade temos uma equipe 

técnica que trabalha junto a este aluno e a família”. (A3) 

Alguns professores não apontam surgimento de questões acerca da 

sexualidade, mas é válido repensar de que forma elas surgem, não se pode 

considerar apenas na oralidade quando o aluno faz a pergunta diretamente ao 

professor, mas a necessidade pode partir de cenas, gestos, atitudes, portanto, 

exige que o professor mantenha antenado em tudo o que o aluno dizer, pois a 

partir da situação, o professor deve problematizá-lo, em outras palavras, a 

situação problema vem auxiliar o professor porque trata da formulação de 

problemas para serem levados à sala de aula.  

Mas para que haja a espontaneidade do aluno em questionar sobre 

sexualidade é preciso que 
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“Estabeleça uma relação de confiança entre ambos, com diálogo e 
esclarecimentos, e logo após informar a equipe sobre o assunto para 
que possa repassar ao psicólogo, profissional este que é direcionado 
a resolver tais questões”. (A1) 

 

 

 A educação precisa de professores que deem a autonomia ao 

questionamento ao aluno, no entanto, para dar esta autonomia, é preciso 

reconhecer e não fazer permanecer a visão da escola tradicional onde o 

professor é o único detentor do conhecimento, é ter a consciência que o 

professor não sabe tudo. 

Embora que deparamo-nos com uma formação de professores 

despreparados assustados e não felizes em lecionar, desconstruir essas 

representações sociais dos professores tem tornado uma profissão 

desprivilegiada onde está se tornando escasso encontrar professores no 

mercado de trabalho. 

Sempre encontra pesquisas onde mostra como um “guia de ser 

professor” mostrando como o professor deve atuar na sala de aula, a exemplo 

disso, vê-se: busque desafiar a turma, seja compreensível e dialógico, busque 

ser um professor amigo, educador e parceiro, dentre outros.  

A maneira de como o professor atua na sala de aula, não se busca um 

professor sério e autoritário, que não tenha sensibilidade de dar um cheiro, um 

abraço, isto interfere na relação de professor-aluno e ensino-aprendizagem. 

Segundo PILETTI (1989)  

 

 

O professor que tem entusiasmo, que é otimista, que acredita nas 
possibilidades do aluno, é capaz de exercer uma influência benéfica 
na classe como um todo e em cada aluno individualmente, pois sua 
atitude é estimulante e provocadora de comportamentos ajustados. O 
clima da classe torna-se saudável, a imaginação criadora emerge 
espontaneamente e atitudes construtivas tornam-se a tônica do 
comportamento da aula como grupo (p. 19). 

 

 

 Imagine-se qual seria a postura que o professor teria que adotar na sua 

práxis ao trabalhar sexualidade, deveria ser uma postura diferente? Qual seria 

a melhor maneira de trabalhar a educação sexual na sala de aula? 
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Acredita-se que o professor deve manter uma postura que valorize as 

experiências dos alunos e o diálogo, estes seriam os fatores principais que 

foram considerados pelas as professoras e que ao longo do texto discutimos. 

Agora, quando se diz a melhor maneira de trabalhá-la, nota-se uma 

diversidade de sugestões que pode dinamizar a práxis docente na sala de aula, 

mas que essencialmente, deve-se colocar a real situação dos cuidados que é 

preciso ter quando vive-se no mundo do sexo. Destaca-se no discurso A2: 

“Com segurança, para que o aluno tenha oportunidade de tirar suas dúvidas e 

ter a certeza que não é tão ruim falar sobre a sexualidade, que muitos dele não 

têm essa oportunidade em casa”. 

Já para A4 destacou a naturalidade que o professor deve adotar quando 

se fala sobre a temática, pois afinal, a sexualidade e o sexo é algo natural do 

ser humano: 

 

 

“A melhor maneira de trabalhar a educação sexual é tratar dos 
assuntos com naturalidade e por ser um tema complexo e que 
necessita de compreensão, o educador precisa levar o aluno a 
reconhecer suas necessidades, quebrando tabus e oferecendo uma 
prática mais reflexiva, pois mais do que passar conhecimento, 
educação sexual é transmitir valores e atitudes saudáveis” (A4). 

 

 

 Então, não há modelos ou fórmulas específicas para trabalhar 

sexualidade, pois, tal temática enquadra-se nos Temas Transversais, proposta 

esta que possibilita o seu trabalho transversalmente com disciplinas e 

conteúdos possibilitando diversas maneiras do seu trabalho. 

 Especificamente com as professoras da APAE, os alunos do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE – com a faixa etária entre 07 a 

14 anos de idade, já os alunos que pertencem ao Programa Pedagógico 

Específico – PEE, com faixa etária entre 06 a 55 anos de idade, estes, não 

estão inseridos na rede regular de ensino, o que dificulta trabalhar uma questão 

específica que esteja de acordo a cada idade do aluno, portanto há um plano 

específico para cada aluno considerando a deficiência. 
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CONCLUSÃO 

 

 Tenho visto o quão difícil é pesquisar sobre sexualidade quando os 

próprios professores se recusam a ajudar, alegando que a escola não trabalha, 

é preciso refletir sobre este discurso. Assim, me pergunto: Quando surgir uma 

pergunta sobre a temática pelo o aluno, o professor vai oprimir ou vai ajudar, 

vai incluir ou excluir em sua prática? 

 Não vivemos mais em uma escola tradicional, onde o aluno calado e o 

professor transmitia o conhecimento, a exemplo da educação bancária que 

Paulo Freire questiona. A escola hoje tem alunos que trazem dos espaços fora 

da escola conhecimentos, curiosidades que são socializados dentro da sala de 

aula e que o professor deve ter conhecimento acerca disto. 

 Como pensar em quebrar barreiras, tabus e limitar o conhecimento 

sobre sexualidade se os próprios professores não se sentem capacitados, até 

mesmo não se sente a vontade se levar em consideração os seus valores, 

princípios e sua criação. É difícil do professor se acostumar com o desafio 

proposto. 

 A quebra de tabus parte do professor e da família é preciso dar liberdade 

para tal e dar segurança as crianças e adolescentes. Com este feito, teremos 

uma juventude consciente e com menos riscos de casos de gravidez 

indesejada na adolescência, HIV, DST. 
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Resumo 

Neste trabalho buscou-se investigar, por meio de uma pesquisa do tipo 
etnográfico, como a questão do gênero se inscreve nas relações de 
sociabilidade cultivadas por estudantes do segundo ciclo do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública federal no Pará. Os resultados 
apontam para as (re) significações das vivências a partir do gênero. Estas 
formas de sociabilidade – pautadas por comportamentos ora afetivos, ora 
agressivos – também surgem imbricadas pela categoria cor/ “raça”, pelo 
consumo de música e pelas vivências em redes sociais online.  

                                                           
374Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa PIBIC/UFPA. 
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Palavras-chave: Ensino Fundamental; Gênero; Sociabilidade; Relações 

“Raciais”; Identidade. 

 

Abstract 

This article we search to investigate, by a research of hte type Ethnographic, as 
the genre question subscribe in the sociability relantionship improve by students 
of second cicle of Basic Education, of a school of federal public network in Pará. 
The results apoint to (re) significations of livings from gender. This forms of 
sociability guided by behavior sometimes affectivo, sometimes agressive - also 
arise imbricated by category color/"race", by consumptiom of music and livings 
in online social networks. 
Key-words: Basic Education; Gender; Sociability; "Race" Relantionship; 

Identity.  

 

 

Esse trabalho desenvolveu-se durante a vigência da bolsa de iniciação 

científica, com financiamento do CNPq. Insere-se no projeto de pesquisa 

intitulado “Valores e hierarquias entre jovens estudantes de Belém do Pará: 

cor, raça e preconceito” 375. A pesquisa incidiu sobre as relações de 

sociabilidade vivenciadas por estudantes de uma escola pública no Pará. A 

partir desse mote, as intersecções de marcadores da diferença, especialmente 

classe, raça e gênero, mostraram-se chaves relevantes para o entendimento 

dessas relações de sociabilidade.  

A pesquisa foi realizada em interlocução com estudantes do segundo 

ciclo do ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino, situada 

em um bairro de periferia, no município de Belém, Pará. Focalizamos, 

especialmente, as ações das/dos estudantes em sua dinâmica escolar e 

aspectos das relações sociais estabelecidas entre essas/esses estudantes, 

sobretudo alunos das turmas de 6º ao 9º anos do ensino fundamental, em 

conformidade com o recorte proposto pela pesquisa.  

Do ponto de vista conceitual, embasamo-nos nas formulações teóricas 

de Bourdieu (1996, 1999, 2000), especialmente nos conceitos de 

Dominação376, Habitus377 e Violência Simbólica378. No que tange ao conceito 

                                                           
375 Projeto de pesquisa coordenado pela Profª Drª Wilma de Nazaré Baía Coelho (IFCH/UFPA). 
376

 Bourdieu compreende que a educação pode funcionar como um campo de dominação e assume o papel, por 
vezes, de reprodutora das hierarquias sociais. 
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de Representação379, nosso aporte teórico é pautado pelas reflexões de 

Chartier (1991). Adotamos também as contribuições de André (1995) no 

tocante à etnografia da prática escolar e a investigação do cotidiano escolar. 

Ao proceder à observação participante do universo escolar, aplicamos o 

aparato conceitual formulado por Vianna (2003) e Oliveira (1996), bem como as 

indicações metodológicas de Bardin (2010) no que concerne à Análise de 

Conteúdo. 

Aplicamos três instrumentos de coleta de dados: Questionário 

socioeconômico (perfil das/os estudantes); Atividade didática 1 (relações 

sociais); atividade didática 2 (internet e redes sociais). Para aprofundamentos 

dos dados, realizamos o Grupo de discussão 380 (MEINERZ, 2011; WELLER, 

2006) e procedemos a observação participante (OLIVEIRA, 2006; VIANNA, 

2003). A realização de todas essas etapas de pesquisa contou com a 

aquiescência da escola e dos responsáveis pelas/os estudantes partícipes da 

pesquisa, que assinaram o Termo de Consentimento de participação na 

pesquisa.  

No tocante às questões de gênero no espaço escolar, aportamo-nos nas 

considerações de Louro (2000,2001, 2004, 2008), que afirma que as escolas 

se veem desafiadas diante de posições de gênero e sexuais que se 

multiplicaram em contextos nos quais os esquemas binários mostram-se 

insuficientes, fronteiras são atravessadas e há pessoas cujo lugar vivenciado 

localiza-se exatamente na fronteira. Essas considerações nos conduzem às 

formulações teóricas propostas pela teoria queer381, dentro da qual utilizaremos 

                                                                                                                                                                          
377 A partir das reflexões de Pierre Bourdieu, assume-se o conceito de habitus como um princípio gerador e 

unificador que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco 
de escolhas de pessoas, de bens e atitudes. Ou seja, o conceito compreende um conjunto de práticas distintas e 
distintivas, esquemas de classificação, visão e gostos diferentes. Desse modo, diante de uma exposição repetida, 
as condições sociais definidas imprimem nos agentes um conjunto de disposições duráveis e transferíveis: a 
interiorização da realidade externa, das pressões de seu meio social inscritas no organismo.  

378 Segundo Bourdieu, a violência simbólica consiste na imposição de um poder arbitrário que reproduz a cultura 
dominante, suas significações e convenções, impondo modelo de socialização que favorece a reprodução da 
estrutura das relações de poder. A adoção de sistemas simbólicos assegura a imposição sutil da legitimidade de 
seus produtos e de suas hierarquias.  

379
 Chartier (1991) compreende que as representações são construções histórico-sociais dinâmicas, por meio das 

quais os grupos sociais expressam a sua visão do mundo e de si mesmos. Não são construções neutras e se 
cristalizam ou subvertem em conformidade com os interesses do próprio grupo.  

380 Esta atividade fora realizada pela coordenadora do projeto e contou com a participação dos bolsistas. A mesma 
regeu o processo ao um todo.  

381
  “Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário. Mas a expressão 

também se constitui na forma pejorativa com que são designados homens e mulheres homossexuais. Um insulto 
que tem, para usar o argumento de Judith Butler, a força de uma invocação sempre repetida, um insulto que ecoa e 
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principalmente as considerações de Butler (1999); a autora afirma que afirma 

que as sociedades constroem normas que regulam e materializam o sexo dos 

sujeitos e que essas “normas regulatórias” precisam ser constantemente 

repetidas e reiteradas para que tal materialização se concretize. Contudo, há 

corpos dissidentes, que divergem das normas impostas para sua 

materialização. Deste modo, essas normas precisam ser constantemente 

reiteradas em sua autoridade, para que se concretizem. Estas normas 

possuem, portanto, caráter performativo, a medida que produzem 

repetidamente aquilo que nomeiam e, sendo assim, elas repetem e reiteram, 

constantemente, as normas dos gêneros na ótica heterossexual. 

Aproximamos-nos, desse modo, da concepção de um “currículo queer” 

conforme propõe Louro, levando em conta diferenças que desestabilizam e 

subvertem modelos seguros e estáveis. Torna-se, portanto, imprescindível dar-

se conta das disputas, conflitos e negociações constitutivos das posições que 

os sujeitos ocupam, desconstruindo “o processo pelo qual alguns sujeitos se 

tornam normalizados e outros marginalizados” (LOURO, 2001, P. 550), dentro 

de um modelo claramente heteronormativo. E acrescenta:  

A “reviravolta epistemológica” provocada pela teoria queer 
transborda, pois, o terreno da sexualidade. Ela provoca e perturba 
as formas convencionais de pensar e de conhecer. A sexualidade, 
polimorfa e perversa, é ligada à curiosidade e ao conhecimento. O 
erotismo pode ser traduzido no prazer e na energia dirigidos a 
múltiplas dimensões da existência. Uma pedagogia e um currículo 
conectados à teoria queer teriam de ser, portanto, tal como ela, 
subversivos e provocadores. Teriam de fazer mais do que incluir 
temas ou conteúdos queer; ou mais do que se preocupar em 
construir um ensino para sujeitos queer. Como afirma William 
Pinar,28 “uma pedagogia queer desloca e descentra; um currículo 
queer é não-canônico”. (LOURO, 2001, p. 550) 

As sociabilidades desenvolvidas no interior das dinâmicas escolares 

perpassam as representações elaboradas e reelaboradas sobre as 

representações de raça382, cor383, preconceito racial384, discriminação385 e 

                                                                                                                                                                          

reitera os gritos de muitos grupos homófobos, ao longo do tempo, e que, por isso, adquire força, conferindo um lugar 
discriminado e abjeto àqueles a quem é dirigido. Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é 
assumido por uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua perspectiva de 
oposição e de contestação. Para esse grupo, queer significa colocar-se contra a normalização – venha ela de onde 
vier.” (Louro, 2001, p. 552) 
382

 Embora sejamos contrários ao sentido de raça construído pelas teses do racismo científico, que defendiam a 
impossibilidade de civilização por parte do segmento negro, não se pode negar a força que o termo possui nas 
práticas discursivas na contemporaneidade, assegurando a “hegemonia racial e social do segmento branco da 
população” (Conferir discussão em: Schwarcz (1998) e em Gomes (2005). Ver crítica ao termo Raça em Appiah 
(1997)). 
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identidade negra386 no universo escolar. Cabe-nos, portanto, situar e 

problematizar esta dimensão na esfera nacional e, principalmente, em 

perspectiva educacional. Com base nas considerações de Coelho (2012), 

consideramos que, embora o art. 5º da Constituição brasileira garanta que: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” 387, existem alguns mais iguais que outros. “Essa desigualdade, 

ancorada no ideal liberal de que as oportunidades são iguais, torna-se um 

reforço ao mito da democracia ‘racial’ [...]” (COELHO, 2012, p. 110).  

Compreende-se, portanto, que a construção da igualdade é um 

elemento estruturante à efetivação da cidadania. Há que se considerar, porém, 

que esta igualdade se constitui a partir do reconhecimento e do respeito à 

diversidade, contrariando a perspectiva que considera a igualdade como 

sinônimo de homogeneização (CANDAU E MOREIRA, 2003; CANDAU, 2011. 

Ver também: COELHO, 2012). Esta ideia de diversidade perpassa as 

intersecções entre gênero, raça/cor, etnia, religião, orientação sexual, etc. 

Marcadores sociais da diferença que, entrecruzados, constituem identidades388 

(COELHO, 2012).  

No Brasil as relações étnico-raciais se edificam pautadas em processos 

de profunda exclusão da população não branca. Essa exclusão assume 

contornos ainda mais perniciosos, levando-se em conta a representação 

incorporada de que no Brasil as relações étnico-raciais se dão de forma 

amigável, dificultando o enfrentamento389 das situações reais de preconceito e 

                                                                                                                                                                          
383 A literatura especializada mostra que “a cor continua sendo sutil, ostensiva e negativamente demarcadora na 

hierarquia social, em relação ao segmento negro, no Brasil, embora neste país a maioria esteja constituída por 
negros e pardos, que têm vivido situações de discriminação em decorrência da cor” (COELHO, 2005, p. 86). Para 
discussão pormenorizada, sob diferentes abordagens, ver: OLIVEIRA (2004); NOGUEIRA (1998) e GUIMARÃES 
(2004). 

384 O preconceito racial é o estabelecimento de um pensamento pré-concebido sobre o outro, sobre a diferença, a partir 
da ideia de raça. Assim, o preconceito racial é uma forma de pensar que desconsidera a diversidade e a diferença – a 
discriminação é sua materialização (GUIMARÃES, 2004; 2008). Ver também: GOMES (2005) 

385
 Idem.  

386 Trabalhamos a ideia de Gomes (2005, 2006) e Munanga (2004, 2012) sobre a identidade negra na perspectiva 
da construção social, histórica, cultural e plural. Sobretudo no sentido político.  

387
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 

1988. Brasília: Senado Federal, 2005, p. 6.   
388

 Compreendemos a identidade no sentido empreendido por Hall (2004): Não como algo fixo e imutável, mas 
constituído socialmente, variante e variável. 

389
 Coelho (2009) 
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discriminação que permeiam as relações sociais no país. E, das inúmeras 

formas de violência vivenciadas pelas populações não brancas, a exclusão do 

sistema educacional demonstra ser uma das mais perversas390. Tanto pela 

perpetuação da condição desfavorável de mulheres e homens negros no 

mercado de trabalho, quanto pelas percepções distorcidas e negativas das 

populações negras que são apreendidas por crianças e adolescentes na 

escola, uma vez que tais percepções se estendem desde o conteúdo dos livros 

didáticos 391 até à história parcial que leva em conta, na construção da memória 

e da identidade nacional, apenas a contribuição europeia.  

Gomes (2006) compreende a escola como sendo uma instituição social 

de transmissão do conhecimento e da cultura, revelando-se, nesse processo, 

como espaço de difusão de representações negativas sobre o negro. Porém, é 

nesse espaço que essas representações, também, podem ser desconstruídas 

e superadas. Nessa perspectiva, entendemos a escola como um espaço de 

reflexão sobre a potencialidade de alteração ou ratificação do caractere social 

que é o preconceito (COELHO, W., 2009; GOMES, 2002, 2006). Do ponto de 

vista conceitual, a pesquisa se justifica pela possibilidade de avaliar a 

potencialidade da escola392 como espaço de transformação de tendências ou 

caracteres sociais marcantes – averiguando as aproximações realizadas pela 

escola e pelo discurso educacional ofertado sobre o universo dos alunos, de 

forma a viabilizar a crítica e a reformulação para com esse universo, naquilo 

que tem de nocivo e vicioso (VIDE “PROJETO ‘VALORES E HIERARQUIAS’...” 

2013). 

Exemplo da atuação dos movimentos sociais negros em prol de uma 

educação antirracista é a promulgação da Lei nº 10.639393, de 09 de janeiro de 

2003, que alterou o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/96, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e Médio. 

                                                           
390

 Coelho (2012) 
391

 Cavallero (2000) e Bittencourt (1997) 
392 Em que, segundo André (2011, p.41), “conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento 

na dinâmica das relações e interações que constituem o seu dia-a-dia [...]’’. A pesquisa etnográfica é um meio 
pelo qual é possível conhecer os processos metodológicos ocorridos num ambiente (CORSARO, 2005). 

393 Sobre a lei e as formas de tratar a questão racial em escolas na região Norte, ver Coelho, W. e Coelho, M. (2012)  
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Essa ação aponta para a necessidade de um ensino mais democrático394, em 

um contexto em que a contribuição da cultura de matriz africana é evidente, 

mas surge estereotipada e mal interpretada em muitas abordagens e práticas 

pedagógicas (SANTOS; MACHADO, 2008).  

A apropriação da literatura especializada possibilitou-nos pensar as 

relações sociais estabelecidas no ambiente escolar e em que medida a 

sociabilidade395 perpassa a diversidade, o multiculturalismo e as identidades 

constituídas no interior dos grupos sociais. Nossa ênfase se manteve nas 

pesquisas cuja abordagem focalizasse as relações de sociabilidade (MOMO & 

COSTA, 2010; BORELLI & OLIVEIRA, 2010; CRUZ, 2012; DAYRELL & 

BARBOSA) desenvolvidas dentro dos contextos escolares, contemplando 

também as pesquisas que relacionam as sociabilidades com as vivências em 

rede (GARBIN, 2003; DIAS & COUTO, 2011) e com o consumo musical 

(HINKEL & MAHEIRIE; CORREIA, 2010; MAIA & ANTUNES, 2008; SUBTIL, 

2011; FACCHINI, 2011). Interessa-nos perceber as relações sociais 

desenvolvidas na escola como chaves para a compreensão da leitura que 

fazem da hierarquia da cor e a forma como se percebem nela. Importa-nos, 

portanto, perscrutar de que forma as sociabilidade desenvolvidas por crianças 

e adolescentes que cursam o Ensino Fundamental permitem entrever a relação 

que estabelecem com esse significante social brasileiro – a cor (COELHO, 

2012). 

A partir desse mote, consideramos que as relações de sociabilidades 

identificadas entre as/os estudantes podem ser entendidas, preliminarmente, 

como resultado de uma construção social, uma vez que essas relações estão 

associadas ao tempo e ao espaço, construídas pela ação do agente em 

relação com o contexto histórico-cultural. Entendemos esse agente como ser 

constituído e constituinte do contexto do qual participa.   

 

MÉTODO 

                                                           
394 A esse respeito, Fernandes (2006) diz que a aprendizagem deve ser analisada para além dos processos de 

interiorização individual, levando-se em conta seus contextos e conteúdos sociais, a partir de uma matriz curricular 
dinâmica, que contenha contribuições de diversos grupos sociais.  

395
 Pereira (2010) focaliza as representações sociais sobre a juventude nos anúncios publicitários da revista Veja. 

Dentro destas representações, valores como modernidade, felicidade, sociabilidade e liberdade são constituintes e 
a ser estratégicos na comunicação com todas as idade.  
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Para os objetivos dessa pesquisa, adotamos a perspectiva metodológica 

de André (2011) no que tange à etnografia escolar. Porém, antes de 

dimensionarmos as formulações e indicações da autora, faz-se necessário 

situarmos nosso método. 

Os diálogos entre antropologia e educação (ANDRÉ, 2011; TOSTA & 

ALVES, 2012) não datam do atual período. Reputamos-nos, nesse sentido, à 

estudos seminais (TOSTA & ALVES, 2012) que realizaram esta interface: 

Mauss (1974), em seu trabalho sobre as técnicas corporais, remete-se à um 

programa antropológico em que o concreto, o simbólico e o corpo nos levam à 

um ser-humano que se faz por meio da educação;  Fernades (2004) 

apresentou indiscutível contribuição à sociologia da infância em estudo que 

mostra que as culturas infantis, por meio de jogos e brincadeiras traduzem 

dinâmicas de aprendizagem e socialização; Décadas mais tarde, na escola 

culturalista norte-americana, debates em torno das ideias de Piaget e Freud 

retomaram a importância da cultura nos processos de socialização e 

aprendizagem. Nesse sentido, Tosta e Alves (2012) acrescentam: 

Tais estudos, bem como aqueles historicamente consagrados no 
campo da antropologia e relativos à cosmologia indígena e 
africana dos quais a aprendizagem é indissociável, são de 
interesse particular à educação, já que a aprendizagem e 
transmissão são constitutivas do ato de educar. Se a antropologia 
tem a ambição de abarcar a cultura ou a sociedade [...], fica 
evidente que a educação, que tem na cultura sua fonte de 
transmissão se afigura como parceira desse diálogo. Sobretudo se 
pensarmos a educação e a escola para além de uma abstração, 
como uma construção [...] (Tosta e Alves, 2012, p. 193) 

André (2011) reflete sobre os estudos do tipo etnográfico como 

contribuições para a construção de uma reflexão mais consubstanciada sobre o 

saber didático. A autora compreende – baseando-se nas formulações de 

Geertz (1973) – a etnografia como tentativa de descrição da cultura, entendida 

na obra como um sistema de símbolos construídos, passível do que o próprio 

Geertz (1973) denomina como “descrição densa”. A etnografia escolar, 

conforme propõe André (2011), envolve técnicas etnográficas de observação 

participante, tomando-se o registro como uma possível forma de documentar o 

não documentado e desvelar os encontros e desencontros que permeiam o 

dia-a-dia da prática escolar, por meio da compreensão das ações e 

representações dos agentes sociais, linguagem, suas formas de comunicação 
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e os significados que são construídos no cotidiano durante as ações 

pedagógicas. 

Aportamo-nos também nas considerações de Oliveira (2006), por meio 

da compreensão do trabalho antropológico orientado pelo olhar, ouvir e 

escrever. Este fazer antropológico passa a ser enxergado de uma perspectiva 

dialógica, de encontro entre culturas, em que a constituição 

“pesquisador/informante” é substituída pelo alçamento destes sujeitos à 

posição de interlocutores. A esse respeito, Castro (2002) considera importante 

que: 

(...) o discurso do antropólogo (o ‘observador’) estabeleça uma 

certa relação com o discurso do nativo (o ‘observado’). Essa 

relação é uma relação de sentido (...) uma relação de 

conhecimento. Mas o conhecimento antropológico é 

imediatamente uma relação social, pois é o efeito das relações 

que constituem reciprocamente o sujeito que conhece e o sujeito 

que ele conhece, e a causa de uma transformação (toda relação é 

uma transformação) na constituição relacional de ambos. 

(CASTRO, 2002, p. 113-114.) 

 

As considerações de Oliveira (2006) também nos forneceram subsídios 

para a estruturação da observação participante no contexto escolar. O autor 

compreende que o objeto para o qual dirigimos nosso olhar já foi previamente 

modificado por nosso modo de visualizá-lo, por estar condicionado por nossa 

disciplina formadora e por nossa forma de enxergar a realidade. Estas 

formulações nos remetem à perspectiva tratada por Vianna (2003). O autor 

considera a observação participante como sendo diferenciada da observação 

casual e da formal, uma vez que o observador torna-se parte do evento 

pesquisado. Esse método de observação possibilita a apreensão de 

comportamentos, opiniões e sentimentos dos observados. A apreensão, 

porém, é parcial, visto que o campo de observação possui uma grande 

multiplicidade e complexidade, o que impossibilita o alcance de sua totalidade. 

Para a coleta de dados utilizamos os seguintes instrumentos: Atividade 

didática 1 (que nos possibilitou alcançar o perfil das/os estudantes); Atividade 

didática 2 (que perscrutava as relações sociais desenvolvidas na escola); 

Atividade didática 3 (que perscrutava a relação das/os estudantes com a 

internet e com as redes sociais); diários de campo e o Grupo de discussão.  
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As formulações de Bardin (2010) no tocante à análise de conteúdo 

contribuíram para o tratamento dos dados contidos na pesquisa (obtidos por 

meio de fontes escritas e orais), nos processos de transcrição e sistematização 

das observações e instrumentos para a conformação do perfil das/os 

estudantes, elaboração e classificação de resumos e desmembramento das 

atividades. A técnica de análise adotada foi a da categorização. Segundo 

Bardin, a categorização consiste na classificação de elementos presentes num 

dado conjunto. Por meio dessa técnica, os elementos podem ser classificados 

em grupos e reunidos sob um título comum. Para Bardin, esse agrupamento é 

realizado em função dos caracteres comuns entre um elemento e outro.  

 

RESULTADOS 

Há inúmeras pesquisas que consideram a questão do coletivo 

fundamental na vida dos jovens. Para estes estudiosos, ser jovem implica ser 

grupo. “É mediante a troca de experiências e da necessidade de pertencer a 

um agrupamento que eles constroem sua subjetividade, interpretam o mundo 

que os rodeia e passam a se conhecer melhor” (DAYRELL, 2009, p. 240). 

Orientadas por essa premissa nos propomos a pensar a sociabilidade 

vivenciada por 107 estudantes, de uma turma de cada ano do segundo ciclo do 

ensino fundamental. 

  A escola apresentada como lócus da pesquisa localiza-se em um bairro 

periférico do município de Belém, Pará. Atua com os seguintes níveis de 

ensino: educação infantil, ensino fundamental e médio, nos turnos matutino e 

vespertino. Durante o período de pesquisa, o decorrer do período letivo fez 

com que as/os estudantes avançassem de ano. Deste modo, uma turma, do 

novo sexto ano, foi incluída em nossa investigação, enquanto a antiga turma do 

nono ano, ao ingressar no ensino médio, deixou de participar da pesquisa. 

Para a estruturação deste trabalho, optamos por descrever as observações e 

resultados dos questionários para cada turma separadamente e depois 

apresentar as considerações feitas a partir do Grupo de Discussão. 

 

- Turma 501 



1209 

 

Nessa turma, as práticas de violência física ocorrem de forma mais 

pontual, realizadas por um determinado grupo de estudantes, sendo todos os 

integrantes meninos. Essas práticas parecem ter sido naturalizadas pelos 

professores e colegas de turma, que se mantêm indiferentes aos socos, 

chutes, empurrões e arremessos de objetos que ocorrem durante as aulas e 

intervalos. Esse mesmo grupo apresenta diálogos cujo conteúdo 

frequentemente trata de desenhos animados, livros de fantasia e videogames. 

O tratamento empregado por esse grupo remete-se, em grande parte, à 

questão sexual, que surge com contornos humorísticos na fala das/os 

estudantes. O uso de celulares é constante, principalmente para ouvir música. 

A separação por sexo faz-se presente nessa turma, desde a “política 

geográfica” tácita na disposição de lugares – meninas de um lado e meninos de 

outro – até a formação de grupos de afinidade. Embora ocorram interações 

entre meninas e meninos, estas ocorrem em menor escala. Os corpos e a 

aparência das/dos estudantes apresentam-se de modo que reitera a 

materialização do “sexo do corpo, para materializar a diferença sexual a serviço 

da consolidação do imperativo heterossexual”. Nesse sentido, matrizes antigas 

do masculino e do feminino (Cruz, 2012) apresentam-se nas performatividades 

observadas entre as/os estudantes. A mesma configuração foi observada na 

turma 601.  

Nesta turma, a maioria das meninas utiliza os cabelos396 presos em 

coques ou rabos-de-cavalo, enfeitados com broches e elásticos. As poucas que 

mantém os cabelos soltos utilizam-nos repuxados para trás com travessas. 

Não se vê cabelos com intervenções químicas como escova, alisamento e 

relaxamento. O uso de brincos de miçanga também mostrou-se um padrão 

entre estas estudantes. O material escolar é sempre muito colorido e nele 

estão presentes os ícones midiáticos infantis como a Barbie, as princesas da 

Disney e a Hello Kitty. Entre os garotos predomina o uso de cabelos curtos, 

alguns com pequenos topetes e moicanos modelados com gel. Os acessórios 

partilhados pela maioria são os relógios de pulso coloridos e tênis da marca All 

Star. No material escolar, nota-se a presença de escudos de times, imagens de 

carros e de super-heróis. Além disso, vários garotos desenham as contracapas 

                                                           
396

 Conferir discussão sobre manipulação do cabelo, beleza e identidade negra em Gomes (2002, 2004, 2006).  
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e páginas dos cadernos com personagens de animes. Essa dimensão foi 

aprofundada no Grupo de discussão.  

A estrutura da sala de aula pode ser assim descrita: predominam o azul 

e o branco na pintura e na cor das carteiras; há um quadro negro que serve 

como mural para os trabalhos dos estudantes e um quadro magnético paralelo, 

em que o conteúdo das aulas é escrito; há três grandes janelas de vidro; um ar-

condicionado quebrado; quatro ventiladores estando três em funcionamento; 

carteiras, em sua maioria de plástico, sendo algumas de madeira; nas paredes, 

flores de papel e trabalhos em cartazes feitos pelos alunos, com recortes de 

revistas que normalmente retratam pessoas brancas, com fenótipo 

predominantemente europeu. 

No que tange aos dados coletados nos questionários a disposição por 

sexo é assim distribuída: Feminino (44,5%) e Masculino (55,5%). As idades 

variam entre 10 e 12 anos. No que tange à autodeclaração por cor/raça, 

obtivemos: Brancos (36%), Pardos (36%), Pretos (12%), Indígenas (16%), 

Amarelos (Nenhum). No momento de responder à esse item, vários alunos 

mostraram-se em dúvida, solicitando a opinião dos colegas. As matérias em 

que os estudantes sentem mais dificuldade são: Geografia (56%), Ciências 

(52%); Matemática (44%).  Todos os estudantes afirmaram não serem racistas.  

No que tange ao uso da internet e das redes sociais, 80% dos 

estudantes afirmam terem acesso à internet. 80% desses estudantes afirmam 

acessar a internet em casa; 15% pelo celular e 5% por outros meios. 60% dos 

estudantes acessam a internet diariamente, 20% acessam semanalmente. 64% 

afirmam que as páginas mais visitadas são as redes sociais; 28% afirmam 

visitar com maior frequência os sites de pesquisa e 12% afirmam visitarem 

mais frequentemente as páginas de jogos. 68% dos estudantes afirmam ser o 

Facebook a rede social mais acessada. 40% dos estudantes afirmam que 

conversar com amigos próximos e distantes é a maior motivação para acessar 

as redes sociais; 20% afirmam serem os jogos; 12% as utilizam para diversão.  

Os principais grupos elencados pelos estudantes foram o grupo dos 

estudiosos, dos bagunceiros e do grupo do futebol. Afirmam ainda que as 

principais características que tornam uma pessoa agradável são: Gostar de 

Brincar (36%); Companheirismo (28%) e Boa conversa (28%). 
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- Turma 601 

Nesta turma as ações de violência física permanecem sendo feitas com 

maior frequência entre os meninos, mas não há, nesse caso, um grupo 

específico que as realiza. Os contatos afetivos como beijos e abraços surgem 

em maior proporção entre as meninas. Embora nesta sala a separação por 

sexo tenha permanecido, houve nessa dinâmica uma variação sutil em relação 

à turma anterior. A disposição de carteiras, que, nas primeiras observações foi 

sugestiva nesta separação, sofreu modificações. Meninas e meninos, que em 

princípio apresentavam-se espacialmente separados, já se dispõem misturados 

na sala de aula. O material escolar, que antes contava com ilustrações de 

ícones midiáticos infantis, agora se mostra ilustrado com flores corações e em 

cor-de-rosa e lilás no caso das meninas e, no caso dos meninos, marcas como 

Nike, Puma e Hot Whells.  

O uso de pulseiras coloridas de plástico é constante, tanto entre 

meninas, quanto entre meninos. Ao contrário da turma anterior, o repertório de 

teor sexual não é observado entre essas/es estudantes. O uso de celulares 

permanece sendo constante, bem como o consumo de música.  

A sala de aula pode ser descrita da seguinte forma: pintura em azul e o 

branco; quadro negro com inúmeras pichações de caneta piloto e corretivo e 

um quadro magnético paralelo, em que o conteúdo das aulas é escrito; três 

grandes janelas de vidro; um ar-condicionado quebrado; quatro ventiladores 

estando dois em funcionamento; carteiras, em sua maioria de madeira; nas 

paredes um aviso que proíbe fumar em sala de aula, campanhas feitas pelos 

alunos com desenhos em prol da preservação do meio ambiente e da 

reciclagem, além de trabalhos retratando símbolos da páscoa.  

No que tange aos dados coletados nos questionários a disposição por 

sexo é assim distribuída: Feminino (57,2%) e Masculino (42,8%). As idades 

variam entre 11 e 13 anos. No que tange à autodeclaração por cor/raça, 

obtivemos: Brancos (4,8 %), Pardos (52%), Pretos (9,6 %), Indígenas (14, 3%), 

Amarelos (Nenhum), Não responderam (9,6%). No momento de responder à 

esse item, também houve dúvida por parte dos estudantes. As matérias em 

que os estudantes sentem mais dificuldade são: Matemática (57,2 %), História 

(52,4%); Geografia (52,4 %).  Todos os estudantes afirmaram não serem 

racistas.  
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No que tange ao uso da internet e das redes sociais, 95,3% dos 

estudantes afirmam terem acesso à internet. 90,5 % desses estudantes 

afirmam acessar a internet em casa; 6,5 % pelo celular e 3% por outros meios. 

60% dos estudantes acessam a internet diariamente, 40% acessam 

semanalmente. 80% afirmam que as páginas mais visitadas são as redes 

sociais; 45% afirmam visitar com maior frequência os sites de pesquisa e 20% 

afirmam visitarem mais frequentemente as salas de bate-papo. 95% dos 

estudantes afirmam ser o Facebook a rede social mais acessada. 60% dos 

estudantes afirmam que conversar com amigos próximos e distantes é a maior 

motivação para acessar as redes sociais; 20% afirmam ser a pesquisa; 25% as 

utilizam para diversão. 

No momento de identificar os grupos existentes na sala de aula, muitos 

estudantes tiveram dificuldades. Perguntas como “Como assim grupos?” foram 

ouvidas durante todo o preenchimento da atividade. Os principais grupos 

elencados pelos estudantes foram o grupo das meninas, as quais foram 

associadas a conversa e a fofoca e o dos meninos aos quais foi associado o 

futebol. Afirmam ainda que as principais características que tornam uma 

pessoa agradável são: Companheirismo (79%); Boa Conversa (48%) e Gostar 

de agitar (36%). 

 

- Turma 701 

Nesta turma os comportamentos agressivos ocorrem verbalmente. 

Tratamentos de cunho ofensivo são frequentes entre meninas e meninos. A 

disposição das carteiras deixa de ser orientada pelo sexo e passa a elucidar os 

grupos de afinidade em sala de aula. Estes grupos aparecem mais nitidamente 

nos trabalhos em grupo, nos quais os estudantes aparecem misturados. Assim, 

essas práticas diferenciadas vão se configurando nesta turma, onde já se 

observa uma mudança sensível do comportamento. A maquiagem, entre as 

meninas, passa a ser utilizada em maior quantidade, principalmente o lápis de 

olho e o delineador de cor preta. Elas se olham no espelho e penteiam-se a 

todo momento. Passam a ser identificados prováveis casais. A frequência do 

contato físico entre meninas e meninos aumenta significativamente.  
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Nesta turma observamos o início de borramento das feminilidades e 

masculinidades vivenciadas pelas/os estudantes, nos modos de se auto-

representarem por meio de seus corpos. Aspectos da apresentação pessoal, 

que em princípio seriam considerados “de menino” e “de menina”, se misturam. 

As meninas passam a utilizar blusas e casacos largos, bonés de aba reta, tênis 

próximos ao estilo do movimento hip-hop. Esses aparatos são, inclusive, em 

muitos casos, emprestados dos garotos. Quanto aos meninos, aqueles com 

maior destaque usam mochilas cor-de-rosa, brincos de brilhante e maquiagem 

– principalmente brilho labial.   

As intervenções químicas feitas nos cabelos – como pintura, 

relaxamento, alisamento, tranças e dreads – são frequentes entre as/os 

estudantes. O repertório de teor sexual aumentou sensivelmente, efetivando-

se, principalmente, por meio de piadas ambíguas. Nesta sala o uso de 

celulares e o consumo musical também são constantes. 

A sala de aula pode ser descrita da seguinte forma: pintura em azul e o 

branco; quadro negro com inúmeras pichações de caneta piloto e corretivo e 

um quadro magnético paralelo, em que o conteúdo das aulas é escrito; três 

grandes janelas de vidro; um ar-condicionado em funcionamento; quatro 

ventiladores estando dois em funcionamento; carteiras de plástico; nas paredes 

outros riscos e pichações. 

No que tange aos dados coletados nos questionários a disposição por 

sexo é assim distribuída: Feminino (60%) e Masculino (40%). As idades variam 

entre 12 e 14 anos. No que tange à autodeclaração por cor/raça, obtivemos: 

Brancos (40 %), Pardos (36%), Pretos (8%), Indígenas (12%), Amarelos (4%), 

No momento de responder à esse item, também houve dúvida por parte das/os 

estudantes. As matérias em que as/os estudantes sentem mais dificuldade são: 

Matemática (80 %), Língua Portuguesa (76%); História (36 %).  Todas/os as/os 

estudantes afirmaram não serem racistas.  

No que tange ao uso da internet e das redes sociais, 100% das/dos 

estudantes afirmam terem acesso à internet. 84 % dessas/desses estudantes 

afirmam acessar a internet em casa; 14 % pelo celular e 2% por outros meios. 

80% das/os estudantes acessam a internet diariamente, 20 % acessam 

semanalmente. 76% afirmam que as páginas mais visitadas são as redes 

sociais; 36% afirmam visitar com maior frequência as salas de bate-papo e 
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32% afirmam visitarem mais frequentemente os sites de pesquisa. 88% das/os 

estudantes afirmam ser o Facebook a rede social mais acessada. 54,2% 

das/os estudantes afirmam que conversar com amigos próximos e distantes é a 

maior motivação para acessar as redes sociais; 25% afirmam ser a diversão; 

21% as utilizam para informação. 

Nesta turma as/os estudantes foram enfáticos ao afirmar que sim, 

existem grupos na sala de aula.. Os principais grupos elencados pelas/os 

estudantes foram: roqueiros, petequeiros, otakus, os que gostam de futebol, os 

nerds, as patricinhas e os bagunceiros. Afirmam ainda que as principais 

características que tornam uma pessoa agradável são: Boa Conversa (76%); 

Companheirismo (52%) e  Gostar de Agitar (44%). 

 

- Turma 801 

Nesta turma, observa-se também a presença de corpos andróginos, 

tanto entre meninas quanto entre meninos, constituídos por meio da 

indumentária, maquiagem, movimentos corporais e modos de falar. Porém, ao 

contrário da turma 701, as/os estudantes que assim se apresentam estão em 

menor número e não são os mais populares da turma; pelo contrário, são alvo, 

por parte das/dos colegas de turma, de tratamentos como “bicha”, “veado” e 

“sapatão”, empregados com intuito de ofender e insultar.  

Nesta turma os grupos de afinidade ficam muito claros na disposição das 

carteiras, não mais colocadas em fila indiana, mas dispostas em duplas ou em 

trios, ao sabor das amizades constituídas. As ofensas verbais também se 

fazem presentes. 

No tocante à imagem das/dos estudantes, esta se mostra mais 

heterogênea que em todas as outras turmas: cortes cabelos variados – 

também com a presença de intervenções químicas – e diversos modos de 

estilização do uniforme se tornam presentes nesta turma. O uso de celulares e 

consumo musical é constante também nesta turma.  

A sala de aula pode ser descrita da seguinte forma: pintura em azul e o 

branco; quadro negro com inúmeras pichações de caneta piloto e corretivo e 

um quadro magnético paralelo, em que o conteúdo das aulas é escrito; três 

grandes janelas de vidro; um ar-condicionado quebrado; quatro ventiladores 
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estando dois em funcionamento; carteiras de plástico; nas paredes outros 

riscos e pichações. 

No que tange aos dados coletados nos questionários a disposição por 

sexo é assim distribuída: Feminino (43%) e Masculino (57%). As idades variam 

entre 13 e 17 anos. No que tange à autodeclaração por cor/raça, obtivemos: 

Brancos (24 %), Pardos (57,2%), Pretos (9,6%), Indígenas (9,6%), Amarelos 

(Nenhum). No momento de responder à esse item, também houve dúvida por 

parte das/dos estudantes. As matérias em que as/os estudantes sentem mais 

dificuldade são: Língua Portuguesa (57,2%); História (47,7%) e Matemática 

(47,7%). Todas/os as/os estudantes afirmaram não serem racistas. 

No que tange ao uso da internet e das redes sociais, 95,5% das/dos 

estudantes afirmam terem acesso à internet. 83,4 % dessas/desses estudantes 

afirmam acessar a internet em casa; 16, 7% pelo celular e 5,6% por outros 

meios. 61% das/dos estudantes acessam a internet diariamente, 39 % 

acessam semanalmente. 72,3% afirmam que as páginas mais visitadas são as 

redes sociais; 55,6% afirmam visitar com maior frequência os sites de pesquisa 

e 11% afirmam visitarem mais frequentemente os sites de pesquisa. 77,8% 

das/dos estudantes afirmam ser o Facebook a rede social mais acessada. 

61,2% das/dos estudantes afirmam que conversar com amigos próximos e 

distantes é a maior motivação para acessar as redes sociais; 16,7% afirmam 

ser a diversão; 16,7% as utilizam para informação. 

Os principais grupos elencados pelas/os estudantes foram: nerds, 

bagunceiros, otakus e meninas. Afirmam ainda que as principais características 

que tornam uma pessoa agradável são: Boa Conversa (85%); Companheirismo 

(74%) e Gostar de Agitar (44%). 

 

- Grupo de Discussão 

Do Grupo de Discussão participaram dez (10) alunos, durante uma hora, 

cujos resultados foram relacionados aos resultados dos demais instrumentos e 

das observações. As entrevistas realizadas no grupo de discussão foram 

permeadas em vários momentos, pelos silêncios e pela apatia por parte 

das/dos estudantes. Este dado foi importante para melhor dimensionarmos 

que, no fazer etnográfico, nossos interlocutores não são neutros e as 

informações que nos fornecem podem ser agenciadas, alteradas ou omitidas, 
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mediadas como são pela subjetividade do interlocutor. Os nomes das/dos 

estudantes que participaram desta atividade foram ocultados com vistas a 

preservar a identidade das/dos mesmas/os.  

A partir das entrevistas, pudemos detectar que a semelhança de gostos 

e preferências é fundamental no estabelecimento das relações de afinidade e 

sociabilidade, conforme elucidam os depoimentos abaixo:  

Bem... Uma garota assim... Não sei, é meio complicado, né... Uma assim da 

sala... Mas tipo, uma garota legal, uma bacana, que geralmente tem os 

mesmos gostos do que eu... 

[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão, 2013] 

Dá uma amizade melhor ter os mesmos gostos do que eu e tudo mais. 

[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão, 2013] 

A galera começou a se aproximar e eu me aproximei do cara. Aí eu descobri 

que ele tem os mesmos gostos do que eu e a gente virou manolo. 

[Estudante do 7º ano – Grupo de Discussão, 2013] 

é por que às vezes eles conversam coisas que não me interessam... Ou... 

Coisas desnecessárias, que eu não me importo... Ou até assuntos diferentes, 

que eu não gosto de conversar. 

[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão, 2013]  

Acho que é quando a gente vê se a pessoa tem os mesmos gostos que a 

gente, por que, tipo, quando... Logo dá pra ver, por que muitas pessoas gostam 

de colocar bottons nas mochilas e lá você vê o gosto da pessoa e tipo... é 

interessante aquilo, por que a pessoa tem algo em comum... Por que, quando 

é... Assim... A pessoa... Eu acho que não tem essa história de gostar é querer 

conversar com uma pessoa que não tem nada em comum. Por que, tipo, vai 

falar de uma coisa e... Tipo, por exemplo, se você gosta de uma coisa e a 

pessoa gosta de outra... Às vezes pode até acontecer uma discussão... 

[Estudante do 6º ano – Grupo de Discussão, 2013] 

O último depoimento demonstra ainda, que as preferências das/dos 

estudantes são inscritas na estilização do uniforme e no material escolar. Deste 

modo, a identificação dos gostos é possível, mesmo a distância. 

Outra dimensão que se apresentou foi a questão do tratamento 

agressivo. A fala das/dos estudantes demonstra que o xingamento é situacional 

e assume sentidos variados de acordo com o momento em que é proferido:  
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Acho que quando dois amigos se xingam, mas tão tipo num momento bacana, 

tão só brincando, aí tipo, é um xingamento não tão pesado, é um xingamento 

mais leve, mas é um xingamento. Não é um rompimento em si. 

[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão, 2013] 

[...] Um xingamento é um xingamento, né? Mas, por exemplo, há momentos, se 

tá todo mundo brincando, é... Avacalhando um com o outro... E alguém faz um 

xingamento... O xingamento é uma coisa ofensiva, mas não uma coisa que tá 

querendo acabar com o cara. Acho que o cara entende, ele sabe que não tá 

querendo ofender ele de verdade. É na brincadeira. 

[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão, 2013]  

Se tá todo mundo... Brincando. Ou... Tipo, Não tá querendo destruir a pessoa... 

Só quer... Como no bullying, quer destruir, causar uma destruição moral 

naquela pessoa, mas não quando eles tão brincando, aí tipo, xingam, mas eles 

sabem que não é uma ofensa para se destruir... 

[Estudante no 9º ano – Grupo de Discussão, 2013] 

Eu não acho que tem diferença entre qualquer xingamento, depende do 

momento como ele se dá, entendeu? Não é “Ah! Esse xingamento é leve, esse 

xingamento é pesado”. Por exemplo, se eu falo alguma coisa pra alguém. Mas 

depende do momento, de como as pessoas tão reagindo ali. Agora se tiver 

brigando, se você sabe que a pessoa tá brigando lá e elas te xingam, aí a 

pessoa fica com raiva. Agora suas amigas, eles tão brincando, se divertindo lá, 

não sei, aí eles... Depende do momento, não tem... Eu acho que não tem 

xingamento leve ou pesado, tanto pra um lado ou pro outro. 

[Estudante do 7º ano – Grupo de Discussão] 

Durante a entrevista as/os estudantes também falaram sobre o grupo 

dos otakus, o papel da internet para o acesso aos animes e o significado que 

os personagens assumem do ponto de vista emocional:  

Tipo, eu por exemplo, gosto bastante de anime e de mangá e tudo mais. Aí eu 

gosto, curto muito os do passado, os do passado passam na TV aberta e tudo 

mais. Mas como acabou, acabaram a TV aberta... A TV globinho, até... Acabou 

com isso, cara. Aí geralmente a gente vai assim na internet, aí pode-se dizer, 

tem esse grupo, um grupo assim... Um grupo que, tem uma tribo urbana, são 

os otakus, que eu me considero um, que gosto de tudo isso de cultura pop 

japonesa, aí é isso... 
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[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão] 

 

Uma coisa que todo mundo passa, todo mundo... Não importa se for uma 

criança ou então até um adulto, o cara sempre vai ter uma dificuldade, um 

problema que vai que vai ter assim, esses elementos. E realmente os caras, 

eles lutam pra superar essas dificuldades que aparecem na frente. Não 

importa, o cara pode ser uma criança ou até um tio, um idoso. 

[Estudante do 9º ano – Grupo de Discussão] 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados nos mostram que as identidades constituídas a partir do 

gênero são referenciais fundamentais na constituição da sociabilidade 

desenvolvida pelos estudantes, dimensão que se torna visível na auto-

representação feita por meio da indumentária, na perpetuação de 

comportamentos orientados por significados antigos atribuídos ao masculino e 

feminino – como observado na quinta e na sexta série –, e na re-significação 

desse binarismo, através do borramento e das novas combinações daquilo que 

é considerado masculino e feminino – aspecto observado na sétima e oitava 

série.  Estas formas de sociabilidade – pautadas por comportamentos ora 

afetivos, ora agressivos – também surgem imbricadas pela categoria cor/ 

“raça”, pelo consumo de música e pelas vivências em redes sociais.  

Butler (1999) concebe que a materialidade do corpo está diretamente 

ligada à performatividade de gênero. Que há normas regulatórias dos corpos, 

que, por sua vez, jamais se conformam inteiramente com a materialização 

importa por essas normas. Estas, por sua vez, precisam ser repetidas e 

reiteradas para a efetivação de seu poder de ação. A esse respeito, Louro 

posiciona-se: 

Ainda que essas normas reiterem sempre, de forma compulsória, 
a heterossexualidade, paradoxalmente, elas também dão espaço 
para a produção dos corpos que a elas não se ajustam. Esses 
serão constituídos como sujeitos “abjetos” – aqueles que escapam 
da norma. Mas, precisamente por isso, esses sujeitos são 
socialmente indispensáveis, já que fornecem o limite e a fronteira, 
isto é, fornecem “o exterior” para os corpos que “materializam a 
norma”, os corpos que efetivamente “importam”. (LOURO, 2000, p. 
549) 
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 Estes processos foram observados entre os interlocutores de nossa 

pesquisa, seja por meio de corpos e vivências de gênero que reafirmam o 

modelo heteronormativo, seja por meio de vivências que borram este modelo e 

as divisões binárias, complicando-as, subvertendo-as e ressignificando-as; 

atravessando as fronteiras ou estando localizadas justamente no lugar dessas 

fronteiras.  

Bourdieu (1998) concebe que o espaço escolar contribui para reproduzir 

e legitimar as desigualdades e privilégios sociais, dissimulando as crenças, 

gostos e valores da cultura dominante como conhecimento universal. As/os 

estudantes, nesse contexto, seriam atores socialmente construídos, trazendo 

como herança familiar uma bagagem – capital cultural – mais ou menos 

rentável para o mercado escolar, bagagem essa que influencia nas taxas de 

êxito escolares. Estas reflexões nos remetem às formulações de Chartier 

(1991) em sua compreensão de que as representações não são construções 

neutras e se cristalizam ou subvertem em conformidade com os interesses do 

próprio grupo. 

Estas considerações servem de mote para refletirmos sobre as relações 

“raciais” e seu lugar no lócus de nossa pesquisa. Nota-se que a escola 

reproduz em sua cultura, representações distorcidas sobre esta questão. As 

observações, desde a primeira incursão em campo, apontam para a supressão 

da autoclassificação de cor/raça nas fichas individuais dos alunos e para o 

tratamento da questão pelos professores de História. Basta, também, observar 

a indiferença em relação aos processos de opressão que sofrem as/os 

estudantes negras/os no ensino fundamental.  

Quanto à dúvida observada por parte das/os estudantes no momento da 

autodeclaração, há que se observar que situação similar fora percebida no 

Censo há décadas atrás em uma Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílio, de 1976, em que são apresentadas cento e trinta e seis nuanças de 

cor por brasileiros não-brancos (PISA & ROSEMBERG, 1999) falando de si 

mesmos. Tal dúvida parece não ter desaparecido com a distância do tempo, 

pelo menos entre as/os estudantes ouvidos nesta pesquisa. No momento da 

autoidentificação, algumas/alguns estudantes não sabendo responder, 

buscaram aquiescência entre colegas. Observa-se um misto de 

desconhecimento e constrangimento na autodeclaração, sobretudo entre 
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estudantes não brancas/os. Esse fato nos leva a interpretar, entre outros 

fatores, a falta de debate sobre os conteúdos relacionados às Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações étnico-raciais. A escola assume, 

portanto, o papel de reprodutora dos preconceitos e discriminações por cor 

existentes na sociedade (COELHO, 2009).  

No tocante às relações de sociabilidade desenvolvidas pelas/os 

estudantes, estas mostraram-se pendulares (DAYRELL & BARBOSA, 2009) 

variando entre a afetividade e a agressividade. Aportamo-nos, no tocante a 

essa dimensão, nas considerações de Coelho (2012), que afirma que as 

vivências nas relações de sociabilidade entre jovens, também expressam, além 

dos dilemas inerentes à faixa etária, os conflitos e questionamentos relativos à 

condição social. Nesse sentido, a escola e as dinâmicas escolares – incluindo 

as relações de sociabilidade – expressam os valores e as hierarquias 

constituídas a partir da condição das/os estudantes de moradoras/es de áreas 

periféricas e “como concebiam as diferenças sociais, inerentes a uma 

sociedade marcada por uma distribuição desigual da riqueza” (COELHO, 2012, 

p. 247).  

Para as/os estudantes, estas estão intrinsecamente relacionadas com as 

semelhanças de gostos e preferências. Nesse sentido, Bourdieu (1983) 

compreende que a formulação do gosto é um processo completo de 

aprendizagem e como tal, produto de um conjunto de interiorizações que se 

vão operando no indivíduo, a partir do primeiro ano de vida. O gosto será, 

assim, um resultado complexo das condições sociais de existência de cada 

indivíduo e da respectiva trajetória social que cada um vai percorrendo. 

Defende assim o autor que o princípio fundamental que diferencia os indivíduos 

em sociedade, mais do que sua capacidade econômica ou aquisitiva, será seu 

“gosto”, que por sua vez será sempre função do respectivo habitus.  

Estas relações sociais também surgem imbricadas pelas vivências em 

rede, à medida que as/os estudantes, por meio principalmente do Facebook, 

utilizam esta ferramenta para interações com as amizades constituídas. No 

tocante ao consumo musical, as/os estudantes parecem ter transformado a 

música em uma espécie de trilha sonora (COELHO, 2012) para suas vidas, 

estando a mesma presente em inúmeras atividades do dia-a-dia de nossas/os 

interlocutores.  
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Cabe à escola e seus agentes, repensar a questão de uma educação 

inclusiva que considere a diversidade que é constitutiva do espaço escolar. 

Faz-se necessária, portanto, a intervenção consubstanciada e pautada em uma 

formação teórico-metodológica consistente, de modo à alcançar uma educação 

que contemple a diversidade, capaz do enfrentamento efetivo das situações de 

preconceito e discriminação vivenciadas no cotidiano escolar. Nesse sentido, 

destaca-se a importância do diálogo entre o saber escolar e o universo das/dos 

estudantes, de modo que as relações de sociabilidade sejam contempladas 

dentro do processo de formação cidadã.  
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Fabrício de Sousa Sampaio398 

Este artigo objetiva discutir gênero, sexualidade e práticas educativas a partir 
de um episódio de preconceito e discriminação com relação ao uso dos 
banheiros ‘masculinos’ e ‘ femininos’ numa escola pública estadual da cidade 
de Sobral-CE.  Butler (2003), Foucault (1999), Fry e Mcrae (1986), Louro 
(1999, 2000, 2001), Preciado (2008), Pereira (2012), Perlongher (1987); Silva 
(1995) e Miskolci (2011) constituíram os principais interlocutores nos 
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 Esta foi a primeira frase que o aluno Gil- nome fictício- preferiu depois que o diretor da escola 

expusera  o motivo de ter lhe chamado para conversar juntamente com outros alunos. 
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questionamentos apontados neste texto. Os diálogos informais, depoimentos 
orais, observação participante e conversas em grupos foram as técnicas de 
coleta de dados no decorrer da inserção no campo de pesquisa. Como uma 
das inconclusivas da pesquisa realizada, podemos afirmar que: a construção 
de guetos, modificação e construção de espaços afins e ganhos obrigatórios no 
campo da cultura e do direito com relação aos indivíduos de orientação 
homoafetiva podem inicialmente de forma estratégica recompensar e 
possibilitar certas liberdades sociais e culturais que lhes foram e são retiradas 
incessantemente por uma sociedade heteronormativa, mas, no entanto, em 
longo prazo, devem ser repensadas como indiretamente uma inclusão que não 
desestabilizar a ‘norma’ e, portanto pode até ser considerada pelos indivíduos 
de sexualidade e identidade dominantes apenas uma “esmola’ concedida no 
cenário cultural que dominam e se consideram superiores. 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Educação. Corpo. 

ABSTRACT 

This article aims to discuss gender, sexualityand educational practices from an 
episode of prejudice and discrimination in relation to the use of the bathrooms 
'male' and 'female' in a public school in the city of Sobral-CE. Butler (2003), 
Foucault (1999), Fry and McRae (1986) Blonde (1999, 2000, 2001), Preciado 
(2008), Pereira (2012), Perlongher (1987), Silva (1995) and Miskolci (2011) 
were the main interlocutors pointed questions in this text. Informal 
conversations, oral testimonies, participant observation and conversations in 
groups were the techniques of data collection during the insertion into the 
search field. As one of the inconclusive research, we can say that: the 
construction of ghettos, modification and construction of similar spaces and 
gains required in the field of culture and law with respect to guidance individuals 
may initially homoafetiva strategically rewarding and allow certain freedoms 
social and cultural rights to them and are constantly removed by a 
heteronormative society, but nevertheless, in the long term, should be rethought 
indirectly as an inclusion that does not destabilize the 'norm' and therefore can 
even be considered by individuals of sexuality and dominant identity just a 
"handout" given that dominate the cultural scene and consider themselves 
superior. 
Keywords: Gender. Sexuality. Education. Body. 

 

 

“MULHER TU SE INCOMODA SE EU ENTRAR”399 

O espaço escolar é um território contestado de ideologias, pensamentos, 

regulamentações, transformações, resistências e reproduções das construções 

e determinismos da cultura. Quando neste espaço, o assunto é sexualidade, as 

vozes, os pensamentos, as práticas e os desejos contrários a ‘heteronorma’ 

devem no mínimo permanecer no ‘armário’ ou no anominato, haja vista o risco 

                                                           
399

 Estratégia de cordialidade utilizada pelos alunos de orientação homossexual para usar o banheiro 

feminino quando se deparavam com alguma menina presente no mesmo. 
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de confrontar o pensamento heterossexual reinante na sociedade ocidental. 

Entretanto, a ‘desordem’ emerge quando o que foi ‘estabelecido’, transmitido e 

cristalizado por uma pedagogia e um currículo heteronormativo passa a ser 

questionado, rompido ou fissurado tanto pelos atores sociais quanto pela 

emergência de novas práticas que de certa maneira desestabilizam uma 

naturalização cujo teor arbitrário começa a ser desocultado.    

        No final do ano letivo de 

2012, chegou aos ouvidos dos gestores de uma escola pública estadual 

cearense uma prática considerada inicialmente pelos mesmos um pouco 

inusitada. Alunos assumidamente de orientação homoafetiva estavam 

utilizando o banheiro feminino para realizar suas necessidades fisiológicas. Tal 

prática caminhava para um estado de naturalização e solidificação habitual, 

principalmente que não eram muitos alunos, em média dez alunos pela tarde, 

uns cinco pelo turno da manhã e não existia ocorrência no turno noturno.  

 Entretanto esta prática se tornou um problema no inicio de 2013. 

Algumas alunas cuja grande maioria- alunas novatas na escola e de orientação 

religiosa evangélica- passaram a sentir desconfortos quando vez ou outra 

entravam no banheiro e se cruzavam com esses alunos. Vale ressaltar que no 

ano passado, os ‘intrusos’400 do banheiro feminino já tinham construído 

algumas estratégias de utilização deste banheiro.     

     A primeira se relacionava a sempre levar 

consigo uma colega de turma e a mesma entrava no banheiro certificava-se de 

que o banheiro estava quase que vazio e então acionava o seu companheiro 

para utilizá-lo. A segunda era na medida em que estes ‘intrusos’ percebiam 

comportamentos de repúdio, raiva ou insatisfação das meninas por meio de 

gestos, olhares atravessados ou reclamações verbais, eles logo operavam se 

justificando “desculpa, mas a gente ta utilizando o banheiro feminino porque a 

gente está cansado de sofrer discriminação, piadinhas e bullying no dos 

homens viu”401. E a terceira era pedir ajuda a merendeira escolar para exercer 

                                                           
400

 A palavra intrusos foi cunhada da fala dos pais que foram fazer a reclamação de tal prática ‘imoral’ 

junto ao diretor da escola.  É utilizada para designar esses alunos que transgridem os espaços públicos 

determinados pela ditadura do gênero e o fazem inicialmente pelo simples fato de querem fazer suas 

necessidades fisiológicas 
401

 Trecho do depoimento de um dos alunos mais politicamente engajados da escola e que lidera de certa 

maneira uma atitude por parte do núcleo gestor da escola a fim de resolver o impasse. Ele aponta como 
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a mesma função da aluna acompanhante relatada da primeira estratégia caso 

a mesma não tivesse a disponibilidade de o acompanhar ao banheiro por 

algum motivo: seja por porque o(a) professor (a) da sala não liberou ou até 

mesmo porque a mesma tenha faltado naquele dia.     

  Porém, mesmo com alguns desconfortos das meninas e as 

tentativas desses ‘intrusos’ de minimizar esses desconfortos, essa prática 

passava despercebida pelos gestores e professores da escola como um todo.  

Tal prática somente passa a se tornar um problema “da escola” num sentido de 

ter tomado uma maior visibilidade e reclamação quase que geral quando o 

diretor da escola e as coordenadoras foram interpelados por um grupo de pais 

que ficaram sabendo dessa prática cotidiana através das reclamações de suas 

filhas.        O texto que se segue enfatiza 

algumas dimensões deste fenômeno escolar. Os diálogos informais, 

depoimentos orais, observação participante e conversas em grupos foram as 

técnicas de coleta de dados no decorrer da inserção no campo de pesquisa.  

ESCOLA: GÊNERO E SEXUALIDADE NO BANHEIRO 

A escola produz diferenças. Separa os meninos e as meninas. Opera 

classificações, ordenações e hierarquizações através de inúmeros 

mecanismos: cognitivos, arquitetônicos, políticos, sexuais, relacionais, 

funcionais e etc. por meio de símbolos e códigos, ela delimita o espaço de cada 

um (LOURO, 1997, p.57-8). E, além disso, produz identidades de gênero, 

classe, etnia, gênero e sexual. Enfim, corrobora para a manutenção de uma 

sociedade distinta.     A pedagogia e o currículo 

operam incansáveis distinções as quais direcionam e delimitam tanto os 

espaços de atuação, convivência e circularidade dos estudantes e das 

estudantes quanto o tipo, intensidade e duração das relações com os outros no 

interior da escola. Estes Outros são autorizados ou interditados como alvo de 

relacionamento através das mensagens emitidas pela escolarização. 

 O ambiente escolar participa do processo de ‘naturalização” das 

concepções, valores e pensamentos da cultura através da aprendizagem. 

Espaços, tempos e pessoas são incessantemente consideradas permitidas ou 

proibidas no processo de interação com o Outro. Como principais delimitadores 

                                                                                                                                                                          

uma das soluções a construção de um terceiro banheiro a fim de abrigar os gays que são afeminados e os 

que já se consideram transexuais e os travestidos. 
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espaciais e temporais podemos citar os marcadores culturais de raça, classe, 

etnia, gênero e sexualidade (LOURO, 1997). Estes delimitadores atravessam e 

engendram políticas e práticas curriculares essencialmente através do currículo 

oculto. Os alunos e as alunas vão aprendendo em qual lugar deve transitar 

como também os discursos e as identidades possíveis e proibidas socialmente. 

     Entretanto, nem sempre os estudantes e as 

estudantes introjetam de forma direta e passiva os valores, crenças, conteúdos 

científicos, práticas, posturas e identidades veiculadas pelos dispositivos 

curriculares. Há resistências e reações principalmente dos “alienígenas” ou 

‘excluídos’ do cânon curricular ocidental heteronormativo e ‘enbranquiçado’. 

Ocorre esses ‘excluídos’ recusam suas condições de exclusão e passam a 

questionar a ‘heteronorma’.     No processo quase 

imperceptível de fabricação dos sujeitos, Louro(1997) aconselha antes de 

perceber tal processo através de leis, decretos ou discursos das instituições- 

chamado currículo explícito (SILVA, 1999)- , nosso olhar deve se voltar para as 

“práticas rotineiras e comuns, gestos e palavras banalizadas”. Precisamos 

‘desconfiar do que é tomado como natural”(ibid, p.63). Neste sentido, é ‘natural’ 

que existam banheiros para meninos e meninas? O que está por trás da 

reivindicação pela construção de um terceiro banheiro dos jovens desta 

pesquisa? Estas divisões são naturais ou constituem efeitos produzidos pelas 

práticas de discriminação e normatização de gênero como também controle e 

acomodação dos corpos?.  Para Louro (1997, p.64) “os currículos, 

normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais didáticos, 

processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de gênero, 

sexualidade, etnia e classe [...]. assim deve se questionar tais espaços e 

constructos culturais, podendo acrescentar as práticas de ensino, as teorias e 

práticas que constituem o processo de formação de professores como também 

as políticas educacionais como um todo. Objetivando desocultar os sexismos, 

etnocentrismos, preconceitos e racismos inerentes. Os  questionamentos 

dessas realidades de produção das diferenças e das desigualdades com vistas 

a classificação e hierarquização dos sujeitos (op.cit) devem atentar também 

para o fato de que toda diferenciação dos sujeitos está implicada numa relação 

de poder que objetivam incluir, excluir, qualificar ou abjetar pessoas.  

   A autora nos convida para olhar além dos binarismos de 



 

12 

 

gênero e atentar para as complicadas combinações de gênero, sexualidade, 

etnia, classe e raça. Elege a linguagem como melhor campo para observar as 

institucionalizações das distinções e desigualdades, pois a linguagem “institui e 

demarca os lugares dos gêneros” por diversas formas. É mais importante além 

de “escutar o que é dito sobre os sujeitos”, “perceber o não-dito, aquilo que é 

silenciado- os sujeitos que não são, seja porque não podem ser associados 

aos atributos desejados, seja porque não podem existir por não poderem ser 

nomeados” (ibid, p.67). Louro cita os/as homossexuais e a homossexualidade 

como exemplo deste processo de negação ou ocultamento engendrado pela 

cultura dominante.     Conforme o depoimento dos 

poucos jovens chamados a dar justificativas aos gestores da escola, existem 

muitos alunos e alunas que ainda não conseguiram superar a barreira difícil de 

reconhecer o desejo homossexual ou ainda de uma ‘identidade homossexual’ 

ou ‘gay’. Eles não conseguem deixar de se perceberem como “desvios, 

patologias, formas nao-naturais e ilegais da sexualidade”. E assim, os 

afeminados ou não, os que não performatizam uma ‘fachada’ heterossexual- 

namoram com meninas, jogam futebol e saem com outros meninos 

reconhecidamente heterossexuais- vão constituindo alvos permanentes de 

preconceito, discriminação e violência justamente porque não aprenderam com 

a escola ou com a cultura uma lição bastante significativa: “a lição do 

silenciamento ou dissimulação” quando “seus desejos se dirigem para práticas 

consideradas inapropriadas para seu gênero” (LOURO, 1997, p.83).  

   A escola e a cultura são calcadas no binarismo de gênero.  

Buscando exercer sua função ‘ontológica’- reprodução social e cultural 

(BOURDIEU, PASSERON, 1970) como também sexual- a escola delimita 

espaços e códigos a serem perseguidos pelos sujeitos. A divisão binárica dos 

banheiros- masculino e feminino- atua no processo de purificação dos corpos 

da possível ‘contaminação’ pelos desejos ‘desviantes’ ou de orientação 

‘homoafetiva’, visto que os modelos culturais de ser ‘homem’ e ser ‘mulher’ já 

pré-existem e não admitem fissuras ou fluidez. 

Além de se constituir num simples local destinado às necessidades 

fisiológicas, é lócus de produção de gênero e atualiza o dispositivo da 

heteronormatividade.  Simbolicamente baseados num fundacionalismo 
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biológico402, os banheiros funcionam como “tecnologias de gênero” 

(PRECIADO, 2008) e as condições distintas de utilização dos mesmos são 

programadas culturalmente perfazendo mais um dispositivo de produção, 

reprodução e readequação das masculinidades e feminilidades possíveis e 

existentes numa masculinidade e feminilidade dominante e legitimamente 

aceita pela ‘heteronorma’.    A invasão ou utilização de um 

banheiro por um sexo não correspondente ou de ‘sexualidade desviante’ 

representa não só o ‘cruzamento de fronteiras’,mas uma profanação da cultura 

heteronormativa, podendo ser arriscado no desmantelamento das 

naturalizações culturais sacralizadas e ritualmente reproduzidas por inúmeros 

dispositivos.           

 Essa invasão se torna muito séria porque se constitui numa 

transgressão das fronteiras de gênero, mesmo que ela esteja sendo feita por 

um ‘gay’ assumido e afeminado e que declare as outras mulheres do banheiro 

“sou quase mulher’(Gil), a invasão ainda não é legítima pois eles continuam 

possuindo em útlima instância a genitália masculina- o falo- fator anatômico 

fundante nas legitimações culturais de gênero.      

       O banheiro público é um espaço 

ambivalente desde sua idealização. É demarcado pela ditadura do gênero nos 

mais variados espaços de instituições em que eles são instalados e encerram 

uma proximidade e uma fronteira muito tênue entre a intimidade e a 

publicidade.       Assim, é público porque 

um grupo de indivíduos são autorizados a freqüenta-lo inicialmente para saciar 

suas necessidades fisiológicas e ao mesmo tempo, de uma forma ou outra, os 

indivíduos correm o risco de ter que compartilhar certos aspectos de sua 

intimidade com outros que na ocasião encerram a figura de um público. Não 

somente porque são os outros, mas inclusive porque as intimidades 

descobertas podem através destes se tornarem o grau de publicização de 

proporções imprevistas.         

 Uma das estratégias de atualização da heteronormatividade ativadas 

espacialmente nos e pelos banheiros são os sentimentos de vergonha, 

humilhação e inferioridade causados pelos corpos inteligíveis aos corpos queer 

ou aqueles que insistem em adentrar no espaço ‘errado’.     
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   O banheiro encerra um dispositivo de determinação 

subjetiva da inteligibilidade do corpo, gênero e sexualidade cujo poder é 

expresso pelas ações de publicização ou compartilhamento das intimidades e 

ocultamento ou resguardo das ‘verdades’ subjetivas do corpo e mente. Eles 

foram criados para controlar os corpos, sexualidades e gêneros quando estes 

se vêem na companhia de outros corpos. Além disso, conforme Cruz (2011), 

eles atuam na reiteração e enunciação das identidades. Esta autora destaca o 

caráter normativo e distintivo que envolve os banheiros. Nos espaços sociais 

só devem existir meninos e homens ou meninas e mulheres. Se não há 

banheiros para travestis ou transexuais [acrescentamos aqui os transgêneros] 

é porque eles não devem existir, pois são aberrações alvos de cura, exclusão 

ou readaptação.         Não 

há essência nem no sexo e nem no gênero. Para butler (2003) a 

essencialização destes é performativa. O gênero é um ato performativo e a 

base da identidade é a repetição estilizada de atos ao longo do tempo Assim, a 

identidade permanente é uma construção politicamente tênue de efeito 

fantasístico (IBID, p.201). a unidade sexo-gênero-prática sexual- desejo precisa 

de uma essencialização que é legitimada através de performances deve se 

assemelhar ou repetir um modelo pré-estabelecidas culturalmente.  

   Criticando o gênero performativo de Butler, Preciado (2008) 

defende um gênero protético atrelado a materialidade do corpo. Assim a 

performance engendrada pelo sujeito a fim de atingir a unidade 

heteronormativa sexo-gênero-desejo só é eficaz através de um corpo sempre 

tecnicamente modificado conforme os modelos inteligíveis de corpo-gênero-

sexo-desejo. Em suma, já que não há essência no corpo, apenas seu aparato 

biológico de nascimento pronto a ser transformado, a gestão corpórea constitui 

na estratégia subjetiva fundante tanto para conformação aos gêneros 

inteligíveis quanto para a subversão de gênero. Louro(1997) chama 

atenção para os esforços da cultura ocidental para ‘naturalizar’ a 

heterossexualidade. E questiona se fosse realmente natural, por existiriam 

tantos dispositivos para legitimá-la. Ora que ‘naturalidade’ é essa tão tênue e 

fluida que no espaço da intimidade de exposição corporal num banheiro, é 

necessário discriminar e violentar outros corpos que possuem outros gêneros e 

sexualidades não-heterossexuais? Não resta dúvida que a existência dos 
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dispositivos de naturalização corrobora o caráter arbitrário e historicamente 

situado da heterossexualidade compulsória.      

  O banheiro masculino engendra em nossa cultura ocidental 

heterossexualista uma ‘proteção’ da masculinidade padrão. Não sentir 

vergonha de urinar, tomar banho e exibir seu corpo diante dos outros, de certa 

maneira, constitui rituais de legitimação da virilidade entre os heterossexuais. 

Ao passo que, conforme os deslizes que vão surgindo nesse processo de 

interação no banheiro masculino podem representar a expressão de 

sentimentos e desejos que ferem o espaço de reinado da virilidade, colocando 

em xeque as virilidades compartilhadas e legitimadas pela aprovação dos 

pares.         Neste sentido, 

podemos enfatizar duas grandes classes de deslizes. A primeira e a mais 

abjeta é o chamado efeminamento ou corpo trejeitado, afeminado.  Como é 

mais facilmente visualizado é o mais veementemente perseguido, 

ridicularizado, abominado.  Como uma marca impressa no corpo, esse deslize 

é o maior foco de exclusão e discriminação de indivíduos no banheiro 

masculino. E o mais violentamente combatido porque agride a virilidade frágil 

masculina padrão tão necessária de iguais para se manter, pois justamente 

não há uma essência, como  não existe em nenhuma construção humana e 

cultural.     Na escola em questão, os visivelmente 

afeminados fogem do banheiro masculino por temerem represálias e a grande 

maioria de acordo com relatos do aluno Gil ficam as aulas todas sem irem ao 

banheiro por justamente não serem aceitos no banheiro feminino. “Esperam 

então chegarem em casa para fazerem suas necessidades”. Além de 

desumano é no mínimo um atentado contra a dignidade humana.   

        A segunda classe de 

deslizes acontece com os alunos ou indivíduos que não possuem trejeitos ou 

não são detectados como ‘gays’ perante os outros. Assim, o deslize se dá com 

menor ou maior intensidade através de gestos, olhares e até insinuações 

diretas ou de duplo sentido no interior dos banheiros masculinos. Interessante 

que como eles deslizes não advem de seres inferiores- os efeminados- as 

vezes podem até serem encarados como brincadeiras e não serem 

interpretados pelas suas reais finalidades, sendo melhor esquecidos a fim de 

comprometer a interação masculina em processo e legimitação. 
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De acordo com alguns alunos, e principalmente a fala do Gil “muitos 

casamentos começam no banheiro e de gente que você nem duvida que 

gostava por viver discriminando os veados”. 

A IDENTIFICAÇÃO DOS INTRUSOS 

 Depois de quase sete meses de utilização do banheiro feminino, os 

homens passam a ser chamados na diretoria para se explicarem sobre tal 

prática, logo após conversas com vários pais e principalmente mães 

sensibilizado(a)s com as reclamações de suas filhas.     

    O teor de conversa com estes pais e mães não foi 

nem muito amigável e muito menos aberto a diálogos e entendimentos. Eles e 

elas exigiram, sem muita discussão, a extinção dessa prática sob a pena de 

além de retirarem suas filhas da escola, expor o fato à ouvidoria da secretaria 

de educação do estado do ceará alegando junto a outros pais e mães as 

práticas de perversão, promiscuidade e intenção sexual dos estudantis 

adotadas pelas escolas e até autorizadas pela gestão escolar.   

        Ora, numa sociedade 

ocidental sumariamente heteronormativa e que tem a instituição escolar junto a 

família como principais ferramentas de manutenção e reprodução de uma 

ordenação de gênero e sexualidade correlacionadas ao sexo biológico tido 

como universal, realmente a publicidade dessa prática seria considerado algo 

muito mais que profano e antipedagógico.    Assim a 

primeira atitude dos gestores da escola foi identificar os ‘intrusos’. Foi fácil, pois 

um dos alunos403, por se considerar gay assumido e atuar de certa maneira 

como militante e defensor dos direitos humanos e sumariamente contra 

práticas homofóbicas dentro e fora da escola, já tinha tomado conhecimento 

dessa prática e ele era (e é) um de seus principais praticantes e iniciadores 

dessa considerada ‘invasão de privacidade’.      

    Essa atitude tem significados muito pertinentes. 

Primeiro a identificação destes jovens significa uma “caça” às bruxas, aos 

seres desviantes, anormais ou desordeiros. Estes jovens por não possuírem 

um local digno e isento de violências para saciarem suas necessidades 

fisiológicas devem ser “curados” de seus “distúrbios” ou ensinados os 

“verdadeiros” sentidos da escolarização e socialização ocidental. Com isso, a 
                                                           
403

 Por questão de análise e para manter o anonimato esse aluno será batizado nesta discussão por Gil. 
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escola tenta exercer seu papel civilizatório.    O principal 

fator que facilitou a identificação dos ‘intrusos’ é justamente a visibilidade abjeta 

que os mesmos possuíam numa escola compulsoriamente heterossexual e 

ditada por uma correlação direta do sexo anatômico e uma padronização de 

masculino e feminino. Os ‘intrusos’ eram constituídos por alunos de orientação 

homoerótica assumida e que possuiam os ‘ditos’ trejeitos que desmascaram 

uma condição homossexual que talvez se quisesse manter em segredo e que 

muito mais do que a prática homossexual propriamente dita, são os 

marcadores da abjeção mais odiados pela sociedade heterossexual 

compulsória, porque agridem a relação estável sexo/gênero/identidade. É tanto 

que o Gil relata que conhece vários gays que vão normalmente ao banheiro 

masculino e “não acontece nada porque eles não se parecem com gays, é 

tanto que rola às vezes até paqueras lá e fica por isso mesmo e ninguém fica 

sabendo, só a gente mesmo que é amigo deles que às vezes eles contam né... 

(frase acompanhada de risos)”  A segunda ação foi conversar com 

todos esses alunos e tentar, lógico de início coibir através de argumentações, 

principalmente as reais- ou seja, as ameaças dos pais e mães que procuraram 

o diretor e exigiram providências.   E a terceira foi construir um 

plano de combate a discriminação velada que acontece na escola contra os 

alunos que assumem sua condição homoafetiva e por possuírem trejeitos são, 

quase sempre, vítimas de humilhação, vegonha, ridicularização, chacota e 

exclusão no interior da escola e fundamentalmente nos banheiros masculinos. 

 “ONDE FAÇO AS MINHAS NECESSIDADES ENTÃO” 

 Na primeira conversa com os ‘intrusos’, a direção da escola inicia 

explicando que na sociedade existem regras que não podem ser quebradas e 

que estas existem para organizar melhor os ambientes sociais e promover a 

paz de todos. Continuando sua fala, expõe as razões que os alunos tinham 

sido chamados para a conversa e pede para os mesmos expressassem as 

justificativas para tal prática. Conclui destacando que não tem nada contra a 

homossexualidade, mas ressalta que às vezes os ‘gays’ exageram e acabam 

perdendo o respeito de todo mundo. A direção como porta-voz da 

heteronormatividade além de tentar transmitir que as distinções e 

normalizações que ‘superiorizam’ as práticas heterossexuais são naturais e 

incontestáveis, ela exige ao utilizar a palavra respeito que todas as práticas 
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‘desviantes’ e ‘subversivas’ devam ser extintas ou adaptadas em favor da 

‘normalidade’. E o mais grave das práticas em questão é que, além destas 

infringirem os dispositivos do gênero inteligível, a direção expressa claramente, 

através do termo ‘exageram’ o “vírus” da homofobia mesclado com a 

“efeminofobia”- horror e desprezo ao ‘’efeminamento’ dos homens 

homossexuais- enfatizando todo um conjunto de comportamentos destes 

meninos dentro e fora da escola.  Gil logo pede a palavra e inicia sua fala 

expondo as inúmeras vezes que foi vítima de brincadeiras, humilhações, 

bullying nos banheiros masculinos. Ele conta que certa vez jogaram urina nele, 

além de pedirem para ele urinar sentado no vaso ou pedirem pra “balançar já 

que tu é especialista no assunto”. Castor404 conta que nunca foi ao banheiro 

masculino, só nos dias que não tem aula. Relata que já teve um problema 

urinário por ter segurado sua urina até chegar a casa. “já tentaram trancar a 

gente no banheiro” (Castor). Neste sentido, Gil resume a preocupação dos 

meninos quando se depararam com tais realidades: “onde vou fazer as minhas 

necessidades então?”.         

 Os meninos concluem dizendo que a única maneira que tiveram para 

não prejudicar a saúde, continuar fazendo suas necessidades fisiológicas e 

evitar o bullying dos freqüentadores do banheiro masculino foi a utilização dos 

banheiros femininos. Disseram que inicialmente era no decorrer das aulas, com 

a autorização do(a)s professore(a)s, momento em que a freqüência é menor 

em comparação ao início e o intervalo das aulas. Mas com o impedimento 

do(a)s professore(a)s, eles passaram a utilizar o banheiro no horário de pico- o 

intervalo- e então as meninas começaram a reclamar, mesmo com a 

justificativa: “mulher eu sou também mulher, só porque tenho pênis, tu fica 

achando ruim eu usar teu banheiro”(Gil).   O corpo é a 

expressão mais visível e reconhecidamente verdadeira da identidade dos 

sujeitos. Mesmo que ensaiando uma performance feminina, os meninos não 

são aceitos como ‘iguais’ pois o corpo continua masculino. E principalmente 

porque a educação para a sexualidade das meninas no mundo ocidental foi 

quase sempre caracterizada pelo desconhecimento do corpo, negação dos 

desejos sexuais e repressão da sexualidade. Nem entre corpos “iguais” as 
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 Nome fictício para um dos intrusos. Este tem 14 anos e já defende que quando tiver sua independência 

financeira quer ser travesti. 
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meninas são autorizadas ou se sentem livres para manipular seus corpos, 

quiçá na presença de corpos anatomicamente diferentes. Esta realidade é 

constatada pela reação enérgica dos pais e responsáveis quando souberam da 

intromissão dos meninos nos espaços femininos de pudor, desexualização e 

não-compartilhamento de intimidades.       

    O corpo materializa um conjunto de poderes 

culturais de subjetivação como também possibilidades estratégicas subjetivas 

de resistência. Fora do binarismo de gênero todo corpo será punido, excluído, 

intimidado a se moldar. Na ambiência heteronormativa não há espaços para 

ambigüidades, resistências, investimentos criativos ou investimentos queer do 

corpo. Os corpos queer encerram o maior inimigo da inteligibilidade corpórea.  

       Pereira (2012) problematiza a 

potência da teoria queer quando chega nos trópicos. No âmbito da discussão, 

ele pontua o repertório comum que confere contestação ao pensamento queer: 

a luta contra a heterossexualidade compulsória, posição contrária aos 

binarismos fáceis. Entretanto, no interior do pensamento há grandes 

divergências, por isso que “tratar as posições e teorias de forma unificada, 

desconsiderando a especificidade de cada pensamento, retira a força das 

propostas e das idéias”. É necessário atentar para as singularidades de cada 

corpus teórico e um movimento “autoreflexivo intenso e contínuo” das 

proposições queer para não nublar a densidade destas e não correr o risco de 

perifericamente teorias centrais- no caso a teoria queer (p.374).   

       O queer ao suplantar o ato identitário, 

na ação de transformar uma injúria em orgulho, o que se sobressai é o 

movimento. O queer, adjetivo e verbo, relaciona-se com corpos instáveis que 

não se conformam. Os corpos queer “se rebelam contra a própria construção 

de corpos normais e anormais, subvertendo normas de subjetivação vigentes.” 

Nestes termos podemos falar de “uma reapropriação das disciplinas dos 

saberes/poderes sobre os sexos e uma rearticulação e reconversão das 

tecnologias da produção dos sexos” (ibid, p.373.    

 Voltando a reunião dos gestores com os intrusos, novamente a direção 

entra na discussão tentando convencer que a utilização dos banheiros 

femininos pelos ‘intrusos’ não é natural e promove uma desordem perigosa 

para a escola. Reitera que as humilhações, violências e impedimentos sofridos 
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pelos meninos nos banheiros deveriam ter sido comunicadas ao núcleo gestor. 

Pompeu interpela a fala do representante da gestão: “não ia dar em nada, 

vocês iam fazer o quê, eles poderiam dizer que não iam fazer mais, mas 

quando agente tiver lá ia ficar do mesmo jeito”. O gestor então faz uma 

intervenção muito sensata: “então porque vocês não nos mostram alternativas, 

como a gente pode trabalhar essa questão do preconceito e do bullying na 

nossa escola, vamos debater e construir uma alternativa juntos...”.    

        É perceptível não 

somente por estas intervenções como também por todo discurso proferido 

pelos gestores da escola que eles buscam caminhos para solucionar o impasse 

se referindo sempre ao binarismo de gênero justificando-se através de 

preceitos religiosos e achados científicos- semelhante aos diretores citados por 

Cruz (2011) em sua pesquisa.       De 

forma pessimista, Gil afirma que o preconceito está em toda parte há muito 

tempo e não vai ser nesta escola que isso vai acabar.  Ele inicialmente propõe 

a utilização dos banheiros masculinos dos professores, mas é logo rejeitada 

pelo gestor. Então faz uma proposta muito inusitada e digna de muitas 

interpretações: “porque a escola não constrói um terceiro banheiro para essas 

pessoas que sofrem preconceito e discriminação nos banheiros dos homens?”. 

   Semelhante discussão foi engendrada por Lima e 

Alvarenga (2012) ao problematizar o uso dos banheiros femininos por Nayara- 

de 19 anos e que cursava o primeiro ano se considerando travesti até o 

fechamento do artigo-  e outras travestis numa escola pública de Belém. Para 

os autores, os travestis e os transexuais são os mais atingidos pelas formas de 

preconceito. Estes são condenados a viverem na prostituição e há um 

silenciamento no tocante à saída destes ‘abjetos’ da escola.há também um 

esquecimento de que “a marginalidade e a prostituição são sintomas de 

exclusões continuadas pelas quais passam aquelas/ES que ousam transitar os 

gêneros inteligíveis”(ibid, p.10). cruz(2011) se questiona onde o travesti deve 

‘fazer xixi’ e Teixera e Raposo(2007) enfoca com objetivos de fomentar a 

reflexão, o uso conjunto dos banheiros que ocorre nas creches e pré-escolas. 

           O que 

os autores acima não enfatizam e que é um dos focos desta discussão é a 

utilização dos banheiros femininos e masculinos pelas chamadas ‘bichas’, 



 

21 

 

afeminados ou homossexuais assumidos.     

 Primeira dimensão da proposta do terceiro banheiro a ser realçada 

vincula-se a superioridade, naturalização, normalidade e sacralidade da 

heteronormatividade. O padrão heteronormativo determina os puros, sadios, 

normais e aceitáveis como também os contrários a serem expulsos, 

“guetificados”, inferiorizados, excluídos ou chamados a processos de 

adaptação, purificação, normalização ou transformação. Tais processos são 

engendrados nos espaços sociais e tem como alvos processos de 

subjetivação.           

 A construção do terceiro banheiro significaria mais um aspecto da 

‘guetificação’ do ‘mundo gay’. Vale ressaltar como o processo de guetificação 

foi engendrado pelos ‘gays’ como proteção aos processos de ‘ridicularização e 

exclusão’ sofridos por eles pelos ‘homens’ de verdade. O ‘gueto’- por mais que 

exprima a positividade do compartilhamento de cultura entre coisas 

semelhantes. Encerra o poder da heteronorma- é necessário ser isolado para 

se sentir bem- efeito produzido pelo poder excludente da exclusão da 

heterossexualidade compulsória. Assim a heteronormatividade permanece 

reinante e intacta a sua arbitrária naturalidade e domínio.    

      Nas discussões com um grupo de 

alunas sobre o episódio, foi relatado que os “muitos ‘meninos’ não gostam dos 

‘gays’ no banheiro, porque eles entram ficam olhando para o órgão deles e se 

insinuando, [...] muitos gostam mais outros não, acham nojento”(Carla405).  A 

acusação quase generalizada pela sociedade brasileira da promiscuidade e 

pegação nos banheiros de ‘todos’ os ‘homens’, mas que se dirige 

discriminadamente aos afeminados ou ‘homossexuais’ não é nova e se 

constitui numa das estratégias de construção da condição abjeta da 

homossexualidade masculina, visto que as homossexuais femininas são 

consideradas pelo senso comum como mais ‘amorosas’ ou ‘dessexualizadas”.  

 Fry e Macrae(1985, p.107)  corrobora esta condição lembrando o quanto 

é característico o comportamento “de uma grande proporção dos 

homossexuais masculinos extremamente promíscuos e muitas vezes quase 

obcecados por detalhes físicos e fisiológicos como tamanho do pênis, o seu 

próprio ou o do parceiro, e o número de relações sexuais que são capazes de 
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 Depoimento de uma líder de sala após debater em sala de aula com sua turma. 
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manter em um dia, independentemente do tipo de relação afetiva estabelecida” 

. Uma das explicações ativadas pelos autores é a de que a educação é 

diferenciada: [...] a que são submetidas as crianças dos dois sexos tender a 

desenfatizar a sexualidade para as meninas, enquanto esta é apresentada aos 

meninos como uma importante forma de auto-afirmação” e a sexualidade nos 

meninos tem ênfase na genitalidade e nas meninas não. 

 No episódio do ‘terceiro banheiro’ percebe-se claramente que as 

identidades dos sujeitos são materializados num corpo e este corpo expressa 

sua ‘verdade’ em meio as ‘presentificações’ legítimas, aceitáveis, inaceitáveis 

ou ‘toleráveis’. Não somente pela posse de um pênis ou vagina, mas também 

na performance corporal situada ‘corretamente’ nos contextos culturais. O 

conceito de gênero, mesmo atrelado ao de sexo biológico, nos permite afirmar 

que a classificação do sujeito- masculino ou feminino- esta relacionada 

diretamente aos manejos sociais e culturais da genitália. Nos lugares onde a 

intimidade é focalizada- por exemplo, nos banheiros- o manejo sexual da 

genitália é acionado como fundante representação do sujeito. Mesmo assim, a 

simples presença da genitália, sem o discurso de sua utilização, promove 

distinções, principalmente num cenário queer de transgressão da unidade 

heteronormativa. Por isso, a grande indignação dos pais das meninas: “são 

gays, mas acima de tudo são ‘homens’. Como também das meninas: “eles 

gostam de homens, mas continua um deles”. 

INCONCLUSIVAS 

A nossa socialização ou educação encerra uma constante de 

sacralização de todos os produtos da cultura. Educamos para não profanar e 

por conta disso, os jogos são tão bem vindos tanto no mundo real quanto no 

mundo virtual.embora que a institucionalização e os regulamentos nos esportes 

concorrem para transformá-los num improfanável. Quando um esporte é 

profanado, logo se cria um outro esporte daquela profanação a fim de manter o 

improfanável daquele esporte que se iniciou a profanação.    

        A criança desde cedo é 

ensinada a deixar de profanar através das negações, interdições, limitações. 

Somos ensinados a ser capturados por inúmeros dispositivos. Por isso fica tão 

fácil reproduzir os preconceitos e reproduzir as atividades discriminatórias da 

cultura.        A escola como 
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aparato cultural produz distinções desde sua arquitetura, organização dos 

espaços até a fala do funcionário que proíbe os corpos queer invadirem os 

banheiros que não correspondem a sua “verdade” biológica ou arbitrariamente 

determinada.  Infelizmente, por mais que percebamos discursos midiáticos em 

defesa da diversidade tanto nos meios de comunicação como nos ‘manuais” de 

formação e capacitação de professores, a escola nunca se deu bem com a 

diversidade. Talvez uma nova escola ainda surja para calar tão afirmação.

 Quando a diversidade cultural e sexual é contemplada, quase sempre é 

na forma de um exotismo a ser museificado e no máximo apreendido como 

algo que é excepcional e portanto infreqüente e por isso a mensagem 

transmitida é de continuar sendo, pensando e fazendo o que é normal.  

   Talvez um ponto de partida da profanação da cultura de 

exclusão, preconceito e discriminação em termos da sexualidade seja 

justamente a efetivação de pedagogias culturais essencialmente norteadas 

pelo pensar, fazer e sentir profanatórios. Ou seja, não há um questionamento 

da heterossexualidade compulsória e nem da padronização da relação sexo-

gênero- identidade que promove uma olhar de abjeção e discriminação em vez 

de uma naturalização da pluralidade da sexualidade e das construções de 

gênero. Como principal consideração desta discussão.    

     Em suma, vale nos perguntar com espírito 

queer ou transviado: quando deixaremos de classificar, determinar, incluir e 

excluir as subjetividades tomando como referência a divisão binária arbitrária 

fundada na genitália? Por que todas as construções e enunciações sobre o 

sexo, gênero e a sexualidade devem passar pelas terminologias ‘homens’ e 

‘mulheres’, ‘masculinos’ e ‘femininos’? será que toda diversidade cultural e 

sexual só pode ser expressa por estes termos? Por que estes termos foram 

elencados como representantes fundantes de toda a experimentação humana? 

          Talvez o 

grande vilão dos preconceitos e discriminações nas culturas é a ditadura do 

gênero que se expressa nos termos acima citados. Eles foram criados 

justamente para reproduzir e manter as coisas que encerram sua posse. Em 

vez de três banheiros, porque não construirmos vários banheiros ‘unissex’ por 

toda a escola, retirando os símbolos e os emblemas ‘masculino’, ‘feminino’ ou 

‘LGBTTT’ e deixando apenas a palavra ‘banheiro’. Mesmo que esta 
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consideração venha a ser taxada de ‘solução textualista’ ou ‘reacionismo 

linguístico’ sem nenhuma materialidade, ao menos, a retirada dos signos do 

gênero inteligível permite um desconforto, uma desestabilização da 

heteronormatividade. Propicia ao menos parcialmente a retirada do banheiro da 

lista negra dos espaços promotores do preconceito e discriminação. Fomenta 

talvez uma reflexão acerca das arbitrariedade cultural das práticas excludentes 

e desumanas. 
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Resumo: 

Este trabalho visa problematizar o movimento corporal humano, sob a 
perspectiva da teoria performática de gênero, entendendo desta forma, que ele 
institui alguns sujeitos como abjetos também no interior das aulas de educação 
física escolar. A partir do campo de estudos queer discutiu-se como 
poderíamos promover outra cultura de movimento na escola, que possibilite um 
acesso irrestrito aqueles movimentos que hoje são gendrados. 
 

Palavras-chave: Teoria queer, performatividade, educação física escolar, 

movimento corporal humano. 

 

Abstract:  

This paper aims to discuss human movement, from the perspective of 
performative gender theory, understanding this way, it establishes some abject 
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subjects as well as within school physical education. From the field of queer 
studies discussed how we could promote another culture movement in the 
schools, which allows unrestricted access to those movements that today are 
gendered.  

 

Keywords: Queer theory, performativity, physical education, human movement. 

 

 

Este trabalho é um recorte de meu projeto de pesquisa de mestrado 

intitulado “Perform(atividade) na escola: reflexões sobre gênero na educação 

física”, que vem sendo desenvolvido no Programa de Pós Graduação em 

Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a orientação 

da Professora Dra. Maria do Carmo Oliveira Saraiva.  Neste recorte procuro 

fomentar uma discussão que possibilite enxergar a invocação e a interdição 

das práticas corporais, na Educação Física escolar, como atos performativos 

que instituem sujeitos passíveis de abjeção e reiteram um regime de 

heteronormatividade. Como ponto de partida para essas reflexões adoto, como 

fonte de informação, trechos de relatos e entrevistas de pesquisas já 

publicadas em periódicos da área. Ressalto que o conceito de performatividade 

foi cunhado no interior de estudos queer e vem sendo sistematicamente 

utilizado por trabalhos neste campo. Através da relação que se estabelece 

entre os corpos sexuados e gendrados406 e a cultura corporal de movimento407, 

reafirmo a importância de se discutir o currículo (tanto dos cursos de formação 

de professorxs408 de educação física como os currículos de educação física 

escolar) a partir da teoria queer.  

Queer vem da língua inglesa e significa estranho, excêntrico. O termo 

também é usado para identificar pejorativamente homens e mulheres 

                                                           

406
 Termo usado por Susana B. Funck na tradução do ensaio Technologies of gender, de 

Teresa de Lauretis, significando “marcados por especificidades de gênero”. LAURETIS, Teresa 

de. A tecnologia do gênero. Trad. Susana B. Funck. In: HOLANDA, Heloísa B. de. Tendências 

e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco,1994, p.206-242. 

407
 Utilizo o termo “cultura corporal de movimento” para me referir às manifestações culturais 

ligadas às práticas de movimento humano, como esportes, danças, jogos e brincadeiras; e que 
entendo ser o objeto da educação física escolar. 
408

 O “x” tem a intenção de não marcar esquemas binários de sexo e gênero, recusando o 
masculino bem como o feminino. GABRIEL, Alice. Ecofeminismo e ecologias queer: uma 
apresentação. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v.19, n.1, jan./abr. 2011. 
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homossexuais. Com a intenção de contestação, movimentos homossexuais 

deram outro sentido ao termo. Queer passou a significar portar-se contra a 

normalização, ampliar as possibilidades de ser e viver. Para Richard Miskolci 

(2012:25) o queer “não é uma defesa da homossexualidade, é a recusa dos 

valores morais violentos que instituem e fazem valer a linha da abjeção, essa 

fronteira rígida entre os que são socialmente aceitos e os que são relegados à 

humilhação e ao desprezo coletivo”. 

Segundo Guacira Louro (2004), a teoria queer se compreende dentro de 

um quadro de proposições e formulações teóricas pós-identitárias – “onde o 

foco sai das identidades para a cultura, para as estruturas linguísticas e 

discursivas e para seus contextos institucionais” (p. 60) - no quadro mais amplo 

do pós-estruturalismo. Neste sentido o campo de estudos queer é muito 

profícuo para desestabilizar e questionar práticas limitadoras do movimento 

corporal humano, que são muitas vezes baseadas na diferenciação do que é 

feminino ou masculino. 

Para a historiadora Joan Scott (1990), a categoria gênero é uma ferramenta 

útil para análise histórica e dos diversos campos de saber, e no caso desse 

trabalho, é a ferramenta fundamental de análise das relações humanas dentro 

da cultura corporal de movimento. Considerando que os corpos, os gestos, as 

representações de saúde, beleza, performance e sexualidade se constroem 

historicamente, Silvana Goellner (2007) enfatiza a importância de se utilizar 

gênero como categoria analítica para se perceber os processos pelos quais a 

diferença biológica é empregada para explicar desigualdades sociais que 

geram a inclusão e exclusão de sujeitos e grupos. É importante, portanto, que 

não se confunda gênero com sexo, dado que gênero é uma categoria 

relacional de análise não estando diretamente relacionada ao sexo biológico. O 

gênero, construção cultural, é situado histórico-culturalmente, e neste sentido o 

que entendemos por feminino ou masculino só existe em uma relação. 

Em nossa sociedade ocidental atribuímos grande importância ao discurso 

biologizante, fato que já foi percebido por diversxs teóricxs dos estudos de 

gênero. Dentre elxs Judith Butler (2003) afirma que este discurso biologizante 

é, também, constituído por discursos de outros saberes e que ele de forma 

alguma é neutro. Para a autora: 
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A tarefa de distinguir sexo de gênero torna-se dificílima uma vez que 
compreendamos que os significados com marca de gênero 
estruturam a hipótese e o raciocínio das pesquisas biomédicas que 
buscam estabelecer o sexo para nós como se fosse anterior aos 
significados culturais. A tarefa torna-se certamente ainda mais 
complicada quando entendemos que a linguagem da biologia 
participa de outras línguas, reproduzindo essa sedimentação cultural 
nos objetivos que se propõe a descobrir e descrever de maneira 
neutra (BUTLER, 2003:160).  

 
O discurso está preso dentro de um sistema de referência a outros 

discursos; ou seja, um discurso se constrói no entrecruzamento de outros 

discursos, e todo discurso perpassa uma “vontade de verdade” (FOUCAULT, 

1996). A “vontade de verdade” da ciência moderna constituiu as disciplinas que 

para Foucault (1996:36) são “um princípio de controle da produção do 

discurso”, elas definem as proposições consideradas verdadeiras, os métodos, 

técnicas e instrumentos de um campo. Assim, o discurso também é a prática 

que forma os objetos de que fala; o que sugere que o discurso cria, de acordo 

com a ciência de seu tempo, práticas aceitáveis e práticas inaceitáveis.  

Foucault (1996) atenta para três procedimentos de exclusão em nossa 

sociedade: interdição; separação e rejeição; verdade. Com isso entende-se que 

a interdição representa que nem tudo pode ser dito em qualquer circunstância, 

que há discursos tidos como verdadeiros e outros que devem ser rejeitados. 

Isso também implica dizer que há algumas pessoas autorizadas a falar e outras 

não.  Essa implicação de poder que circunscreve os discursos e as práticas, 

nos faz perceber que desigualdades de oportunidades e de direitos entre 

homens e mulheres, e o fato de se inferiorizar as características ditas femininas 

em relação às ditas masculinas foram a base de uma hierarquia de gênero que 

governou e ainda governa a sociedade ocidental. Para Butler (2003:59) “o 

gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substancia, de uma classe natural de 

ser”. Esse conjunto de atos é chamado pela autora de performatividade 

conceito que tenta explicar o processo pelo qual sujeitos se tornam inteligíveis: 

  
a performatividade não pode ser entendida fora do processo de 
iterabilidade, uma repetição de normas forçada e regularizada. E esta 
repetição não é realizada por um sujeito; esta repetição é o que 
possibilita a existência de um sujeito e constitui a sua condição 
temporal. Esta iterabilidade implica que “performance” não é um “ato” 
ou evento singular, mas uma produção ritualizada, um ritual reiterado 



 

30 

 

sob e através da força, sob e através da proibição e do tabu, com a 
ameaça do ostracismo e mesmo da morte controlando e 
constrangendo a forma da produção, mas não, insisto, determinando-
a antecipadamente (BUTLER, 1993:95).  

 

Butler distingue performance de performatividade ao entender que 

performance supõe a existência de um ator, de um sujeito, e a performatividade 

contesta a noção de sujeito. Nessa teoria performática, Butler indica que não 

há um ator por trás do ato, quer dizer, o sujeito não é anterior aos atos de 

repetição. Não é o sujeito sexuado e gendrado que causa os discursos, as 

práticas e as instituições, mas é o sexo e o gênero enquanto efeitos dessas 

práticas, discursos e instituições que, ao determinar nosso sexo, sexualidade e 

gênero, nos causam (SALIH, 2012).  

Tomemos os gêneros como encenação: um homem, por exemplo, imita a 

outro a fim de ser percebido como homem e essa encenação é sempre 

realizada a partir de uma ideia original “do que é ser homem”. Então, a 

performance é apenas uma parte do processo de constituição do gênero e da 

introjeção das normas no corpo. O próprio ato de declarar “é um menino!” ou “é 

uma menina!” é um enunciado performativo, onde a performatividade do 

gênero é um efeito discursivo e o sexo é um efeito do gênero. Entendendo 

então que a performance pode ser uma peça dentre outras que configuram 

atos performativos, podemos perceber que em uma aula de educação física os 

atos (gestos e falas)  de professorxs e alunxs podem reiterar ou não a norma 

da matriz binária e  heterossexual. 

Para Richard Miskolci (2009), a matriz heterossexual é o primeiro registro 

ou inscrição do poder na experiência social e na vida do sujeito. Segundo 

Miriam Adelman (2006) essa matriz representa a correspondência 

normativamente imposta entre sexo/gênero/sexualidade, ou: 

macho/homem/masculino que tem como objeto de desejo a mulher, e, 

fêmea/mulher/feminino que tem como objeto de desejo o homem. 

Atentando para o preconceito de gênero nas brincadeiras infantis, no 

contexto da educação física, apresento o relato do pesquisador Gustavo 

Piccolo (2010, p.199):  

Em determinada aula, um grupo de meninos de 6 anos resolveu 
organizar uma partida de futebol. No entanto, perceberam que após a 
divisão dos times havia uma equipe com um jogador a menos, fato 
que os levou a perguntar para o restante da turma se alguém queria 
jogar com eles. Logo após a pergunta, Samanta rapidamente 
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levantou o braço e se mostrou disposta a aceitar o convite, pois disse 
que sabia jogar futebol. A aceitação deste convite foi logo refutada 
pelos meninos, os quais diziam que “mulher não sabia jogar bola” 
(fala de Hugo), por isso, era impossível Samanta jogar com eles. 
Pedro achava que todas as meninas eram muito ruins e 
atrapalhariam o jogo. Essa opinião foi compartilhada por Hugo, Jorge, 
Renato e José. A não aceitação de Samanta ainda foi 
complementada pela sua rotulação pejorativa, já que ela era 
constantemente chamada pelos meninos de moleca devido ao fato de 
gostar de jogar futebol. Após a recusa veemente dos meninos quanto 
à inserção de Samanta no jogo de futebol, ela pegou uma bola e ficou 
brincando sozinha em uma parede até que a professora interveio na 
situação persuadindo os meninos a deixarem Samanta jogar com 
eles [...] logo após o início do jogo, Samanta se mostrou a melhor 
jogadora da partida, marcando vários gols, dando bons passes e 
dribles. Enfim, a menina anteriormente chamada de perna de pau se 
transformou na “Ronaldinha” pela designação dos próprios colegas. 
Porém, o mais interessante, ao menos para quem busca 
compreender o preconceito, ocorreu posteriormente ao jogo, pois 
Hugo e Jorge, ambos representantes do time derrotado [...] 
comentavam sobre a importância de não deixar mais Samanta jogar, 
já que todos sabiam que ela era a melhor da classe e os 
envergonharia durante a partida, “o que não pega bem para nós, 
onde já se viu, perder para menina, vai...” (palavras transcritas de 
Hugo). 

 

Na situação apresentada o movimento humano e suas invocações e 

interdições incitam uma performance de gênero onde não se permite que 

meninas tenham um bom desempenho na modalidade descrita, muito menos 

que esse desempenho seja superior ao dos meninos. O esporte enfatiza 

qualidades instrumentais de dominância, competitividade, agressividade, força 

e risco, características essas que valorizam e reiteram uma performance da 

masculinidade hegemônica e que são repreendidas no desenvolvimento das 

mulheres. As oportunidades de movimento das meninas historicamente são 

restritas a fim de manter certo estereótipo de feminilidade e sob o entendimento 

de que essa feminilidade é natural de um corpo que se entende como frágil. 

Um exemplo disso é que de 1941 a 1975, no Brasil, vigorou o Decreto Lei 

3.199 que estabelecia as bases da organização dos esportes e incluía um 

artigo colocando que às mulheres não se permitia a prática de certos esportes 

considerados “incompatíveis com as condições da sua natureza”, incluindo o 

futebol de salão e de praia, com já apontou Miriam Adelman (2003).  

Se por um lado para uma menina “jogar como um menino” é um premio 

(vê-se no relato que ao se destacar Samanta virou “Ronaldinha”), por outro 

gera um estranhamento (era chamada de moleca) e uma afronta (onde já se 

viu meninos perderem para menina!). Assim o contrário também é verdadeiro: 
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um menino “agir como uma menina” é motivo para vergonha, ou seja, um 

menino que apresente em seus movimentos características que se 

convencionou culturalmente como sendo femininas, como leveza e suavidade, 

será punido com gozações ou repressões. Para Fabiano Devide (2005), 

servindo como uma fundação do privilégio e da ideologia da masculinidade, o 

esporte exclui a mulher e o que é associado ao feminino. 

Judith Butler (2003) nos aponta que para que a identidade de gênero seja 

inteligível deve haver a correspondência normativamente imposta entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo. “A identidade de gênero se refere à percepção 

subjetiva de ser masculino ou feminino, conforme os atributos, os 

comportamentos e os papéis convencionalmente estabelecidos para homens e 

mulheres” (GDE, 2012:43). Ou seja, é como você pensa sobre si mesmo/a, 

enquanto homem ou mulher. Portanto, dado que a identidade de gênero é uma 

construção subjetiva de cada indivíduo, ela não apresentará necessariamente a 

linearidade dita coerente apresentada anteriormente. 

Na sociedade ocidental, apenas duas identidades de gênero são 

reconhecidas como legítimas: feminilidade e masculinidade hegemônicas; e 

estas só se tornam legítimas porque acompanham uma performance de gênero 

e um corpo biológico adequados. Sendo assim, podemos dizer que uma 

pessoa identificada biologicamente com um corpo masculino, mas que entende 

que sua identidade de gênero é feminina e vive coerentemente com sua 

identidade de gênero é tida como um ser abjeto, constituindo-se como uma 

transmulher/travesti. Percebemos, portanto, que mesmo que o indivíduo possa 

se autodeterminar, socialmente será um indivíduo excluído, pois não está 

incluído no binarismo coerente apontado acima. 

As identidades de gênero são performativas, pois se constroem no interior 

da linguagem e do discurso, portanto são efeitos de discursos, práticas e 

instituições. Esses mesmos discursos, práticas e instituições constituem o 

sujeito, que, portanto, como vimos, não é anterior a elas. Como é constituído 

em contextos e momentos específicos, o sujeito pode se constituir sob outras 

formas que não se limitem a reforçar as estruturas de poder existentes (SALIH, 

2012). Se em uma mudança paradigmática passarmos a reconhecer como 

legítimos os sujeitos que não se fazem inteligíveis dentro da cultura dominante 

e suas respectivas relações com a cultura de movimento, poderemos 
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possibilitar outra relação com o movimento corporal que não seja de interdição, 

e dessa forma proporcionar o desenvolvimento pessoal e das relações entre as 

pessoas. 

Normatizando performances 

Os corpos se disciplinam, e são forçados a se disciplinar, de maneira à 

introjetar a norma. Em cada cultura há formas diferentes de expressar 

masculinidades e feminilidades, porém existem masculinidades e feminilidades 

hegemônicas e não hegemônicas. Dentro do próprio campo da cultura corporal 

de movimento essas expressões não se manifestam da mesma forma, por 

exemplo, “ser masculino” na dança é diferente de “ser masculino” no futebol, 

entretanto, a forma de masculinidade do futebol (agressividade, 

competitividade) é mais valorizada na cultura ocidental. A seguir, apresento a 

fala de um professor de educação física se referindo a um aluno que, em um 

contexto de aulas separadas por sexo, deixou de participar das aulas com os 

meninos e passou a freqüenta-las com as meninas:  

É, foi interessante, porque ele tinha que fazer aula comigo, porque ele 
é homem, né. Mas ele sempre se excluía, porque ele não conseguia 
se encaixar com aquela violência, né. E ele não tinha aquela mesma 
habilidade dos guris, ele realmente era um guri sensível. Era um 
menino que não tinha habilidade motora para participar das 
atividades que eu oferecia, então, ele sempre saía fora. Ele evitava 
ou ele não vinha na minha aula e estava se prejudicando. [...] Está lá, 
as gurias até reclamam porque ele é homem. Está se desviando, mas 
é homem, tem força. Então, as gurias reclamam muito dele, porque 
ele, às vezes, vai e dá aquela lançada de bola muito forte e pega nas 
gurias. Elas reclamam que é muito forte [...] Então, está lá, o menino 
se desenvolvendo com as meninas, dentro da condição dele.  Vai se 
igualar às meninas, está entendendo? Por isso que dá para colocar 
meninos e meninas junto, está entendendo? (DORNELLES, 2011:25-
26). 
 
 

Para Raewyn Connell (1995), a estrutura sobre a qual a masculinidade 

hegemônica se ergue não permite aos homens questionarem sua identidade e 

nem sobre o papel que o esporte tem no processo de masculinização. Meninos 

que não apresentam a masculinidade hegemônica na sua forma de se 

movimentar e se relacionar com a cultura corporal de movimento, por exemplo, 

não demonstram maiores habilidades ou interesse em certos esportes (ou por 

nenhum esporte) passam a ser desqualificados sob um ponto de vista sexista, 

pois entende-se que a linearidade sexo/gênero/sexualidade foi rompida e a 
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associação ao feminino é associar-se ao imperfeito, inclusive para o padrão 

esperado por certo modelo de educação física escolar. 

Nesse sentido, julgo interessante compreender a disciplina sob duas óticas 

apresentadas pelo filósofo francês Michel Foucault: enquanto organização 

científica de discursos e saberes e enquanto técnica de poder centrada no 

corpo individual a fim de permitir o controle das operações do corpo, sujeitando 

suas ações. Para Foucault (2002:118) “em qualquer sociedade, o corpo está 

preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações”. Através de políticas coercitivas, o corpo é 

controlado, seus elementos, gestos e comportamentos são manipulados. A 

disciplina cria assim corpos úteis e obedientes, ou seja, “corpos dóceis” 

(FOUCAULT, 1999; 2002).  

O poder disciplinar, no contexto deste trabalho, atua em relação à 

manutenção de uma sociedade que entendo como heteronormativa. Ou seja, 

onde os pressupostos da heterossexualidade são a norma fundante da ordem 

social que prescreve processos de regulação e controle até para quem não se 

relaciona com pessoas do mesmo sexo (MISKOLCI, 2009). Afirmar as bases 

da heterossexualidade como única forma sexual e social legítima, requer 

também uma reiteração constante das práticas que a constituem, compondo 

uma heterossexualidade compulsória409 (obrigatória).   

Como foi discutido anteriormente, o gênero é introjetado no sentido de 

normalizar condutas, a fim de parecer próprio de uma natureza. À medida que 

este controle vai sendo regulado pelo próprio sujeito, o grau de coerção externa 

diminui. Portanto, as normas não são apenas interiorizadas ou internalizadas, 

mas inscritas, incorporadas, e produzem corpos que significam essa norma 

sobre o corpo e através dele. No interior das instituições escolares (e no interior 

das aulas de educação física) se articulam mecanismos repressores exercidos 

através de micropenalidades que incidem sobre as maneiras de ser de cada 

indivíduo, dos discursos, dos corpos e das sexualidades. Desse modo, atitudes 

“incorretas”, gestos “inapropriados”, “indecência”, são punidos através de 

                                                           
409

 Expressão usada pela feminista Adrienne Rich no ensaio “Heterossexualidade Compulsória 
e Existência Lésbica”, na década de 80. No contexto deste trabalho utilizo a expressão para me 
referir à ideia de que todxs somos formadxs para sermos heterossexuais ou para organizarmos 
nossas vidas a partir do modelo heterossexual que é supostamente coerente, superior e 
“natural”, como sugeriu Richard Miskolci (2009). 
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privações e humilhações. Concordando então com Foucault (2002), a 

penalidade normaliza à medida que compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeniza e exclui.  

Queerizando os currículos  

Entendo que a educação física escolar deve se configurar como um espaço 

importante para a experimentação e ampliação do leque de movimentos 

corporais e também para problematizar questões histórico-sociais que 

envolvem as práticas corporais. Dessa forma, acredito que sob a perspectiva 

da teoria queer esse espaço também possibilita problematizar formas 

cristalizadas de ser e estar no espaço. 

As formas convencionais de pensar e de conhecer são provocadas e 

perturbadas por essa “reviravolta epistemológica”, como Guacira Louro (2004) 

caracterizou a teoria queer. Portanto, ela vai além do terreno da sexualidade e 

nesse sentido, parece imprescindível “uma mudança epistemológica que rompa 

com a lógica binária e com seus efeitos: a hierarquia, a classificação, a 

dominação e a exclusão” (LOURO, 2004:41).  

Ao entendermos que as subjetividades e as identidades constituem o 

sujeito, parece inapropriado não enxergarmos o lugar das questões de gênero 

e sexualidade no território curricular, pois como nos lembra Antonio F. B. 

Moreira (1997:15), o currículo é “um instrumento privilegiado de construção de 

identidades e subjetividades”. 

Entendendo o currículo como uma produção cultural e política podemos 

perceber que nele se apóiam conteúdos que abordamos ou deixamos de 

abordar; onde privilegiamos assuntos, conhecimentos, comportamentos, que 

refletem o que esperamos do sujeito no âmbito profissional e social. Como 

apontam Antonio F. B. Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (2001), negando 

neutralidade, o currículo é historicamente datado e implica em relações de 

poder, produzindo identidades individuais e sociais. 

Refletindo as relações entre a escola e a sociedade o currículo é um 

instrumento que deveria atentar ao trabalho com os estereótipos e preconceitos 

dxs próprixs professorxs, contemplando conteúdos que passem pelos estudos 
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dos processos culturais e pela história da constituição dos sujeitos. 

Concordando com Guacira Louro (2010:21):  

Não pretendo atribuir à escola nem o poder nem a responsabilidade 
de explicar as identidades sociais, muito menos de determina-las de 
forma definitiva. É preciso reconhecer, contudo, que suas 
proposições, suas imposições e proibições fazem sentido, têm 
‘efeitos de verdade’, constituem parte significativa das historias 
pessoais. 

 

Para esse reconhecimento é preciso que docentes que atuarão na escola 

tenham acesso a esse conhecimento em sua formação. Nesse sentido, como 

aponta Tomaz Tadeu da Silva (2002), as dimensões do gênero e da 

sexualidade também passam pelo currículo, mesmo não estando explicitas na 

grade curricular, pois fazem parte do currículo oculto, que compreende um 

conjunto de atitudes, valores e comportamentos implicitamente ensinados nas 

relações interpessoais e nas práticas institucionais. 

Luciene Santos (2008) afirma que embates preconceituosos relacionados 

ao sexismo e à homofobia são travados cotidianamente na educação física 

escolar, e que, por não saber como lidar com a situação – docentes declararam 

que o currículo da instituição acadêmica não lhes preparou para essa realidade 

– acaba-se reforçando os estereótipos e a norma, seja pela repressão ou pelo 

silenciamento. 

Compreendendo que o paradigma dominante na formação docente em 

Educação Física, até pouco tempo, foi o técnico-instrumental, pautado na 

racionalidade científica – no qual os conceitos de movimento e de corpo se 

apóiam sobre a perspectiva mecânica e fisiológica – e compreendendo, 

também, que a escola não é uma instituição alheia a crenças, concepções e 

valores que a sociedade traz consigo, entrar nesse território e tentar 

desconstruir certos aspectos dessa formação e dessa sociedade, pode ser 

considerado um risco, pois abala estruturas bem fundamentadas. 

Pensar na articulação entre a teoria queer e o campo do currículo faz 

entender que o trabalho do currículo na formação docente não deve minimizar 

ou desprezar as identidades que serão encontradas nas escolas; é pensar que 

pressupostos anti-sexistas e anti-homofóbicos podem superar o preconceito 

dirigido aos sujeitos que cruzam as fronteiras do que é aceito. 
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Para Louro (2010) um currículo queer estaria voltado ao processo de 

produção das diferenças e trabalharia com a instabilidade de todas as 

identidades, porque ao colocar em discussão as formas como o “outro” é 

constituído, levaria a questionar as estreitas relações do eu com esse outro. A 

autora aponta alguns aspectos que poderiam ser entendidos como princípios 

para esse trabalho, como o combate à homofobia, desconstruindo o processo 

pelo qual alguns sujeitos se tornam inteligíveis e outros não, e a 

problematização das estratégias reguladoras que buscam ditar e restringir as 

formas de ser e viver. A ideia é, então, questionar o conhecimento e o 

currículo, questionando aquilo que é conhecido e as formas como chegamos a 

conhecer determinadas coisas e não conhecer ou desconhecer outras. 
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Essa proposta versa sobre uma experiência pedagógica. Encontrando Bianca é um dos vídeos promovidos 

pelo Ministério da Educação, dentre um conjunto maior de vídeos, o qual por meio de uma narrativa 

ficcional em primeira pessoa, num tom confessional e sem autocomiseração, como num diário íntimo, 

José Ricardo/Bianca revela a descoberta e a busca de sua identidade de travesti. Esse vídeo proporciona a 

professor@s a condição de discutirmos a formação da identidade, assim como, identidades de gênero e 

travestilidades, do mesmo modo, rompe com a dicotomia arraigada em nossa sociedade que expressa 

padrões heteronormativos e trans/les/homo fóbicos. Essa proposta é um relato de experiência vivenciada 

no ensino médio, embasada teórica e metodologicamente nos cadernos Escola sem Homofobia, na 

disciplina de sociologia, ao debatermos com as alunas e alunos acerca da participação política e 

movimentos sociais, dentro do debate sobre o movimento LGBT no Brasil; dúvidas, inquietações, 

preconceitos se manifestaram. Essas manifestações proporcionaram a nós promover um debate a partir da 

temática: identidade de gênero. Essa proposta é o relato dessa atividade. Essa iniciativa manifesta aqui 

uma intervenção transversal da educação sexual no ambiente escolar, assim como, manifesta através de 

relatos das alunas e alunos suas crenças, assertivas e preconceitos acerca do que é identidade de gênero, 

homossexualidade, travestilidades. E, sobretudo, nos mostra como, antes de qualquer veto, deveriam ter 

dado a nós professoras e professores a possibilidade de julgamos e pensarmos o trabalho a partir do 

material “Escola sem homofobia”, subjugado como “kit gay”. Palavras-chave: Educação sexual, Escola 

sem homofobia, práticas pedagógicas. 

Finding Bianca - Notes on An Experience in Teaching Sexuality Education in High School 

Abstract: 

This proposal concerns a pedagogical experience. Finding Bianca is one of the videos promoted by the 

Ministry of Education, among a larger set of videos, which through a fictional narrative in the first 

person, in a confessional tone and without pity, like a diary, José Ricardo, after, Bianca reveals the 

discovery and the search for identity in drag. This video provides the teachers conditions to discuss the 

formation of identity, as well as gender identities and “travestilidades”, likewise breaks the dichotomy 

ingrained in our society that expresses heteronormative standards and trans/les/homo phobic. This 

proposal is an account of lived experience in high school, based on the theoretical and methodological 

notebooks School without Homophobia, in the discipline of sociology, to discuss with students and 

students about political participation and social movements within the debate on the LGBT movement in 

Brazil, doubts, anxieties, prejudices manifested. These demonstrations have provided to us to promote a 

debate from the theme: gender identity. This proposal is the account of this activity. This initiative 

expresses here an intervention cross of sex education in the school environment, as well as manifest 

through reports of the students and students beliefs, assertive e prejudices about what is gender identity, 

homosexuality, travestilidades. And, above all, shows us how, before any veto, should have given us 

teachers and teachers the ability to think and judge the work from the material “School without 

Homophobia”, subjugated as “gay kit”. 

Keywords: Sex Education, School without Homophobia, pedagogical practices. 
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As identidades são marcas, marcas que revelam quem somos mais como um 

ser social do que um ser em si. Minha marca aqui é professora dentre essa há muitas 

outras. Como marcas são marcadores que nos auxiliam na construção de expectativas, 

da mesma forma de decepções. São pretensas agentes reveladoras do indivíduo, não em 

si, mas para o outro e com o outro. O outro nos confere materialidade do em si. Nesse 

sentido, o em si se entrelaça ao onde e como ele se manifesta.  

Esse texto fala de uma manifestação escolar, de um pretenso processo de 

aprendizagem, mensurado, pensado e executado pelo outro. Esse processo delimito-o 

como projeto. Um projeto que tem uma ambição, que se resume em pensar: onde está a 

diversidade sexual na escola? Melhor, como está? Se está? E se não?! Por quê? 

Minha escola, localizada no interior paulista, possuí uma média de cento e 

vinte alunas e alunos matriculadas(os) no ensino médio regular, no período da manhã. 

Período o qual lecionamos em conjunto com: sextos, sétimos e oitavos anos do ciclo 

fundamental dois. Nosso contexto é limitado por circunstâncias singulares: somos uma 

pequena escola, em uma pequena cidade que vive, economicamente, circunscrita pelos 

domínios do comércio da cana de açúcar e usinas. Estamos a poucos quilômetros de 

duas grandes universidades, uma estadual e uma federal (São Carlos e Araraquara), isso 

não implica que nossxs alunxs consigam acessar as mesmas. Fato. Em dois anos de 

experiência docente nessa escola, tivemos alunas que reivindicaram seus direitos, uma 

vez que o Decreto n.55.588, de 17 de Março de 2010, normatiza o “[...] tratamento 

nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São Paulo 

e dá providências correlatas [...]” (SÃO PAULO, 2010), porém, a norma limita a 

formalidade da convivência, quando que o que há de informal na mesma escapa à 

normatização. A norma cria categorias identitárias, assim como, essas são produzidas 

suprimindo as diferenças internas dentro do grupo que descreve. O binarismo, a 

heteronormatividade, a compulsória condição de mulher/fêmea e homem/macho, ambos 

heterossexuais, tais marcas estão na escola, não só como presente paradigma, mas como 

simulacros de valores e identidades naturais. A transexualidade não possui essa 

naturalidade, mas um jogo de plurais articulações entre feminino e masculino que se 

organizam e estruturam em contextos específicos, contextos sempre à margem da 

norma. Porém, o que está à margem, antes de qualquer contexto: está, ou seja, travestis 

e transexuais estão na escola. E nesse sentido César afirma que: “[...] Transexuais e 

travestis freqüentam escolas. Para eles, a convivência com a instituição escolar aparece 

marcada por fortes traços de preconceitos que, ao final, produzem o abandono da escola 
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por parte destes sujeitos. Em uma palavra, a experiência escolar de transexuais e 

travestis está marcada pelo abandono da escola [...]” (2009, p.10).   

Falamos de pessoas que não estão em nossa realidade escolar. Nesse sentido, 

nos cabe questionar para quem falamos, para travestis e transexuais que freqüentam a 

escola, e como margem à norma sofrem as conseqüências das constantes exclusões. Ou 

falamos sobre travestis e transexuais. É possível identificar essas duas esferas 

discursivas na escola. Identificamos nosso projeto à segunda esfera.  

Para realizar essa abordagem é necessário percebermos que a 

transexualidade como uma expressão humana da sexualidade é passiva de inserções 

interdisciplinares no currículo, a partir disso balizamos nosso debate (aqui 

especificamente entre professora e alunxs) na disciplina de sociologia. Porém, antes de 

uma saber específico de uma disciplina entendemos que tal debate necessita ser 

compreendido dentro do que entendemos como uma educação sexual emancipatória, o 

princípio que move a educação sexual escolar, a saber:  

 

[...] educação sexual na escola deve ser um processo intencional, planejado e 

organizado que vise proporcionar ao aluno uma formação que envolva 

conhecimento, reflexão e questionamento; mudança de atitudes, concepções e 

valores; produção e desenvolvimento de uma cidadania ativa; e 

instrumentalização para o combate à homofobia e à discriminação de gênero  

(MAIA; RIBEIRO, 2011, p. 77). 

 

 

Importante destacar que a autora e o autor viabilizam como responsabilidade 

da educação sexual, feita de modo objetivo e programada, agir no combate a fatores de 

preconceito social e violência, a educação sexual possui um caráter ético e, propulsor de 

uma reflexão cidadã.  Desse modo, surge a emergência de que os princípios que a 

educação sexual deve se nortear, sobretudo aqueles embasados em um corpo teórico 

misto e plural, é importante percebermos que antes de qualquer coisa a educação sexual 

não se baliza na condição de verdade do sujeito. E como tal, e principalmente nesse 

sentido, que ela deve ser condicionada por quem possua uma formação na temática. É 

imprescindível a qualquer proposta em educação sexual que nele contenha instrumentos 

para o debate acerca da formação cultural da sexualidade e, sobretudo, sobre a condição 

de papéis sociais e estereótipos de gênero. O caráter dialógico da educação sexual deve 

ser fornecido por profissionais capacitados, fazendo com que as inquietações 

individuais possam ser socializadas.  
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Transexualidade não implica em um debate amistoso em sala de aula, porém, 

amistosos ou não, alguns temas necessitam ser mais audaciosos que o ‘saber científico’. 

Segundo Bento (2011) há na escola: “[...] um projeto social, uma engenharia de 

produção de corpos normais, que extrapola os muros da escola, mas que encontrará 

nesse espaço um terreno fértil de disseminação [...].” (2011, p.556). A autora nos 

provoca a pensar em uma condição de disseminação, é nessa instância que afirmamos 

que não há pessoas capacitadas na escola para falar de transexualidade. Existem 

disputas, se há necessidade de se abordar questões da sexualidade, ainda há grande 

procura as professoras e professores de biologia. Que em suma, não atentam além do 

binarismo ‘generificante’. Como nos afirma a literatura a partir de Castro (2004), a 

saber: 

 

 

[...] campo da biologia, sendo que os professores das demais 

áreas se eximem de quaisquer responsabilidades no que 

concerne à educação sexual dos alunos ainda que essa, 

subliminarmente, se realize por comentários, observações e 

até por silêncios quando situações consideradas sexualizadas 

ocorrem ou preconceitos se materializam em brincadeiras e 

por outras expressões. Conversa-se sobre sexo, os professores 

emitem, inclusive, valores, “achase” isso ou aquilo sobre 

práticas e relacionamentos sexualizados, mas há professores 

que não se dão conta de que, em tais conversas e emissões de 

opiniões, estão ensinando ou reproduzindo ideologias [...] 

(CASTRO, 2004, p.38-39). 

 

Essa obra nos lança a uma proposta de ação, afinal há reconhecimentos dos 

esforços que hoje habitam os cotidianos escolares em prol de uma educação sexual mais 

presente a ativa. Sendo assim, como afirma Bento (2011), a saber: “[...] Há um saudável 

incômodo de educadores/as, gestores/as das políticas públicas e do ativismo em trazer 

para o cotidiano escolar a reflexão dos direitos humanos em uma perspectiva ampla. 

Está em curso, portanto, a produção incessante de contradiscursos, e a escola, de 

múltiplas formas, está inserida nessa disputa [...]” (BENTO, 2011, p.558). Nossa 

disputa foi: trabalhar com o vídeo do projeto Escola sem homofobia, com enfoque que 

as inquietações individuais fossem debatidas, e sobretudo, que as alunas e alunos 

soubessem o que é transexualidade? O que é identidade de gênero? E o que a 

despatologização das identidades transexuais. Eis o foco de nossa inquietação.  

Encontrando Bianca em todxs nós: relato de experiência 



 

45 

 

Para desenvolver essa proposta, que chamamos de projeto, incitamos o 

debate
410

 a partir do seguinte tópico: Qual a importância da participação política? A 

partir dessa questão relacionamos os seguintes temas: 1) Formas de participação popular 

na história do Brasil; 2) Movimentos sociais contemporâneos; movimento operário e 

sindical; movimentos populares urbanos; “novos” movimentos sociais: negro, feminista, 

ambientalista, GLBT
411

 (SÃO PAULO, 2013, p.8).  

A experiência de explorar os temas nos guiou a seminários temáticos. Cada 

grupo de aproximadamente quatro alunas e alunos se encarregou de abordar os 

movimentos sociais. Na apresentação do último grupo que tratou do movimento de 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Houve intervenções das alunas e 

alunos para entenderem o que era: identidade de gênero. A partir do termo identidade, 

os grupos realizaram digressões sobre o que entendiam pelo conceito, assim como, 

como suas identidades se expressavam, e nesse sentido já direcionamos o debate para 

pensamos em identidades sexuais, convencionamos pelo diálogo que essas identidades 

sexuais se constituem através da forma como os sujeitos vivem sua sexualidade, com 

parceiros do mesmo sexo, de sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros (as).  Os 

sujeitos de identificam social e historicamente como masculinos ou femininos e assim 

constroem sua identidade de gênero, pois Sujeitos masculinos ou femininos podem ser 

heterossexuais, homossexuais, bissexuais e ao mesmo tempo, negros, brancos, ricos, 

pobres (LOURO, 1997). Determinar sujeitos que existem no cotidiano, seja escolar, seja 

familiar, ou de outras relações sociais de alunas e alunos é mais producente do que fazê-

las(los) pensar sobre o que lhes é distante, nesse sentido surgiu o seguinte 

questionamento: o sujeito travesti se identifica com que? Ao longo do debate, o qual foi 

gravado com prévio consentimento das(os) responsáveis, muitas questões surgiram, 

assim como piadas, e indagações como: como saberemos nunca conheci nenhum 

travesti. As maiores dificuldades se apresentaram em debater sobre quem estávamos 

falando. Nesse sentido, pensamos a sexualidade com um dispositivo, porém nas 

margens dos dispositivos de sexualidade estão os corpos que dele escapam, na leitura de 

Butler, a qual se referencia à Foucault, estes corpos são os “corpos que não pensam” 

(BUTLER, 1999, p.170-171).  

                                                           
410

 Esse debate, o qual será foco dessa seção de nosso relato, foi proposto junto a coordenação pedagógica 

de nossa escola, assim como, sistematizado em conjunto com as alunas e alunos do terceiro ano do ensino 

médio, faixa etária 16-17 anos. Sendo, dezenove alunas e cinco alunos.  
411

 Inserimos a sigla conforme a proposta curricular da disciplina de sociologia emprega.  
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“Corpos que não pensam” e que não sabemos pensar sobre. Nunca tive uma 

aluna travesti ou um aluno transexual. Em nossa escola, houveram casos de alunas no 

ensino de jovens e adultos que reivindicaram o uso do nome social. Por isso, lembramos 

que no âmbito da prática docente, de uma educação sexual emancipatória temos duas 

esferas de discursos: aquela que se destina e essas alunas e alunos e aquele que fala das 

mesmas e dos mesmos. A partir da segunda esfera, das dúvidas levantadas, elencamos 

(professora e alunas (os)) a necessidade de uma exposição geral sobre a temática.  

Após quatro aulas de exposição semântica dos termos, iniciamos nossa 

quinta aula sobre o tema, iniciado de uma atividade de sociologia, que nesse momento 

já era um projeto, que as alunas e alunos intitularam: glossário da diversidade sexual. 

Na quinta aula sobre o temas, mediante a clareza sobre o que é identidade de gênero, 

identidades sexuais, gênero como categoria de análise e diversidade sexual, iniciamos 

nossa aula com a seguinte pergunta: vocês (alunas e alunos) lembram do “kit gay”? De 

pronto, todas (os) recordaram a polêmica midiática, descreveram suas representações e 

a maioria das (os) alunas (os) pontuaram não terem visto nenhum vídeo do kit: Escola 

sem homofobia. 

Sendo assim, iniciamos nossa aula assistindo o curta: Encontrando Bianca.  

O primeiro comentário relacionava-se ao fato de Bianca (personagem 

principal do vídeo) não ser travesti. Após o silêncio e condicionando o fato de que 

desenvolvíamos juntas e juntos um projeto, que foi só nosso, que inferiu um processo de 

educação sexual formal na escola. Partimos das seguintes questões geradoras: Bianca é 

doente? O que Bianca tem? É saudável? Sim ou Não? Nesse momento, pedi que as 

alunas e alunos registrassem sua opinião, concernente as questões acima expostas, em 

um pequeno pedaço de papel, sem identificação. Após a leitura de todas as opiniões da 

sala, um total de vinte e quatro, pensamos: mas como responderemos a tudo isso? 

Afinal, não conhecíamos “corpos que não pensam” para pensarem sobre si e para nós. 

Decidimos então criar blocos de questões.  

Afinal, tínhamos quase vinte questões sem respostas, tais como: Como 

transformar um pênis em vagina? José Ricardo nasceu verdadeiramente mulher? E se 

Bianca mudar de ideia e querer voltar à ser homem? Seria um problema psicológico? As 

pessoas podem mesmo viver assim? Poderia citar as vinte e quatro questões, porém 

precisamos saber como responder a todas elas, deliberamos juntas e juntos o seguinte 

procedimento: de tudo que foi organizado a partir das opiniões e percepções sobre o 
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filme, levantaríamos em dois blocos de questões, a saber: o que podemos responder, o 

que uma ou um transexual ou uma travesti responderiam sobre nossas dúvidas.  

O que coube a nós pesquisarmos em duas aulas respondemos nosso bloco de 

questões. Sobretudo, nos debatemos com a conclusão que não há clinica que identifique 

a doença ou diagnostique transexualidade ou travestilidade. Concluímos juntas e juntos 

que mulheres e homens que vivem feminilidades e masculinidades de formas  diversas 

das hegemônicas e que, portanto, muitas vezes, não são  representados/as ou 

reconhecidos/as como “verdadeiros/as mulheres e  homens” fazem critica a estrita e 

estreita concepção binária (LOURO, 1997). Atentamos nossa leitura ao seguinte trecho, 

como nos diz Bento (2011): 

 

 
Por que diagnosticar o gênero? Quem autoriza os psicólogos, 

psiquiatras, endocrinologistas e outras especialidades que fazem parte 

das equipes multidisciplinares a avaliarem as pessoas transexuais e 

travestis como ‘doentes’? Se não existe nenhum exame clínico que 

conduza a produção do diagnóstico, como determinar a ocorrência do 

‘transtorno’? Quais são e como estabelecer os limites discerníveis entre 

“os transtornados de gênero” e ‘os normais de gênero’? O único mapa 

seguro que guia o olhar do médico e dos membros da equipe são as 

verdades estabelecidas socialmente para os gêneros, portanto, estamos 

no nível do discurso. Não existe um só átomo de neutralidade nestes 

códigos. Estamos diante de um poderoso discurso que tem como 

finalidade manter os gêneros e as práticas eróticas prisioneiras à 

diferença sexual (BENTO, 2008, p.22) 
  

Percebemos que existe uma linha muito tênue no que concerne a ação 

patologizante da transexualidade, mas não conseguimos entender como seriam possível 

uma readequação subsidiada pelo Estado sem a finalidade de “tratar” um ou uma 

transexual. Para tal, ainda não temos resposta, mesmo que a maioria das alunas e alunos 

não admitiram que José Ricardo pudesse estar doente ao ser Bianca.  

Nosso segundo bloco de questões, nunca poderia ser respondido por alguém 

que não soubesse o que é viver como um “corpo que não pensa”. Precisamos desse 

corpo, propus as minhas alunas e alunos que procuraria alguém que pudesse responder 

nossas questões, após um processo de compilação e leitura do que produzimos, 

pesquisamos, lemos, discutimos, percebemos que além de pequenos exercícios de 

aprendizagem como, resumir um texto, fazer uma sinopse, apresentar o que foi 

pesquisado, aperfeiçoamento da capacidade escritora, todas essas grandes características 

tinham permeado nosso projeto, grandes, porém pequenas perto dos ganhos 

sexualmente emancipatórios que tivemos juntas e juntos. Sexuais e sociais, pois, 
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implicavam necessariamente em conhecimentos, logo em uma propositura de maior 

respeito e menos transfobia.   

O projeto realizou-se em seis aulas, desde o foco que era movimentos sociais 

chegamos em questões sobre a despatologização das identidade transexuais, em nossa 

última aula, consegui contato com uma aluna transexual de um curso de pedagogia, 

após relatar os debates, assim como, as questões que levantamos em nosso projetos, 

nosso pequeno glossário de semântica e sentido, uma excelente notícia. Encontramos 

alguém que pudesse responder nossas questões. Então, enviamos nosso bloco de 

questões, ela que não identificaremos nesse relato, dispôs-se a responde-las, logo me 

encaminhou o seguinte email: “Cara Franciele, queridas alunas e alunos; meu nome de 

antes não preciso contar, hoje sou D. (utilizaremos aqui o relato, inibiremos qualquer 

forma de identificação) Tenho vinte e quatro anos, muitos deles sofrendo por não 

conseguir me ver em mim. Acho que isso responde a questão que fizeram de como é 

viver em um corpo que não bate com que tem na mente. Pelo menos foi isso que 

entendi. Não é fácil, mas compensa lutar. Eu não realizei a cirurgia, quero realizá-la, 

mas conheço pessoas como eu que não realizaram e nem querem. Sobre essa questão de 

realizar ou não uma cirurgia que adéque seu gênero a sua genitália não é o mais 

importante. O mais importante é sermos reconhecidos, mulheres e homens trans, como 

sujeitos que possuem direitos. Como eu disse, sofri muito, isso responde a pergunta de 

que se há muita infelicidade nesses processo de adequação, sofri com minha família, 

mas hoje minha mãe se orgulha de mim, sou a única filha em uma universidade e ser 

uma mulher em um corpo de homem nunca diminui minha luta por uma boa formação e 

educação. Alguns parentes, primos e primas ainda são distantes, mas acho que aos 

poucos, se me conhecerem melhor saberão que sexualidade e caráter são coisas 

diferentes, e que sou uma mulher digna. Hoje, muito feliz, na universidade sou bem 

tratada, em minha família, mesmo que sinta ainda muita dificuldade em relação a ter um 

emprego, mas em breve creio que vou conseguir uma bolsa na universidade. Sofro 

muito com a situação de vunerabilidade das pessoas transexuais e travestis no mercado 

da exploração sexual, penso que muitas travestis são assassinadas ainda hoje em nosso 

país. Isso precisa mudar. Para finalizar, digo sim, sou feliz. Sou mulher, filha (que 

nasceu filho), estudante, amiga, namorada, sou feliz por poder ser quem sou e desejo a 

vocês meninas e meninos a felicidade de serem quem vocês querem ser. Abraço. D”.  

O relato foi lido, em sala, afinal, precisamos de alguém que pudesse 

reconhecer sentido em nossas questões. O projeto durou oito aulas, uma foi destinada a 
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preparação dos mesmos e temas a serem abordados. Em um mês falamos de 

transexualidade, porém desenvolvemos ferramentas que postas em uso ajudam a 

desenvolver a capacidade leitora e escritora de nossas alunas e alunas. Finalizamos o 

projeto com o relato de D. que respeitosamente entendeu nossas dúvidas e angústias. 

Percebemos que a sexualidade, no tocante a nosso debate específico que foi: 

transexualidade, é um motor de valores e atitudes.  

Não mudaremos valores, em uma educação sexual na escola, mesmo que 

essa seja sistemática e programada, mas sabemos que condicionaremos mudanças de 

atitudes, nesse sentido, concluímos esse relato de experiência com uma atitude a ser 

pensada, atitude a qual uma aluna nos referendou: “Professora, e se por um momento 

tentássemos aqui sermos todas e todos Bianca?”
412

. O objetivo desse relato não foi 

mensurar a eficácia do material, o qual foi o mote de nossas discussões, porém uma das 

premissas das críticas era que o material ensinaria condutas sexuais a alunas e alunos. 

Minha experiência, que se dá de meu local de fala assume essa premissa. Porém, o “kit 

gay” (como foi subestimado) não ensinou atitudes homossexuais, bissexuais ou até 

transexuais, o material nos ensinou a termos franqueza em relação a nossas dúvidas e 

alteridade de percebermos a nós mesmas (os) no outro. 

                                                           
412

 Todas as falas aqui relatas foram previamente autorizadas por nossas alunas e alunos (assim como por 

suas/seus responsáveis), assim como, as transcrições dos debates. Trabalhamos juntas e juntos para a 

partir do projetos montarmos um ciclo de debates na escola, com o ensino médio, onde por demandas das 

alunas e alunos querem que haja um debate na escola com sujeitos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais. Pensaremos essa possibilidade para nosso segundo semestre, assim como, tentaremos pensar 

essa experiência e documentá-la posteriormente. 
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Resumo 

 

 

 

O estudo propõe uma leitura sobre a perfomatividade na construção do 

corpo travesti a partir do conceito de fluidez pós-moderna. Desse modo, 

estabelecer a fluidez dessa constituição travesti para dialogar com a força 
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produtora desses sujeitos alocados à margem da abjeção num momento de 

pensar políticas públicas que atendam essa população em tempos de 

modernidade líquida. 

 

Palavras-chave: travestilidades – perfomatividade – modernidade líquida. 

 

Abstract 
This study proposes a reading of performativity in body building transvestite 
from the concept of postmodern fluidity. By this mean establishing the fluidity of 
this constitution transvestite to talk with the force producing of these subjects 
allocated to the borderline of abjection in a moment of thinking public policies 
that attend this population in a liquid modernity.  
Keywords: transvestilities – performativity – liquid modernity. 
 

 

 

 

 

O estudo repousa na ideia de estabelecer, a partir das considerações 

sobre perfomatividade com Judith Butler (2002, 2003 e 2006) uma análise 

acerca da construção do corpo travesti em uma leitura considerando elementos 

da pós-modernidade verticalizado no conceito de liquidez de Bauman (2000, 

2004). Considerar a fluidez dessa constituição travesti contemporânea dilui 

conceitos e se liquefaz às margens do gênero e da sexualidade e dialoga com 

a produção desses corpos alocados à abjeção, borrando as fronteiras 

estabelecidas pela normatização compulsória da sexualidade.  

O objetivo foi evidenciar uma reflexão sobre as redes de significações 

que interpelam o corpo travesti, e a discussão de qual seria o campo identitário 

desse corpo alocado às margens, ou também, se esse mesmo corpo, necessita 

de uma identidade construída, já que amparado por estudos queers, esse 

processo seria já a criação de um processo normatizador. 

Para tal, esse artigo apresenta uma primeira discussão tentando 

assentar-se em pressupostos butlerianos sobre gênero e perfomatividade de 

gênero para em seguida discutir as primeiras impressões sobre a possibilidade 
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ou não de se pensar num caráter identitário para as travestis. A seguir, 

estabelecendo esse corpo travesti a partir da performatividade, desenhar um 

breve painel sobre a discussão da pós-modernidade e então construir uma 

narrativa que considere a perfomatividade de gênero em estudos de Butler 

(1998; 2000; 2002; 2003; 2006) para um diálogo com a liquidez pós-moderna 

dos sujeitos discutida por Bauman (1999; 2000; 2004; 2007) nessa constituição 

do corpo travesti. Por fim, à guisa de não concluir, já que a ideia não é essa, e 

sim pontuar algumas notas sobre essa fluidez de ideias sobre corpo travesti, 

pós-modernidade líquida e discussão de identidade. 

 

Performatividade e o corpo travesti 

 

Assim essas redes de significações interpelam e conectam corpos e 

discursos, como se por si só bastasse para presumir a materialidade desses 

corpos, seus “gêneros” e “identidades” na experiência da travestilidade. O 

corpo adquire aqui uma referência de estrutura simbólica, no sentido de que 

apregoa, institui e é instituído de relações de poder e tencionado por  diálogos 

com o espaço e que o faz se tornar visível e adquirir materialidade. 

Ao pensarmos esse corpo como sujeito de discursos, a pressuposta 

autonomia deste não se confirma de maneira tão fácil já que apesar de 

liberdade para modificar conteúdos e discursos que resistam às hegemonias, a 

linguagem não se apresenta autônoma e muitas vezes numa leitura apressada 

aloca esse mesmo sujeito em determinados grupos sociais. Poderia se 

pressupor, dessa maneira, que se teriam então construções identitárias para 

estes mesmos grupos por trazer pressupostos de valores, moralizações e 

atribuições referendadas pelo que está dado nas relações sociais entre esses 

grupos. 

A metáfora que se estabelece é em torno da espacialidade, 

principalmente daquelas zonas “inóspitas” e “inabitáveis” da vida social, que 

não por acaso, povoada por aqueles corpos que não podem estar em um 

status de sujeito. Porém, é num habitar de espaços legítimos instituídos nas 
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relações sociais que eles circunscrevem-se e por isso exigem o direito de 

importar-se como sujeito, em contraposição ao refluxo da abjeção. 

São nessas nuances do corpo travesti, segundo Butler (1993) no 

capítulo introdutório de Corpos que importam 413 que esses “corpos abjetos”, 

ganham como que uma excrescência performativa do lugar que se estrutura 

simbolicamente a matriz heterossexual, povoando a metáfora numa relação 

espacial criando forças de existências e resistências. 

 

O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas 

“inóspitas” e “inabitáveis” da vida social, que são, não 

obstante, densamente povoadas por aqueles que não 

gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo 

do “inabitável” é necessário para que o domínio do sujeito 

seja circunscrito. (BUTLER, 2000, p.155). 

 

Ancorado em Butler (2000), pode-se ainda considerar gênero muito além 

do corpo que possui um sexo, entendido pela autora como um sistema no qual 

se consolida os sexos, ou seja, o gênero não é instintuinte, mas é instituído, 

levando uma leitura muito mais complexo do que gênero enquanto construção 

social, pois ele se constitui discursivamente, a partir de um imperativo 

heterossexual, que permite e nega determinadas identificações dadas por 

esses discursos. Por isso, nessa matriz de identificação, há a produção de 

seres abjetos, constituídos no exterior do domínio do sujeito. Mesmo assim, 

são necessários para a própria delimitação do que vem a ser  a legitimidade 

dada para se constituir um sujeito legítimo. 

 

[...] a construção do gênero atua através de meios 

excludentes, de forma que o humano é não apenas 

produzido sobre e contra o inumano, mas através de um 

conjunto de exclusões, de apagamentos radicais, os 

                                                           
413

 Que por ora aqui se apresenta como parte do livro organizado por LOURO (2000). 
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quais, estritamente falando, recusam a possibilidade de 

articulação cultural. (BUTLER, 2000, p. 161) 

 

 

Ainda em Butler (2006), a autora complementa este debate ao tecer 

considerações sobre a perspectiva de desfazer os binarismos de gênero na 

medida em que as normas que tentam reger o mesmo, e claro, não conseguem 

eficazmente esse efeito, acabam por esgarçar a trama de restrições vinculadas 

a uma categoria reconhecível de sujeito. O gênero entra em disputa e a 

perfomatividade do mesmo coloca essa disputa nos espaços ditados pela 

norma.  

Quando o transexual, o transgênero, o intersexo e a travesti fazem seu 

próprio gênero exigem que haja ocasiões de desfazer essas noções 

dominantes da categoria sujeito, criando uma nova política de gênero que 

tensiona os espaços que esses corpos habitam e ao mesmo tempo criam 

forças de resistência justamente para que essa tensão se instaure. 

 

 [...] não se pode narrar uma história sobre como 

alguém se desloca do feminismo ao queer e ao trans [...] 

simplesmente porque nenhuma dessas histórias pertence 

ao passado: essas histórias continuam ocorrendo de 

formas simultâneas e solapadas ao instante em que as 

contamos (BUTLER, 2006, p. 17).  

 

 

Por isso considerar esse corpo como performativo no sentido 

“butleriano” é pensa-lo  muito além de uma ideia voluntarista de representar um 

papel de gênero, mas, para além disso, na reiteração das normas que o 

precedem e, por isso, acaba por colocar as normas  permanentemente em 

reiteração de forma a dar matéria ao que nomeiam, constitui a base de reflexão 

para considerar que essas normas reiteram práticas anteriormente reguladas. 
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Assim, as normas reguladoras do sexo são 

performativas no sentido de reiterarem práticas já 

reguladas, materializando-se nos corpos, marcando o 

sexo, exigindo práticas mediante as quais se produz uma 

“generificação”. Não se trata, portanto, de uma escolha, 

mas de uma coibição, ainda que esta não se faça sentir 

como tal. Daí seu efeito a-histórico, que faz desse 

conjunto de imposições algo aparentemente natural 

(MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 259).  

 

 

 Para os autores Miskolci; Pelúcio (2007) a reiteração opera na 

materialização do sexo, no ser reconhecido/a e que “[...] pode implicar em ter 

de se ‘desfazer’ justamente daquilo que diferencia a pessoa e a faz desejar ser 

tomada como humana, viável e reconhecível para além das normas disponíveis 

[...].” (p. 258). Não obstante, Butler (2002) ponderar que na linguagem a norma 

se reitera também. 

 

Quando na linguagem lacaniana se diz que alguém 

assume um “sexo”, a gramática da frase cria a expectativa 

de que há “alguém” que, ao despertar-se, indaga e 

delibera sobre que “sexo” assumirá nesse dia, uma 

gramática da qual a “anunciação” se assemelha muito 

próximo a uma noção de escolha em alto grau reflexivo. 

Mas, se o que impõe esta “anunciação” é um aparato 

regulador de heterossexualidade e o anúncio se reitera 

através da produção forçada de “sexo”, se trata de um 

anúncio do sexo forçado desde o início (BUTLER, 2002, 

p. 33).  
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 O aparelho que trata de sexo como um dispositivo de poder numa 

vertente foucaultiana, traz a linguagem como instituidora e instintuinte de 

relações complexas de poder, e numa leitura pós-moderna, a constituição 

identitária desses corpos que transgridem as regras e normas vistas por um 

mirante heteronormativo reconduzem a tencionamentos sobre  a existência dos 

corpos que ousam existir e materializar-se dentro dessas relações. 

Para Butler (1998) os gêneros são produtos performativos, quer dizer, 

também passam pelo crivo do tornar-se na perspectiva de integrar o discurso 

que formata os corpos. Assim, não são homens ou mulheres, mas nos 

tornamos homens e mulheres através dos atos reiterativos que formam os 

gêneros.  

O ato de nomear um corpo, ou seja, trazer o corpo para o domínio do 

inteligível traz consigo uma forte marca da performatividade desses corpos no 

sentido de que gênero não é algo dado, portanto, não está em construção a 

partir de um modelo que se entende como tal. A performatividade  “[...] não é, 

assim, um ato singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma norma ou 

conjunto de normas.” (BUTLER, 2000, p.167). 

O próprio ato de fazer o corpo é o ato de produzir o gênero, a expressão 

não é a expressão de um modelo, de um padrão, a própria expressão é o ato 

pelo qual a norma se faz por isso para Butler em seus estudos, gênero é visto 

como norma. 

As travestis oferecem o que pode-se chamar de exterior constitutivo, e 

ao propor essa reiteração da norma enquanto gênero, estariam reafirmando e 

postulando um processo normatizador. Ao mesmo tempo que reiteram a norma 

de gênero, pois caso contrário, elas não seriam inteligíveis. Ainda assim, 

oferecem as condições que expõem as fissuras e os limites em que a norma 

perde seu sentido. O gênero está em movimento, e só existe se fazendo, não 

tem um modelo padrão ou papel a ser desempenhado dado de antemão. 

Assim, os corpos que não se enquadram no binarismo homem/mulher 

são considerados produtos abjetos, de maneira que ao se nomear um corpo 

como sendo um menino ou é uma menina cria-se a carga simbólica 
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performativa como se pudesse a partir de então criar um sentido que 

sustentaria os gêneros.   

O corpo como produto simbólico de um gênero é regulado por meio da 

performatividade e das práticas culturais performativas. A tecnologia social da 

performatividade de gênero está associada diretamente ao corpo e pensar a 

partir da construção do caráter identitário desse corpo, no caso dessa análise, 

do corpo travesti, permite abrir um espaço de debate para entender essa busca 

de identidade travesti. 

As travestis esforçam-se, assim, na construção de todo uma engenharia 

erótica, capaz de dar visibilidade a atributos associados ao feminino. Ainda que 

desestabilizem o binarismo de sexo/gênero, paradoxalmente, o reforçam em 

seus discursos e ações. Porém, é somente pelo paradoxo que elas podem 

expressar seu conflito com as normas de gênero vigentes. O paradoxo é a 

condição de sua ação (ou agência). Também se pode pensar essas ditas 

categorias trans, travestis e intersexo como metáforas didáticas para se 

entender para além das mesmas. 

 Para suscitar um debate mais amplo, considere-se o foco da análise 

pelo fato de as travestis não viverem personagens “ [...] ainda que, [...], 

denunciem (mesmo que sem uma intencionalidade) que o gênero é sempre 

construção e aprendizado [...].” (MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 261), e estes 

mesmos autores problematizam a complexidade de um corpo travesti, ao 

fazerem outras considerações, principalmente de sua visibilidade pelos 

atributos dados e associados ao dito feminino. 

 

Ainda que desestabilizem o binarismo de 

sexo/gênero, as travestis, paradoxalmente, o reforçam em 

seus discursos e ações. Porém, é somente pelo paradoxo 

que elas podem expressar seu conflito com as normas de 

gênero vigentes. O paradoxo é a condição de sua ação 

(ou agência) (MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 261).  
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São corpos travestis que subvertem, mas também reiteram os 

binarismos de gênero, como se se reconhecessem como homens, mas se 

passarem por mulheres definidas dentro de um conceito biológico e 

heteronormativo e para isso “[...] investir numa educação corporal e moral do 

que conforma um ethos próprio.” (MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 261), 

balizando assim os discursos das fronteiras e da normalidade pretensamente 

traçada dentro das relações de poder. 

Traz-se aqui uma outra importante categoria, que é o sexo, pois é a 

partir desse que se engendra a política normatizadora materializada muitas 

vezes em de maneira imposta em um corpo que é regulado a maior parte do 

tempo, mesmo que a norma necessite de uma constante citação como forma 

de fazer com que a materialidade do sexo e do corpo possam ser garantidas. É 

como se essas normas de controle do corpo usassem como instrumentos o 

aparato da sexualidade e o argumento da diferença entre os sexos para que a 

materialidade do corpo seja efetivamente materializada. 

Por isso, esse corpo travesti viver uma busca constante de resposta ao 

que é norma e ao mesmo tempo gerar certa insubmissão a esta mesma norma, 

ou seja, é exatamente aqui que as fronteiras discursivas da 

heteronormatividade, que produz corpos dóceis e faz crer numa pretensa 

unidade coerente entre corpo, sexo e gênero dissolve-se e é posta em xeque-

mate sobre as certezas do que é masculino e/ou feminino e sobre as pretensas 

identidades. 

[...] o simbólico deve ser repensado como uma série de 
injunções normatizantes que asseguram as fronteiras do sexo 
através da ameaça da psicose, da abjeção e da 
impossibilidade psíquica de viver. [...] essa 'lei' pode apenas 
permanecer uma lei na medida em que ela impõe as citações e 
as aproximações diferenciadas chamadas "femininas" e 
"masculinas" (BUTLER, 2000, p. 169).  

 

Dentro dessas questões, criar a dúvida sobre essa  identidade travesti 

no campo da pós-modernidade, se se pode pensar a partir de uma proposta de 

reflexão iniciada em Stuart Hall (2006), como algo dado a partir de processo 

linguístico-discursivos no interior das relações de poder “[...] de forma a se 
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construir constituindo uma imagem e uma identidade ‘femininas’ [...].” 

(BENEDETTI, 2005, p. 51). 

Benedetti (2005) ao tratar do campo da identidade passa pela “[...] 

decisão de incorporar a identidade travesti [...].” (p. 73), com os meios 

definitivos para a montagem do corpo, ou seja, a cirurgia plástica, a 

implantação de silicone líquido em diversas regiões do corpo e, principalmente, 

o uso de hormônios. As mudanças decorrentes da utilização dessas técnicas 

remetem a uma situação de corpo irreversível, podendo surgir a questão sobre 

os conflitos internos envolvidos na decisão de “tornar-se” travesti.  

O autor referenciado anteriormente, também problematiza essa questão 

ao propor uma definição que as diferenciem das demais categorias de 

definição, apesar de discutir-se essa definição como algo solapante dentro de 

uma perspectiva queer, sem contar que muitas travestis optam por não usar de 

nenhuma das tecnologias de construção possíveis. O que fica então aqui para 

pontuar a discussão sobre identidades travestis, é o fato de autores pensarem 

na possibilidade dessa identidade, muitas vezes pelas próprias modificações 

que as mesmas engendram em seus corpos. 

 

São aquelas que promovem modificações nas 

formas do seu corpo visando a deixa-lo o mais parecido 

possível com o das mulheres; vestem-se e vivem 

cotidianamente como pessoas pertencentes ao gênero 

feminino sem, no entanto, desejar explicitamente recorrer 

à cirurgia de transgenitalização para retirar o pênis e 

construir uma vagina. Em contraste, a principal 

característica que define as transexuais nesse meio é a 

reivindicação da cirurgia de mudança de sexo como 

condição sine qua non da sua transformação, sem a qual 

permaneceriam em sofrimento e desajuste subjetivo e 

social (BENEDETTI, 2005, p. 68). 

 

Pós-modernidade e a liquidez em Bauman 
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Pode se formatar a partir da negociação de crenças, valores e 

características a partir do outro, o que faz pensar nas identidades como 

formadas a partir da dialética entre o eu e o outro imbricado por relações de 

poder. Pode-se assim pensar quando se identifica como homem ou mulher em 

acionar discursos performativos da identidade para indicar que corporifica a 

identidade, o que é questionado pelo mesmo autor, Hall (2006) ao se 

considerar que essa perspectiva essencialista cria uma pretensa lógica de 

estabilidade entre os sujeitos e não revela as diferentes conexões identitária de 

gênero, geracional e étnica. Para ele, a pós-modernidade deslocou e 

fragmentou essa concepção de identidade. 

A crise da identidade é a principal evidência de se conceber um 

indivíduo marcado pela fluidez da construção de si e do processo de 

constituição desse indivíduo. Há uma clara desestabilização das epistemes 

tradicionais (HALL, 2006). E por que não ampliar para ao que se refere ao 

gênero e sexualidade, já que a constituição do indivíduo tem se pautado na 

impossibilidade de adequar-se a normatividade. 

Para Hall (2009), as identidades não se caracterizam por unificadas, na 

nossa contemporaneidade elas estão cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas; “multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e 

posições que podem se cruzar ou ser antagônicos (Hall, 2009, p. 108)”. Da 

mesma forma, Bauman (1999) contemporiza ao complementar que os espaços 

dados nesse processo diferenciam e são diferenciados, tirando uma possível 

unidade de efeito. Existe um movimento ao contrário de fixar o espaço e que 

coexiste concomitantemente nessa situação, ou seja, chamada globalização 

“[...] tanto divide quanto une – e as causas da divisão são idênticas às que 

promovem a uniformidade do globo.” (Bauman, 1999, p. 8), por isso a 

mobilidade ser um espaço de luta e muitas vezes resistência. 

 

A mobilidade galga ao mais alto nível dentre os valores cobiçados – e 
a liberdade de movimentos, uma mercadoria sempre escassa e 
distribuida de forma desigual, logo se torna o principal fator 
estatificador de nossos tardios tempos modernos ou pós-modernos 
(BAUMAN, 1999, p. 8). 
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Ainda em debate, o termo pós-modernidade não é considerado um 

consenso no meio acadêmico. Pesquisadores de diferentes áreas de 

conhecimento se colocam ou não nesse espaço denominado pós-moderno.  

Bauman, não concorda que haja um fim da modernidade, mas sim uma forma 

versátil e variável que a sociedade moderna assumia no momento já que “[...] a 

sociedade que entra no século XXI não é menos ‘moderna’ que a que entrou 

no século XX, o máximo que se pode dizer é que ela é moderna de um modo 

diferente.” (Bauman, 2000, p. 36). Algo também problematizado por Nicolaci-

da-Costa, ao dizer que: 

Para alguns, os avanços tecnológicos são determinantes do quadro 
de mudanças atual. Para outros, esse papel central é desempenhado 
por fatores econômicos. Para muitos, a mudança representa uma 
ruptura com o que veio antes; para outros tantos, essa mesma 
mudança é apenas outro estágio da velha ordem (NICOLACI-DA-
COSTA, 2004, p. 83). 
 

A modernidade é fruto de um longo caminhar, iniciado entre os séculos 

XVI a XVIII, que de forma didática localiza-se no período das Grandes 

Navegações, da Descoberta do Novo Mundo, do Renascimento Cultural e da 

Reforma Protestante. Cabe aqui rapidamente ressaltar o caráter do termo 

modernidade dado pelos homens do seu tempo foi como forma de diminuir a 

importância de épocas anteriores. O Iluminismo inaugurou a segunda etapa da 

modernidade, caracterizada pela universalização da razão e pelo primado do 

indivíduo e de sua liberdade. A partir do século XX uma nova era, fortemente 

marcada pela total ruptura com o passado, provoca mudanças fundamentais no 

terreno das relações sociais, da ciência, da filosofia, da educação, da saúde, 

da moral, dos costumes e da economia.  

Bauman denominou a sociedade do século XX como “pesada”, 

“enraizada”, “sólida”, apontando o período do fordismo414, como a principal 

característica desse momento. Tratava-se de um mundo dos que ditavam as 

leis e dos que as obedeciam, de pessoas dirigidas por outras, da adoção de 

sistemas tecnológicos voltados para o aumento da produtividade e a 

especialização dos trabalhadores.  

Um mundo que para a autora Nicolaci-da-Costa (2004) foi definido 

pelos pós-modernistas como: 

                                                           

 
414

Modelo norte-americano de práticas produtivas em massa, idealizadas em torno de 1914 por Henry 

Ford em sua indústria automobilística de Michigan, modelo vigente   até 1970. 
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Ordem, progresso, verdade, razão, objetividade, emancipação 
universal, sistemas únicos de leitura da realidade, grandes narrativas, 
teorias universalistas, fundamentos definitivos de explicação, 
fronteiras, barreiras, longo prazo, hierarquia, instituições sólidas, 
poder central, claras distinções entre público e privado etc. 
(NICCOLACI-DA-COSTA, 2004, p. 83). 

 
Nesse contexto, as atividades humanas reduziam-se a movimentos 

simples, rotineiros e pré-determinados, a serem obediente e mecanicamente 

seguidos, por força de uma separação meticulosa entre projeto e execução. 

As relações sociais e afetivas pautavam-se no modelo de família 

tradicional e patriarcal, que garantiu o lugar da sexualidade na sua função 

biológica e o sexo dos então “cônjuges” era sobrecarregado de regras e 

recomendações e aceito para fins de procriação. 

 A materialidade do ser-indivíduo no mundo era dada pela razão da 

normalidade do que se estabelecia como parâmetro do ser normal, rechaçando 

para a não existência (ou não visibilidade) tudo o que não se encaixava nesse 

modelo nuclear. 

A medicina, por exemplo, se consolida e volta seus pressupostos 

para o cuidado da família, passando a sexualidade a ser tratada como caso de 

higiene e saúde, com uma série de interditos e normas. Neste momento, o 

normal e o patológico são severamente demarcados. 

No Brasil, a medicina higienista seguindo a orientação vigente na 

Europa, caracteriza a prática sexual como responsável por doenças. Não 

estranho entender porque também a masturbação era vista como nociva, que 

precisava ser controlada, principalmente entre os mais jovens. Muitos jovens 

eram colocados em colégios internos para garantir a “imunidade” contra as más 

influências, e por muitas vezes àqueles que não tinham acesso a esses 

lugares, outros mecanismos eram postos em prática como forma de repressão, 

uma delas a religião. 

Segundo José Sterza Justo (2005), percebe-se um rompimento dessa 

fixidez que vem de “[...] uma cultura do descartável, assentada no consumismo, 

invade as subjetividades solapando as clássicas figuras da identidade que 

destacam a estabilidade e a solidez [...] (p. 69).”, de maneira que a dinâmica do 

movimento altera a rota contínua para um espaço de colisão onde instala-se o 

talvez e não mais as relações dicotômicas e binárias de um sim e um não.  
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O desdobramento das condições de vida criadas na 
contemporaneidade e as subjetividades aí produzidas são bastante 
reconhecíveis e notáveis no plano específico dos relacionamentos 
amorosos. Há algum tempo vem-se observando mudanças na 
organização da família devido a transformações nos vínculos 
amorosos e nos relacionamentos que davam suporte à família 
nuclear tradicional. Dentre as várias razões relacionadas com as 
modificações na composição do núcleo familial, destacaremos 
exatamente a força de dispersão, de instabilidade, de 
desterritorialização e de desenraizamento, produtoras de 
relacionamentos mais abreviados e instantâneos incompatíveis com a 
estrutura familiar tradicional calcada na exigência de um amor e 
aliança conjugal eternos. (JUSTO, 2005, pp. 69-70) 
 

Para uma oposição a essa sociedade pesada e fixa, Bauman trás a ideia 

de “mundo do capitalismo leve”, cujo termo “líquido” vem com a ideia de 

fluídos, inconstância e mobilidade. Para o autor é a marca registrada da pós-

modernidade.   

Fluidez é uma metáfora regente de uma etapa atual da era moderna, 
não comporta tradições ideológicas. Ao contrário, poucas coisas são 
pré-determinadas e, menos ainda, irrevogáveis, bem como poucas 
derrotas são definitivas e, raríssimos contratempos, irreversíveis; em 
contrapartida, nenhuma vitória é, tampouco, final (BAUMAN, 2000, p. 
38). 

 

 A sociedade da modernidade líquida, diferentemente da que a 

precedeu, não se comporta como produtora, em que os indivíduos tendem a 

consumir apenas o imprescindível para atender às suas necessidades básicas, 

mas para um consumo orientado por desejos e quereres ilimitados, como 

corrobora Justo (2005) ao afirmar que: 

Bauman (1998) 
415

 assinala outro aspecto dos relacionamentos 
afetivos da contemporaneidade, assentado na sexualidade. Segundo 
ele, enquanto antes a sexualidade era colocada a serviço de um 
projeto de vida ou de um relacionamento, ou seja, orientava-se para a 
consecução de outros objetivos além do próprio prazer sexual, hoje 
está desconectada de outras buscas, cumprindo uma finalidade 
puramente hedonista. A sexualidade assim modelada seria suporte 
do sujeito “colecionador de sensações”, que vive a instantaneidade e 
o imediatismo, sujeito esse que se constitui basicamente como um 
consumidor inveterado. Além disso, o isolacionismo e o 
individualismo da contemporaneidade têm transformado em algo 
perigoso as aproximações mais íntimas entre as pessoas. (JUSTO, 
2005, p. 70) 

 

Para tanto, a travestilidade enquanto processo de construção identitária 

travesti, que comporta desde seu aparato tecnológico que busca a construção 

desse corpo, que mesmo em caráter de estar à margem, baliza a 

                                                           
415

 BAUMAN, Z. Mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.  



 

65 

 

heteronormatização ao assumir o conceito do que é ser feminino e por à prova 

na construção desse corpo, que ao estar, torna-se abjeto pela mesma norma 

que o reitera. 

A partir dessa ótica, seu “gênero” desordenado só pode implicar uma 
sexualidade perigosamente marginal. Marginalidade que é até 
mesmo territorial, já que suas vidas são experenciadas, muitas vezes, 
na rua e durante a noite (MISKOLCI; PELÚCIO, 2007, p. 262) 

Stuart (2006) caracteriza esse “novo” sujeito pós-moderno, como um 

“descentrado”, sem uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade 

torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam. O sujeito assume identidades diferentes 

em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 

“eu” coerente. Nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 

Essa nova era é marcada por uma total ruptura com o passado e 

mudanças fundamentais no terreno das relações sociais, da ciência, da 

filosofia, da educação, da moral e da economia. Ao mesmo tempo em que 

abandona crenças, tradições, valores e ideologias. Uma sociedade imediatista, 

em que o tempo importa mais do que o espaço ocupado, mesmo porque esse 

espaço será preenchido apenas transitoriamente (BAUMAN, 2000). 

  A identidade cultural (gênero, classe, etnia, raça e nacionalidade) se 

desloca o tempo todo de acordo com o aparecimento de novos aspectos 

formais na cultura, com o surgimento de um novo tipo de vida social. Dessa 

forma os vínculos são postos como flutuantes (MAFFESOLI, 1997) e dessa 

maneira, seriam mais vinculados ao seu tempo que qualquer outra questão. 

Pensar nos corpos travestis: identidades ou rupturas?  

A partir dessa tessitura emblemática sobre construir uma identidade 

travesti sob a perspectiva da fluidez pós contemporânea institui um diálogo 

entre o que é esse caráter identitário em diálogo tenso com a performatividade 

de gênero que constitui a travesti.  

 Pensar nessa fragmentária identidade em tempos pós-modernos, 

também institui reflexões sobre como pensar em políticas públicas que possam 

contemplar esses corpos transitórios de maneira a constitui-los como sujeitos 

de direito, já que:   

A “sociedade” é cada vez mais vista e tratada como uma “rede” em 
vez de uma “estrutura” (para não falar em uma “totalidade sólida”): ela 
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é percebida e encarada como uma matriz de conexões e 
desconexões aleatórias e de um volume essencialmente infinito de 
permutações possíveis. (BAUMAN, 2007, p.9) 
 

 Por fim, reconhecer a existência de experiências e vivências longe da 

dialética esquizofrênica e binária do homem/mulher ou 

heterossexual/homossexual constitui um dos primeiros passos rumo a novos 

olhares sobre a possibilidade de perceber o caráter identitário por outras 

perspectivas, construindo novos rumos do sujeito enquanto político e como 

sujeito que importa. 

 Colocar em voga a noção de identidade é justamente pensar na liquidez 

dessa construção, já que ela traria certa sensação de unidade, solidez a 

determinados esquemas rígidos de pertencimento e/ou não pertencimento, de 

lógica e de consistência, o que Bauman (2000) questiona ao discutir que a “[...] 

busca da identidade é a busca incessante de deter ou tornar mais lento o fluxo, 

de solidificar o fluido, de dar forma ao disforme [...].” (p. 29), ou seja, ela não é 

dada como única e fixa, mas atravessa o centro e vai até as margens, atua nas 

bordas e instaura a tensão propulsora de um embate altamente positivo no 

sentido de mover sentidos e criar possibilidades. E se assim não o é, enrijece e 

põe fim a energia criadora. Ainda em Bauman (2000) , pode-se ver um traço 

mais amplo desse cenário contemporâneo de rupturas e de um novo olhar 

sobre velhos discursos, não no sentido pejorativo, mas da possibilidade de 

novos sentidos.  

O fato de que a estrutura sistêmica seja remota e 

inalcançável, aliado ao estado fluido e não estruturado do 

cenário imediato da política-vida, muda aquela condição 

de um modo radical [de padrões, códigos e regras a que 

podíamos nos conformar, que podíamos selecionar como 

pontos estáveis de orientação e pelos quais podíamos 

nos deixar depois guiar] e requer que repensemos os 

velhos conceitos que costumavam cercar suas narrativas. 

Como zumbis, esses conceitos são hoje mortos-vivos. A 

questão prática consiste em saber se sua ressurreição, 

ainda que em nova forma ou encarnação, é possível; ou – 
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se não for – como fazer com que eles tenham um enterro 

decente e eficaz (BAUMAN, 2000, p. 17).  

 

 

 A possibilidade da leitura “baumaniana” realoca a discussão sobre que 

caráter identitário se busca na constituição dos corpos travestis, e leva a 

diferentes lugares de discussão, seja nas pesquisas, nos tratos com as 

questões travestis ou nas vivências tão ricas e pessoais da enorme diversidade 

de travestis que vivenciam sua multiplicidade numa relação tencionada entre o 

ser o estar, de forma que a torna um agente de questionamento e borramento 

das fronteiras que ainda não foram derrubadas, apesar de serem 

constantemente solapas. 
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AS TRAVESTIS E A (RE) INVENÇÃO DOS SEUS CORPOS: 

ACEITAÇÃO DE SUA IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININA 

Ednaldo da Costa Braz (UEPB), ed-braz@bol.com.br, (83)8848-8769. 

Orientadora: Dra Auri Donato da Costa Cunha, auri-donato@uol.com.br, 

(83)3246-4346. 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo os sujeitos “travestis”. 
Procurou identificar as estratégias construídas por elas para a construção de 
seus corpos e quais os dispositivos utilizados para que o processo de 
transformação de seus corpos possam trazer-lhes resultados esperados, no 
caso, a aproximação ao máximo da figura do feminino, ao ponto de poderem 
sentir-se feminina/mulher.  
Palavras-chave: travestis; corpos; identidade de gênero. 
 

 

TheTranssexualand the(re) inventionof theirBodies: 
acceptanceoftheir gender identity 

 
ABSTRACT: 
This work has as focus of study the transvestite individuals. It is searching to 
identify which strategies built by them to change their bodies. Which devices are 
used for the process of transforming their bodies can bring them results 
expected, in this case, the approximation with the maximum figure of female, so 
that they can feel feminine / woman.  
Keywords: transvestites; bodies; Gender identity. 
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AS TRAVESTIS E A (RE) INVENÇÃO DOS SEUS CORPOS: 

ACEITAÇÃO DE SUA IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININA 

Ednaldo da Costa Braz (UEPB), ed-braz@bol.com.br, (83)8848-8769416. 

Orientadora: Dra Auri Donato da Costa Cunha, auri-donato@uol.com.br, 

(83)3246-4346417. 

 

 

Introdução 

A cada dia que passa encontramos mais produções bibliográficas dando 

ênfase as questões ligadas a construção dos corpos, para além da questão 

biológica, compreendendo como os corpos ganham novas formas, contornos, 

representações para sua existência enquanto cidadãos/ãs historicamente 

aceitos/as em uma sociedade construída e legitimada a partir de concepções 

religiosas, científicas e que naturalizam determinadas formas de existência dos 

sujeitos.   

Nesse contexto, ao elaborar esta pesquisa direcionada para a 

construção dos corpos das travestis, uma das principais preocupações foi  

averiguar  como elas se identificavam e quais os dispositivos utilizados  para 

construírem suas identidades de gênero feminina. Como também, identificar 

qual a imagem que nos remete a figura de uma travesti? Homem vestido de 

mulher? Prostituição? Criminalidade? Sexo? Como elas são reconhecidas pela 

sociedade no geral e pelo próprio movimento LGBTTs (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero). 
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Considerando a questão de que as travestis embaraçam as fronteiras 

entre macho/fêmea/homem/mulher, os seus corpos apresentam-se como o 

diferente que atravessam o que está posto como norma, em uma sociedade 

em que o homem tem que exercer papéis sociais estabelecidos para legitimar 

sua imagem do forte, que não chora, viril, que pega várias mulheres, enfim 

legitimando uma cultura da força para o homem. E nesse contexto, o homem 

biologicamente falando, no caso a “travesti” não se enquadra nessa concepção 

estabelecida, desta forma, passam a assumirem os papéis sociais postos para 

o feminino, a partir da construção de seus corpos ao tentarem equiparar ao 

corpo da mulher.  

Neste sentido, será um duplo erro, um homem que não age como 

deveria agir, e ainda tenta construir uma imagem da mulher que também sofre 

discriminação em nossa sociedade. A travesti será percebida como o sujeito 

entre fronteiras, não sendo reconhecida nem como homem e nem como 

mulher. E isso se expande para todas as áreas de vida dos sujeitos, como por 

exemplo, a família, escola, mercado de trabalho, enfim, todos os espaços que 

elas passam a ocupar sendo classificadas como estranhas, diferentes, 

anormais.  

Essa estranheza será legitimada não só no seio da sociedade 

heterossexista, mas no próprio meio LGBTTs. Pois o próprio movimento 

centraliza a visibilidade das problemáticas vivenciadas pelas travestis, 

principalmente a “transfobia” e ressaltam apenas o “G”, como se todos os 

segmentos que formam a sigla fossem gays. Fator que invisibiliza as travestis 

do meio social e passa a negar a construção de suas identidades femininas, já 

que ao compararem elas com homoafetivos passam a negar a existência de 

suas identidades de gênero. 

 

As Travestis e a Construção de suas Identidades 

As travestis são “homens ou mulheres” que não se reconhecem em seu 

corpo biológico e passam a assumir os papéis sociais opostos ao que estão 

resguardados para serem exercidos. 

São, pessoas que nascem do sexo masculino ou feminino, mas que 
tem sua identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico, 
assumindo papéis de gênero diferentes daqueles impostos pela 
sociedade. Muitas travestis mudam seus corpos através de 
hormonioterapias, aplicações de silicone e ou cirurgias plásticas, 
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porém vale ressaltar que isso não é regra para todas (Definição 
adotada pela Conferência Nacional LGBT em 2008). (BARRETO, 
Andreia (Orgs.) et. AL. 2009, p. 47).  
 

É de fundamental importância para direcionarmos nossos olhares para 

as travestis, que são sujeitos que não estão de acordo com seus corpos e 

partem para adequá-los de acordo com seus sentimentos de pertencimento ao 

feminino. Seja através de mudanças no corpo, ou questões psicológicas, mas 

de maneira que as façam sentirem-se femininas e reconhecidas como tal, pois 

sua imagem estará sempre associada à mulher, portanto, construída com base 

nos estereótipos que são estabelecidos para o feminino. 

Segundo GRANER (2008), as travestis são aqueles/as indivíduos que 

“transitam entre os gêneros”, pois sua referência é a partir de uma construção 

identitária que se situa entre o masculino e o feminino. Na qual, a identidade 

não é algo definido, permanente, mas depende de como o sujeito se percebe, 

como passa a se reconhecer em relação às suas subjetividades. Até por que, 

cada indivíduo constrói a sua identidade a partir de sua própria interpretação 

pessoal da imagem ideal vivenciada ou percebida como sua realidade.  

Assim podemos citar como exemplo, o caso das travestis mulheres, que 

passam a se perceberem como mulheres do sexo feminino. Independente de 

ter um órgão genital masculino, mas que passam a construírem suas vivências 

dentro deste binário entre o que está posto para o masculino e o que ele/ela se 

enquadra ao que está posto para o feminino.  

Quando falamos em subjetividades, estamos nos referindo às diversas 

maneiras com que as pessoas são colocadas à disposição do campo social. 

Como cada uma delas irá construir suas vivências dentro de discursos 

normatizadores em que os valores, os sentidos, e tudo o que esteja ligado ao 

ser humano seja construído a partir de um modo de existir no mundo, 

estabelecido a partir de “processos de subjetivação”, como afirma GUATTARI e 

ROLNIK (1986). Em que cada um dos sujeitos perpassa desde o seu 

nascimento a uma rede de saber-poder que estará determinando os modelos 

existenciais a serem seguidos.  

Para STOLLER (1993. P. 28) a identidade de gênero está diretamente 

relacionada a uma “mescla de masculinidade e feminilidade em um mesmo 

sujeito, de modo a representar que tanto a masculinidade quanto a feminilidade 
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podem ser encontradas em todas as pessoas, sendo que de forma e graus 

diferenciados”. De maneira a compreender que esses modos de vivenciarem 

suas sexualidades não são dados através da forma biológica, mas repassados 

através da cultura, da identificação de cada um/a com os modelos de 

sexualidades existentes.   

As identidades de gênero, segundo LOURO (1997) vivem numa 

instabilidade constante, não havendo a fixidez, mas pelo contrário vivemos em 

“permanente transformação”. Nada é para sempre, vivemos nos construindo 

cotidianamente, assim também são as identidades, não são dadas ou 

acabadas em um determinado momento. Não são estáveis, portanto sempre 

sendo possíveis de transformação. Ao estar cruzando as fronteiras do que está 

posto como norma, é a maneira pela qual os sujeitos se utilizam para 

transformar-se no que almejam.  

Logo, cruzar fronteiras, por exemplo, pode significar simplesmente 
mover-se livremente entre os territórios simbólicos de diferentes 
identidades [...] não respeitar os sinais que demarcam – 
“artificialmente” – os limites entre os territórios das diferentes 
identidades (SILVA, 2000, p. 88-89).  

 
 Ao classificar as travestis como sujeitos que ultrapassam as fronteiras 

estabelecidas entre os gêneros, estaremos designando que elas constroem 

suas identidades mesmo com a presença dos limites normatizadores, que 

seguem o ideário de estabelecer o que serve para homens e o que serve para 

mulheres. Com a presença marcante do binário (masculino/feminino), que 

serve de estratégia de legitimidade para a existência de tais lugares, passando 

a construir regras a serem seguidas socialmente. Elas são os sujeitos de 

desconstrução destes lugares postos, passando a construir outra forma de 

vivenciarem suas sexualidades, mesmo não sendo abrangidas por essa 

padronização, suas identidades são levadas a visibilidade.  

A partir do conceito de fluidez, de transformação, os sujeitos passam a 

se construírem enquanto cidadãos/ãs de direitos. Assim são as travestis, numa 

tentativa constante de se construírem, ou melhor, de adequarem suas 

identidades de gênero femininas aos seus corpos.  

 

Transformar Corpos é Construir uma Vida 
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Durante o processo de “TRANSformação” em que cada uma das 

travestis percorrem para se adequarem as suas identidades de gênero 

feminina, é de fundamental importância o reconhecimento que estamos 

traçando a cerca do processo de feminização que as mesmas realizam para 

obterem o resultado esperado, o mais parecido possível ao corpo feminino.  

Percebemos claramente a importância da semelhança a ser alcançada 

em relação ao corpo feminino, pois o modelo do corpo desejado é legitimado 

pela mídia que expõe diariamente os corpos de mulheres fortes, cochas 

definidas, bumbum arredondado e avantajado, seios fartos, enfim um modelo 

estereotipado da mulher moderna. De forma que tantas mulheres, travestis e 

transexuais passam a reproduzir como única forma de serem mulheres de 

“verdade”. 

São as mulheres e travestis que por onde passam chamam a atenção de 

homens e mulheres através de seus corpos definidos e malhados de formas 

arredondadas e musculosas. São corpos que carregam em si o significado da 

“beleza” como se a única possibilidade de ser desejada fosse através de um 

corpo que esteja dentro dos padrões aceitáveis do que passa a ser ditado em 

relação à beleza nos dias atuais.  

Por esses e outros motivos, entre eles o sentimento de identificação, de 

pertencimento ao gênero feminino que as travestis perpassam por arranjos e 

desarranjos dos seus lugares sociais, das formas de ser e de estar no mundo. 

Em que o ambiente social define comportamento para cada gênero de forma 

bem diferenciadas. Para a mulher a sua representação será a emoção e para o 

homem a razão, ao mesmo que passa a estabelecer o papel de cada sexo para 

a sociedade, 

As meninas são atribuídos qualificativos como passividade, 
docilidade, desejo de poder em seu território nacional, o lar, instinto 
de maternidade, romantismo, enquanto que o sexo masculino 
corresponde a vocação de poder, a capacidade de tomar iniciativas, 
tenacidade, desejo de liberdade, e racionalidade [...] (RAGO, 1985, p. 
83).  

 
Com a naturalização de papéis sociais para homens e mulheres na 

sociedade de forma desiguais, em que sempre subordina a mulher ao homem, 

essa naturalização dos papéis faz com que não possa haver a possibilidade de 

transição de um sexo para outro, ou seja, o sujeito teria que ser homem ou 

mulher e não possa questionar o que é visto de forma natural desde que o 
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mundo é mundo para homens e mulheres. E com esse pressuposto, as 

travestis são reconhecidas como sujeitos entre lugares, aqueles/aquelas que 

não agem de acordo com o seu sexo biológico.  

A partir do momento em que as travestis não mais se reconhecem 

dentro destes lugares postos para homens e mulheres, passam a negar o 

corpo masculinizado, através de táticas que possa desvendar o que deve ser 

mostrado, visto por elas e pela sociedade como um todo. Construindo e 

desconstruindo o seu corpo que deste momento em diante, ao trazer para si o 

que está posto para o outro (feminino), o que não seja reconhecido na 

masculinidade, mas que lhe traga satisfação ao se reconhecer através do 

espelho enquanto mulher.  

Segundo Merleau-Ponty (HUSSERL, MERLEAU-PONTY, 1975, p. 282-

3):  

O espelho surgiu no circuito aberto do corpo vidente ao corpo visível 
(...) O espelho aparece porque eu sou vidente-visível, porque há uma 
reflexividade do sensível; ele a traduz e a reduplica. Graças a ele, o 
meu exterior se completa (...) O fantasma do espelho arrasta para 
fora a minha carne e (...) Todo o visível de meu corpo pode investir os 
outros corpos que vejo. O homem é espelho para o homem. Quanto 
ao espelho, ele é o instrumento de uma universal magia que 
transforma coisas em espetáculo, os espetáculos em coisas, eu no 
outro e o outro em mim.  

 
O espelho para as travestis é a reprodução ou duplicação do que os 

seus desejos lhe submetem, onde elas se tornam visíveis para si próprias e 

para o mundo. O seu exterior passa a ser uma espécie de moldura em que 

possa ir se adequando ao que a faz sentir-se de bem consigo mesma que é o 

fato de ter sua aparência feminina. Ao mesmo tempo em que para muitas 

representa um vilão que ao não desvendar a mulher desejada por elas, passam 

a evidenciar o que não gostariam que fossem os traços do masculino em seus 

corpos.   

E para que isso aconteça é necessária à construção deste corpo de 

maneira que não mais possa deixar traços que lhe retribua a um passado que 

não quer ser vivenciado. Deste momento em diante, iniciam-se às 

transformações que são os métodos de mudanças em seus corpos desde o ato 

de vestir-se de mulher até a mais completa transformação com a utilização de 

silicone (industrial ou convencional).  
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Esse processo nos possibilita uma observação da realidade social das 

travestis que se utilizam de uma série de técnicas/táticas para conseguirem se 

reconhecerem enquanto femininas.  

A partir deste momento, um dos fatores primordiais para a visibilidade 

deste corpo em construção é a questão da indumentária que se estabelece 

como um elemento simbólico de fundamental importância na definição das 

identidades das travestis. Neste aspecto, o corpo que se monta, se veste, ou 

melhor, se “traveste” se legitima como sendo o definidor do gênero. Tendo as 

vestimentas evidenciadas as diferenciações entre os sexos. 

As roupas passam a ditar normas e padrões para os sexos, e ao se 

legitimar esse fator, não mais haverá criticas quanto às possibilidades de 

representações entre os sexos, pois os corpos passarão a serem identificados 

com as vestimentas adequados ao sexo que designam.  

Por conseguinte, se faz necessário perceber para além da mera 

inversão vestimentária, não é só o ato de vestir-se com as vestimentas 

designadas ao feminino, mas é bem mais complexo, em que o ser 

anatomicamente do sexo masculino, ter que representar uma mulher, passa a 

ritualizar uma mulher “idealizada”, “estereotipada”, de maneira a se 

assemelhar-se a ela, biologicamente falando.  

O fato de vestir-se de mulher 24 horas do dia não é definidor do sujeito 

ser uma travesti. Pois temos travestis que não conseguiram realizar-se 

enquanto mulheres, deixando o cabelo crescer, vestindo-se com vestimentas 

femininas em seu cotidiano por uma série de fatores, dentre eles, o econômico 

em que dependem economicamente de seus familiares, já que o modo de vida 

das travestis não é barato necessitando de aqué (dinheiro) para seu sustento 

ou mesmo os próprios familiares (mãe/pai/irmãos/ãs) os quais não aceitariam 

que o seu filho/a ou irmão/ã tornem-se travestis em que a grande maioria 

associa a travesti com a prostituição.  

O processo de aceitação das próprias travestis perante os familiares e a 

sociedade como um todo passa a construir uma relação de aceitação versus 

negação de suas identidades de gênero feminina. Esse conjunto de mudanças 

sejam elas hormonais, mentais, não é algo tão fácil e aceitável como aparenta 

ser, pois para que elas possam se aceitar da forma que desejam ser, passam 

por um processo de aceitação ou não familiar (pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos 
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e amigas), e em todos os espaços em que elas possam vir a freqüentar, serão 

alvo dos espaços de sociabilidade construídos na maioria das vezes 

perpassado por preconceitos, discriminação, e que elas tem que serem fortes o 

bastante para vivenciá-los da melhor forma possível. 

Assim,durante esse passo importante de decisão para elas, as 

fragilidades que são estabelecidas nas relações fazem com que as mesmas 

não tenham a coragem de enfrentar a todos e tentar viver da maneira que lhe 

proporcione pertencimento ao segmento das travestis.  

A existência do preconceito, a discriminação e as diversas formas de 

violências direcionadas para os LGBTTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros) são constantes e em todos os 

espaços, mas especificamente para as travestis e transexuais, pois o fato de 

construírem seus corpos, suas maneiras de ser, expressar-se e agir, não 

passam por incógnitas. Estando marcada em seus corpos a presença de 

mudanças realizadas por elas para conseguirem assumirem suas identidades. 

Neste sentido, elas se tornam sujeitas as piores formas de desprezo, abuso e 

violência.  

Segundo SILVA (1993), para as travestis o principal trabalho a ser 

desenvolvido por elas é a correção de sua própria natureza, pois a partir do 

momento que elas não mais estejam suportando continuarem a existirem 

estereotipadas em um corpo masculino, com a presença de músculos, pêlos, 

passando, portanto a construírem estratégias para que possam livrar-se do que 

lhe é indesejado. Elas passam a negar-se a si próprias, enquanto sujeitos 

biológicos e iniciam suas transformações corporais para se adequarem ao que 

lhes identificam enquanto femininas.  

A construção do corpo da travesti espelha-se na imagem feminina. 
Essa imagem, porém, em nenhum momento é tomada como acabada 
e absoluta, sempre variando, se processando, uma feminilidade em 
construção permanente que vai se transformando por meio das 
formas corporais, cada vez mais remodeladas pela ingestão de 
hormônios e aplicação de silicone, mas também pela depilação, 
maquiagens e adoção de maneirismos (PERES, 2009, p. 254).  
 

A imagem feminina estereotipada que influencia a construção destes 

corpos masculinos em femininos é a busca pelo corpo visualmente sexy, 

sedutor, sensual que desperte nos homens o desejo e nas mulheres a 

admiração quando não a inveja. Portanto, é como se fosse uma obra de arte 



 

79 

 

que sempre pode ser recriada e melhorada de forma a ter sempre o 

encantamento dos que a vêem. E principalmente da própria travesti que se 

vislumbra por seus aperfeiçoamentos.   

A identificação das travestis é algo bem marcante, pois hoje é comum 

encontrarmos meninas que afirmam terem se deslumbrado pela trans. Roberta 

Close, ela lhes serviu de inspiração para serem o que são, para que pudessem 

conseguir o que ela teria conseguido. Roberta é uma trans. que na década de 

80 ficou muito conhecida por ser a primeira trans. a sair em uma revista 

feminina de nudez, mas precisamente em 1984 ela posou na capa da Revista 

playboy e foi uma das mais vendidas, fato que a levou para a imprensa e mais 

à frente em todos os canais de televisão da época.  

Esse fato perpassou a mente de travestis que sonhavam com aquele 

corpo feminino construído pela Roberta, a perfeição do corpo dela era tanta 

que os homens confundiam-se em relação a ela. Viam como mulher e não 

como uma travesti/transexual. Esse fator de semelhança ao feminino habita a 

mente de travestis de maneira a lhes incentivarem no trânsito de suas 

identidades, no percurso do devir.  

As transformações dos corpos através de processo da feminilização 

iniciam-se com a extração dos pêlos da barba, pernas e braços. Começa a 

deixar o cabelo crescer, vestir-se de mulher 24 horas do dia e após esse 

processo inicia-se a utilização dos hormônios femininos (pílulas e injetáveis), e 

até mesmo a aplicação de silicone em algumas partes do corpo, principalmente 

bumbum e seios.  

O processo de eliminação dos pêlos inicia-se com sessões de eletrólise, 

que é a passagem de correntes elétricas através de uma agulha e que vai 

sendo injetada na pele onde existem os fios de barba. As travestis afirmam que 

não gostam deste procedimento, pois é muito doloroso e demorado, chegando 

até anos para se ter um resultado esperado. A grande maioria delas prefere 

mesmo a utilização da pinça, esta que lhe garante mais tempo até que os pêlos 

voltem a crescer.  

Interessante perceber o que a imagem passa através do espelho, 

desvendando o que elas procuram esconder, pois lembro-me de Patrícia418, 

indo comigo à uma viagem à Brasília, e que ao chegar em seu quarto estava 
                                                           
418

  Nome citado,  pseudônimo em função de exigência da mesma.  
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ela com uma pinça à mão retirando os ralos pêlos existentes em seu rosto, 

como se fosse o fator de desvelamento do real. Ao questioná-la a respeito do 

que tinha visto ela afirmou: “que todos os dias retirava os poucos pêlos, pois 

mulher de barba nem o diabo pode”, brincou a respeito do fato como forma de 

ressaltar que aquele fato de eu ter lhe questionado o que vira não lhe 

incomodara.  

Para além da tentativa de desaparecer com a barba, ainda tem a 

questão do uso da maquiagem para esconder de forma definitiva o que está 

sendo exposto pela sua natureza biológica.  A maquiagem tem como utilidade 

o embelezamento das travestis, a partir de estratégias de uso, como tentativa 

de deixar os traços faciais mais finos com contornos femininos, ou 

arredondados nas bochechas. Na maioria das vezes, diminuindo o nariz, dando 

uma arredondando no rosto, aumentando os lábios de forma a deixarem 

sensuais. De forma a fazer surgir uma imagem “natural” construída para o 

feminino, algo mais delicado, que possa levar os olhares de homens e 

mulheres para a admiração do que está sendo exposto.  

A maquiagem é o grande trunfo das travestis, base, pó, corretivo... 
São essenciais (eu não saio sem tá de base e pó) aconselho você 
não exagerar na maquiagem, pois se exagerar vai ficar muito em 
evidência que é travesti, porque os traços masculinos por si só já são 
meio exagerados, então nada de make de Drag Queen... maquiagem 
discreta!. JOSYANE WATSON: Disponivel: http://diario-da 
josyanewatson.webnode.com.br/dicas-para-quem-quer-se-
transformar-em-travesti/).Acesso:23 de Julho de 2013 

 
Há uma preocupação em não exagerar na maquiagem para que não 

faça o efeito contrário, ao invés de esconder traços masculinos, possam ser 

ressaltados. Ao mesmo tempo em que o uso da maquiagem passa a ser 

indispensável, pois à medida que se utiliza a mesma para se ter uma aparência 

feminina, ela por si só não desempenhará a função desejada, o complemento 

serão os cabelos.   

Vale ressaltar, também a preocupação com os cabelos. Eles devem 

estar sempre compridos, tratados, bem pintados e escovados, de maneira que 

encante a todos e todas os/as que as vejam. E quando não se pode ter o seu 

cabelo desta forma, uma grande maioria recorre à utilização de perucas, desde 

aquelas feitas com cabelos naturais, as sintéticas, mas que não deixam de 

serem parecidas com a fibra capilar. E para isso tem que ter(dinheiro), para a 

compra da peruca. As de cabelos naturais chegam a custar entre R$1.200,00 à 
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3.000,00, já as de fibra sintética, como é o exemplo das perucas estoril é entre 

os valores de R$270,00 à 450,00, quase idênticas a fibra capilar. Sem 

esquecer que ainda existem as de kanekalon (fibras sintéticas com fios bem 

finos, textura lisa, porém muito opacos e exageradamente brilhantes) esse tipo 

de material é utilizado para a confecção de cabelos de bonecas, uso de 

cosplay, etc. Para as que não têm condições de utilização das mais caras ou 

mais modernas a existência de tal pode garantir o uso de maneira a realizar-se.   

Ao obterem resultados em seus rostos, podem dar prosseguimento ao 

processo assumindo o papel do sexo oposto ao seu biológico, pois com o 

processo de mudanças em seus corpos, através de um processo laborioso e 

doloroso, que são os métodos de: 

Eletrólise, depilação, enxerto de silicone, injeção de hormônios, 
maquiagem, vestuário, maneiras de andar, modos de sentar, 
impostação na voz, exercícios de postura, com suas decorrências 
imprevisíveis – ou pelo menos indesejáveis - , tais como furúnculos, 
anemia provocada pelos hormônios (há quem até fale de leucemia) 
[...] A voz que “acorda” grave e todo o esforço diário no sentido de 
agudizá-la, refreá-la nos sussurros e falsetes. A difícil e penosa 
sustentação nos saltos altos, um suplício para experimentadas 
mulheres (SILVA, 1993, p. 130).  

 

Todo esse processo se constitui em maneiras de fabricação dos corpos, 

que perpassa por construções sociais e psicológicas dos gêneros. Desde o uso 

de pireli (enchimento de espuma) que algumas ao iniciarem suas 

transformações passam a utilizar ou que por algum motivo não esteja vendo 

resultados em seus corpos, daí ouso do enchimento para dar a imagem de 

mudança. Ou mesmo a utilização dos hormônios, primeiramente com o uso de 

antiandrógenos que são responsáveis por bloquear os efeitos da testosterona 

no organismo, impedindo a masculinização. Como exemplos de 

antiandrógenostemos, o ciproterona ou espiroctonalona e aldactone, agem de 

forma a reduzir a testosterona e diminuição da libido.  

Para que o resultado tenha eficácia, é necessário associado ao 

antiandrógeno, tomar um medicamento com estrógeno, que é: 

O hormônio responsável pelo comportamento “feminino”, 
determinando a feminilidade, agindo sobre as células, anatomia e 
comportamento. Ele também age sobre o crescimento das células, 
pois as induzem a se proliferar, aumentando o tamanho de músculos, 
vagina, mamas, glândulas, quadris, coxas, dando um formato ovóide 
a essa região, diferentemente dos homens, que possuem a região do 
quadril afunilada. Possui função no crescimento de pêlos pubianos, 
desenvolvimento de pequenos e grandes lábios e deposição de 
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tecido adiposo. Portanto, é o estrogênio que promove as 
características físicas femininas. (GONÇALVES: Disponivel em: 
http://www.infoescola.com/hormonios/estrogenio/ Acesso em 25 de 
Julho de 2013).  
 

 A associação dos antiandrógenos com os estrógenos passam a dar o 

resultado esperado para as meninas que lutam por construírem seus corpos 

arredondados, femininos, através da hormonioterapia. Dentre vários, o mais 

utilizado é a perlutan (um anticoncepcional de uso injetável, no geral devendo 

ser utilizado uma vez por mês), porém, uma parcela considerável das travestis 

utiliza a cada quinze dias para que o efeito seja de forma acelerado.  

 No geral, só a utilização da perlutan com um antiandrógeno já daria um 

resultado muito bom no corpo das meninas, porém, muitas delas utilizam um 

verdadeiro coquetel de medicamentos: androcur, etinilestradiol, valerato de 

estradiol, dentre outros. Isso pode de dar uma alteração no emocional das 

usuárias desses tipos de medicamentos. O correto é que seja aconselhável 

que todas possam ser acompanhadas por um bom endocrinologista para evitar 

efeitos em seu organismo.  

 Estas estratégias são necessárias para que elas possam obter 

mudanças em seus corpos e para que ocorra de forma mais rápida, ou no caso 

de algumas que não houve alteração corporal, elas passam a utilizar-se do 

silicone, seja ele o mais adequado ou o industrial. Para aquelas que podem 

pagar um alto valor, podem estar utilizando o silicone comum que a grande 

maioria das mulheres usa, além de ser em um espaço adequado o ato cirúrgico 

e para as que não têm como pagar muito, tem que recorrer as bombadeiras 

clandestinas.  

 As bombadeiras são travestis que fazem o processo de bombar (injetar o 

silicone industrial no corpo de outras travestis), o uso deste material é 

específico para impermeabilizar azulejos, lustrar pneus e painéis de carro. É 

uma espécie de óleo no qual a bombadeira através de uma seringa passa a 

injetar em pequenas quantidades no corpo de travestis e transexuais para 

turbinar seus corpos.  

 No documentário “bombadeira”, gravado no estado da Bahia pelos 

diretores baianos Luis Carlos de Alencar e Eduardo Coutinho numa tentativa de 

mostrar como as travestis e transexuais são como elas sentem-se em seus 

corpos e quais as estratégias que recorrem para moldarem seus corpos de 

http://www.infoescola.com/hormonios/estrogenio/
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maneira que fiquem satisfeitas com a realização do procedimento, do ato de 

“bombar” com o uso do silicone industrial.  

 Durante o documentário algumas falas proporcionam a realização do 

que elas sentem após o ato de bombação, para SAMARA,  

A bicha ta lá sentindo DOR e ta aguentando, ela está sentindo a 
DOR, mas sabe que vai ficar bonita. É uma “dor da beleza”, é o que a 
gente diz. Pra pintar o cabelo, pra puxar, pra furar uma orelha, para 
isso aqui tudo é a “dor da beleza”. Você sente a DOR sai queimando, 
tem que sentir queimar ali, tem que aguentar, mesmo tomando 
anestesia, ainda assim sente entrar queimando sua pele. (SAMARA, 
travesti entrevistada no Documentário Bombadeira). 

 

 Por mais que elas saibam a dor imensa irão sofrer, ainda assim é válido 

para que possam conseguir um corpo torneado, arredondado, feminino. É um 

sonho que estará sendo realizado o fato de poderem olhar no espelho e verem 

seus corpos femininos, esse fato não tem preço. Podendo ser os motivados ao 

ponto de fazer com que agüentem as dores insuportáveis durante o ato da 

bombação, ou mesmo perderem suas vidas. 

Para Celine, uma outra travesti entrevistada no documentário :  

A travesti só consegue mudar o seu corpo através da bombadeira, 
que se torna a sua única, o único escape, a única esperança para 
essa travesti, por conta que a prótese, a mudança do corpo através 
da prótese pelo meio convencional é muito caro. Então o papel da 
bombadeira para a travesti, não para a sociedade é muito importante. 
(CELINE, travesti entrevistada no Documentário Bombadeira). 
 

Para as travestis que se utilizam do serviço proporcionado pelas 

bombadeiras é muito importante, principalmente, pelo  poder  aquisitivo, pois 

sabem que não podem fazer da forma convencional, e essas pessoas tornam-

se as “profissionais” que irão lhes auxiliar através do ato de bombar para que 

elas consigam obter o corpo almejado. Portanto, por mais perigoso que seja 

elas se arriscam como única possibilidade de poderem usufruir de seus corpos 

construídos com muitos esforços e dores.   

Considerando o exposto, pode-se identificar que não é só buscar 

mudanças no corpo, mas também na mentalidade das travestis, como elas 

podem estar sendo vistas pelos seus familiares e pela  sociedade de um modo 

geral. Pois a existência de preconceitos faz com que muitas se voltem para 

manterem relações mais restritas, ou seja, em relação de reclusão.  As próprias 

travestis são reconhecidas como sujeitos da noite, pelo fato de construírem 

suas vivências afetivas longe dos olhares de estranhamento da sociedade e 
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até do próprio movimento lgbtts que às vêem de forma diferenciadas. Assim, 

ressaltando os discursos discriminatórios de que são “por mais que tentem 

mudar seus corpos, continuarão sendo homens”, e isso as torna sujeitos 

invisibilizadas dentro do próprio movimento.  

 

Considerações Finais 

Considerando o que foi discutido no transcorrer deste trabalho foi 

possível identificar as estratégias construídas pelas travestis para a construção 

de seus corpos. As quais diariamente obtêm como resultado esperado o que os 

seus espelhos passam a refletir respaldando um passado não desejado e um 

futuro almejado, desejado.  

O corpo que é o seu objeto de mudanças e continuidades, sendo ele 

enquadrado em um sistema de pertencimento à medida que se TRANSfoma, 

de maneira a estabelecer espaços de convivência para cada uma delas. Na 

maioria das vezes, por mais que haja uma negação destes espaços em que 

elas possam vivenciar sua identidade de gênero feminina, portanto, de um lado 

a identificação e construção por parte delas, de outro, a exclusão da sociedade 

e até do próprio movimento LGBTTs.  

Vale ressaltar que a partir da exclusão por parte da sociedade esse fator 

influenciará bastante em sua auto-estima, que se já não bastasse a luta para 

construírem seus corpos da maneira que o deixe conforme sua identidade de 

gênero feminina, ainda ter que lidar com questões ligadas ao preconceito e a 

discriminação são problemas que acarretará desde sentimento de  

constrangimentos até a questão da violência.  

Neste contexto em que elas buscam se identificar com o que tentam 

mudar seja em seu psicológico, em seu corpo de forma a construírem suas 

identidades de gênero feminino ainda tendo que burlar todas as questões em 

que o preconceito as impeçam de ser o que desejam ser.  

A partir da pesquisa foi possível identificar que as travestis enquanto 

cidadãs de direitos perpassam por um logo caminho cheio de questionamentos 

por parte da sociedade que não as reconhecem enquanto mulher, 

questionamentos em relação ao movimento LGBTTs que passam a construir 

discursos de maneira a deixá-las invisibilizadas do meio social. Mas que por 

mais rechaçadas que sejam os seus desejos falam mais alto do que qualquer 
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outra coisa. E o que importa é onde elas podem chegar através do trajeto das 

identidades fluidas. No entanto, para elas o que se espera é  atingir  a uma 

determinada identidade que é o seu ponto de chegada ao moldarem suas 

identidades de gênero femininas.  
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Este trabalho é um recorte do projeto de dissertação “Travestis na atenção primária: o cuidado 
em saúde na cidade de Natal” que tem por um de seus objetivos específicos compreender o 
significado do ser travesti. Estamos realizando uma pesquisa qualitativa. Os colaboradores são 
constituídos por travestis da cidade de Natal/RN.  

 

Palavras-chave: Travestis; Queer; Saúde. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is an outline of the dissertation project "Transvestites in primary care: the health care 
in Natal" which is one of its specific objectives to understand the meaning of being a 
transvestite. We are conducting a qualitative research. Employees consist of transvestites in 
Natal / RN. 

 

Palavras-chave: Transvestites; Queer; Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História de todas nós 

 

“Eu sou o avesso do que o senhor sonhou para o seu filho. 

Eu sou a sua filha amada pelo avesso. 

A minha embalagem é de pedra mas meu avesso é de gesso. 

Toda vez que a pedra bate no gesso, me corta toda por dentro. 

Eu mesma me corto por dentro, só eu posso, só eu faço. 

Na carne externa quem me corta é o mesmo que admira esse meu avesso pelo lado de fora. 
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Eu sou a subversão sublime de mim mesma. 

Sou o que derrama, o que transborda da mulher. 

Só que essa mulher sou eu, sou o que excede dela. 

Ou seja, eu sou ela com um plus, com um bônus. 

Sou a mulher que tem força de homem, que tem o coração trabalhado no gelo. 

Que pode ser várias, uma em cada dia da semana. 

Eu tenho o cabelo que eu quiser, a unha da cor que eu quiser. 

Os peitos do tamanho que eu quiser, e do material que puder pagar. 

O que eu não trocaria por uma armadura medieval, uma prótese blindada talvez. 

A prova de balas, a prova de facas. 

Uma prótese dura o suficiente para me proteger de um tiro 

e maleável o suficiente para ainda deixar o amor entrar. 

(...) 

E a vida segue. 

Muitas morrem, outras nascem cada vez mais novas. 

E assim elas vão, desviando dos tiros, esbarrando no preconceito, correndo da polícia. 

Mas sempre com um batom nos lábios, um belo salto nos pés 

e na maioria das vezes um vazio no coração. 

Ela não precisa de redenção. 

 

(Rafael Menezes.) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Para Foucault, o homossexual é uma personagem que aparece na história somente no 

século XIX: nos povos antigos, na Idade Média e ainda no início da idade moderna, a sodomia 

indicava uma tipologia de comportamentos proibidos, não uma identidade, e a partir de um 

ensaio do psiquiatra Karl Friedrich Westphal  o homossexual masculino tornou-se um “tipo 

humano”. A partir daquele momento, para Foucault, a homossexualidade terminou de ser um 

problema de comportamento que o sujeito pode ter ou não, e tornou-se uma questão de 

desejos, fantasias, personalidade, exigindo um trabalho de compreensão e interpretação 

(FOUCAULT, 1978). 

 A categoria de “sensibilidade sexual invertida”, elaborada por Westphal em 1869, não 

diferenciava homossexualidade e transexualidade, e incluía as duas como inversão entre 
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elementos masculinos e femininos da psicologia humana. Ainda Havelock Ellis em 1899 e 

Richard von Krafft-Ebing em 1931, consideravam a transexualidade como uma variante da 

homossexualidade, ou vice-versa. Magnus Hirschfeld em 1910 inventou os termos 

Transvestitismus (travestismo) e seelischer Transexualismus (transexualidade da alma) e 

pensou pela primeira vez o travestismo como um fenômeno distinto da homossexualidade. 

Quase quarenta anos depois, em 1949, David O. Cauldwell chamou seu ensaio de 

Psychopathia trans-sexualis, mas apenas em 1953, no ensaio Transvestitism and 

Transexualism de Harry Benjamin, o adjetivo “transexual” foi substantivado, passando a indicar 

uma identidade. Foi assim conceitualizada aquela diferença entre sexo, gênero e orientação 

sexual com a qual hoje medicina e psicologia pensam não apenas a homossexualidade e a 

transexualidade, mas também a heterossexualidade. (BERNINI, 2011) 

 Então, no meio científico, há mais de cinquenta anos, questões concernentes à 

orientação sexual são tratadas sob a perspectiva de que a sexualidade não está vinculada a 

uma lógica binária. Esta forma de encarar a sexualidade humana impôs novas reflexões acerca 

dos papéis sexuais na nossa sociedade. Ao se falar sobre sexualidade, é importante que se 

compreenda a existência e a diferenciação desses dois conceitos: orientação sexual e 

identidade de gênero. (CERQUEIRA-SANTOS, 2010) 

 A expressão orientação sexual diz respeito especificamente ao sexo pelo qual o 

indivíduo se sente atraído sexual e emocionalmente. Cerqueira-Santos (2010) traz seis 

categorias que são mais discutidas na literatura que trata das orientações sexuais, a saber: 

Assexual, seria a pessoa que não sente nenhuma atração sexual; Bissexual, que sente atração 

por ambos os sexos; Heterossexual, que sente atração pelo sexo oposto; Homossexual, o que 

se sente atraído sexual e emocionalmente por uma pessoa do mesmo sexo; Pansexual ou 

Omnissexual, que sentem atração por diversos sexos/ gêneros, quando se aceita a existência 

de mais de dois gêneros ou alguém que tem uma orientação mais abrangente (incluindo por 

exemplo, atração específica por transgêneros); e, finalmente, Pomossexual, que não aceita a 

classificação estática em uma das categorias anteriores. 

 Já se falando em identidade de gênero, esta se relaciona com o gênero (masculino ou 

feminino) com o qual o indivíduo se identifica. Diversas combinações podem ocorrer entre 

orientação sexual e identidade de gênero de forma que podemos encontrar uma expressão 

social de sexualidade que não revela, a priori, a orientação sexual. No entanto, os estereótipos 

em torno das orientações sexuais são comuns e até socialmente reforçados na configuração 

heteronormativa da cultura judaico-cristã. (CERQUEIRA-SANTOS, 2010) 

 Desde que Margaret Mead escreveu seus dois famosos livros, Sexo e Temperamento e 

Macho e Fêmea, em 1935 e 1949 respectivamente, e especialmente desde o surgimento do 

feminismo moderno, a distinção entre sexo fisiológico e sexo social (papéis sociais) tem sido 

discutida cada vez mais. A partir da constatação de que os papéis sexuais de - homem e 

“mulher” variam de cultura para cultura e de época para época, é agora um lugar-comum 

observar que cada sociedade, classe e região tem a mulher e o homem que merece. Ninguém 



 

90 

 

hoje em dia acredita que as diferenças de comportamento entre os dois sexos possam ser 

explicadas apenas em termos de diferenças biológicas, pois reconhece-se que os papéis 

sexuais são forjados socialmente. (FRY; MCRAE, 1986)  

 Já a produção antropológica brasileira sobre a temática de gênero vincula-se 

estreitamente ao desenvolvimento do feminismo como ideário político e como reflexão teórica 

que emerge no Brasil a partir dos anos 1970. Diferentemente de outras tradições intelectuais, 

em que gênero e sexualidade tem se constituido em campos temáticos e disciplinares distintos, 

no Brasil esses dois temas formam um único campo de estudos. (GROSSI, 2010) 

 Rubin propõe um feminismo que lute não só pelo fim da opressão da mulher, mas 

também, da opressão sexual e de gênero como um todo: 

Não somos oprimidas apenas como mulheres; somos oprimidas por 
termos que ser mulheres, ou homens, dependendo do caso. 
Pessoalmente, penso que o movimento feminista deve sonhar com 
algo mais do que a eliminação da opressão das mulheres. Ele deve 
sonhar com eliminação das sexualidades obrigatórias e dos papéis 
sexuais obrigatórios. O sonho que acho mais fascinante é de uma 
sociedade andrógina e sem gênero (mas não sem sexo), em que a 
anatomia de cada um é irrelevante para o que cada um é, faz ou com 
quem cada um faz amor. (RUBIN, 1993, p.22) 

 O gênero, para Preciado (2008), (masculinidade/feminilidade) não é nem um conceito, 

nem uma ideologia, nem uma performance: se trata de uma ecologia política. A certeza de ser 

homem ou mulher é uma ficção somaticopolítica produzida por um conjunto de tecnologias de 

domesticação do corpo, por um conjunto de técnicas farmacológicas e audiovisuais que fixam e 

delimitam nossas potencialidades somáticas funcionando como filtros que produzem distorções 

permanentes da realidade que nos rodeia.  

 Preciado (2008) vem chamar “programação de gênero” a uma tecnologia psicopolítica 

de modelização da subjetividade que permitem produzir sujeitos que se pensam e atuam como 

corpos individuais, que se autocompreendem como espaços e propiedades privadas, com uma 

identidade de gênero e uma sexualidade fixas. A programação de gênero dominante parte da 

seguinte premissa: um indivídio = um corpo = um sexo = um gênero = uma sexualidade. 

Desmontar essas programações de gênero, processo de desconstrução que poderia 

assemelhar-se ao que Judith Butler chamou de desfazendo gênero, implica em um conjunto de 

operações de desnaturalização e desidentificação: o dispositivo drag king e a 

autoexperimentação hormonal, são apenas duas destas operações. 

 Uma outra forma de desconstrução de gênero é aquela apresentada por pessoas que 

se reconhecem enquanto travestis. Peres (2008) vem definir pessoas travestis como aquelas 

que se identificam com a imagem e estilo feminino, que desejam e se apropriam de 

indumentárias e adereços de sua estética, realizam com frequência a transformação de seus 

corpos através da ingestão de hormônios e/ou da aplicação de silicone industrial, assim como 

pelas cirurgias de correção estética e de próteses, o que lhes permitem se situar dentro de uma 

condição agradável de bem-estar biopsicossocial. 
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 Peres ainda conceitua, diferentemente das travestis, as transexuais, que, segundo ele, 

são pessoas que não se identificam com seus genitais biológicos (e suas atribuições 

socioculturais), e podem, por meio da cirurgia de transgenitalização, construir suas expressões 

de gênero em consonância com seu bem-estar biopsicossocial e político. Já os transgêneros 

como pessoas que temporariamente se caracterizam com o sexo oposto, na maioria das vezes 

com finalidades artísticas, lúdicas ou eróticas. Entre eles encontramos transformistas, drag 

queens, drag kings, crossdressers e outros(as).  

 Já Bernini (2011), traz uma definição semelhante a de Peres em relação aos 

transexuais, porém, fala de uma nova categoria, a dos transgender, que muito se assemelha a 

definição de travestis com a qual iremos trabalhar.  Para ele, transexual é quem faz uma 

trajetória voltada para modificar os próprios caracteres físicos e os próprios genitais, tornando-

se o mais possível semelhante às pessoas do sexo oposto, e transgender é, pelo contrário, 

quem escolhe uma identidade intermediária entre um gênero e o outro, colocando-se num 

continuum que reconhece como pontos extremos os dois gêneros definidos pelo sistema 

binário. 

 Em uma perspectiva transgender, a sexualidade não representa uma alternativa rígida 

entre o masculino e o feminino, mas se configura como uma progressão entre o masculino e o 

feminino rica de nuances. Ao longo desse continuum, todo ser humano deveria ter o direito de 

decidir onde colocar o próprio corpo, plasmando para a própria identidade a forma da qual 

poderá tomar o maior prazer (BERNINI, 2011) 

 Uma outra variação de gênero encontrada na literatura é a dos intersexuais. Porém, 

esta é uma variação de origem genética ou biológica, como é o caso dos hermafroditas ou dos 

que possuem a síndrome de Klinefelter. Esta síndrome, considerada como forma de 

intersexualidade é uma variação genética da qual são portadores indivíduos que possuem não 

apenas dois cromossomos sexuais (XX no sexo feminino e XY no sexo masculino), e sim três: 

dois cromossomos X e um cromossomo Y. Pela presença do cromossomo Y, as pessoas XXY, 

são classificados pela medicina como de sexo masculino. No momento do nascimento, eles 

parecem de sexo masculino, mas na puberdade desenvolvem alguns caracteres secundários 

femininos. Nesse momento, os médicos intervêm através de mastectomia e uso de 

testosterona. Esse hormônio provoca a aparição de caracteres secundários masculinos (barba, 

pelos, voz profunda), mas também mudanças caracteriais na libido e na agressividade, que em 

certos casos podem produzir uma profunda inquietação e perda do sentido de si mesmo. 

(BERNINI, 2011) 

 Só que aí surge o problema: Se algumas pessoas XXY podem aceitar esse preço para 

uma identidade masculina que sentem como própria, outras vivenciam as terapias de 

virilização como uma violência: algumas pessoas XXY escolhem, portanto, uma identidade 

feminina, outras ainda reivindicam o direito à integridade do próprio corpo e da própria 

identidade de XXY, não plenamente reconduzível nem ao gênero masculino nem ao feminino.  
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O corpo humano pode sabotar o sistema que impõe para todos ter um 
verdadeiro sexo (masculino ou feminino).  “Sabotar” vem do francês 
sabot, tamanco, antigamente calçado dos operários, o qual no 
momento certo podia se tornar um bom instrumento de luta política: 
um tamanco pode ser muito bem colocado entre as engrenagens de 
uma fábrica, para bloquear a produção. Na perspectiva interpretativa 
de Foucault, ou pelo menos na minha leitura dela, hermafroditismo e 
intersexualidade não estão colocados “fora” do dispositivo binário da 
sexualidade (como a transexualidade originária de Mieli): eles estão 
implantados (e comprimidos) como tamancos entre suas rodas 
dentadas.(BERNINI, 2011, p.12) 

 Para compreensão dos sujeitos travestis, é necessário enxergar a sua potencialidade 

de trânsito, de mobilidade, desmontando os lugares do feminino e do masculino, não se 

constituindo em um lugar de estaticidade. O processo de construção da corporeidade feminina 

por esses sujeitos, não é algo que remeta a um desenho final do feminino, não garante a lógica 

do “gayzinho-drag-travesti-transexual”, não sendo as travestis observadas enquanto partes de 

um grupo coeso. (DAMÁSIO, 2011) 

 A transformação do corpo a que as travestis se submetem variam singularmente, não 

havendo uma delimitação do quão aproximado do feminino precisa-se estar para serem 

consideradas como tal. Como nos trouxe Bento (2006, p.44) “o que faria um sujeito afirmar que 

pertence a outro gênero é um sentimento; para muitos transexuais, a transformação do corpo 

por meio de hormônios já é suficiente para lhes garantir um sentido de identidade”. 

O saber médico, ao dizer “transexual” está citando uma concepção 
muito específica do que seja um/a transexual. Esse saber médico 
apaga a legitimidade da pluralidade, uma vez que põe em 
funcionamento um conjunto de regras consubstanciado nos 
protocolos, que visa a encontrar o/a “verdadeiro/a transexual”. O ato 
de nomear o sujeito de transexual implica pressuposições e posições 
sobre os atos apropriados e os não-apropriados que os/as 
transexuais devem atualizar em suas práticas. (BENTO, 2006, p.47) 

 Entendendo a não viabilidade de uma classificação rígida para as identidades de 

gênero, neste trabalho estaremos nos referindo às pessoas que se reconhecerem como 

travestis, independente de quais transformações estas tenham se apropriado em aproximação 

com o feminino.  

Enfim, o travestismo (cross-dressing), sobretudo quando se apresenta 
como paródia drag , no parecer de Butler, desestabiliza as distinções 
entre natural e artificial, entre interior e exterior , demonstrando que o 
gênero – todo gênero – não é um status, mas um fazer, apesar de ser 
um fazer por parte de um sujeito que pode ser definido como 
existente antes da ação. Para Butler, o travestismo é uma 
“experiência subversiva” muito importante. Ela entende que essa 
experiência não revela nenhuma verdade profunda do sexo e da 
natureza humana, mas mostra a estrutura superficial de toda 
identidade sexual. Para Butler, o travestismo é uma prática 
transformadora não pelo fato de anunciar um futuro no qual vencerá a 
confusão dos gêneros, mas por permitir compreender criticamente um 
presente no qual somos todos e todas – desde sempre e 
necessariamente – travestis (BUTLER apud BERNINI, 2011, p.14-16). 
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 A construção do gênero feminino que a travesti realiza consiste em um completo 

processo no plano simbólico e físico de aquisição de atributos interpretados como feminino. 

Este nos permite evocar um verdadeiro ritual de passagem. A morte representa o fim da 

aparência masculina, e a ressurreição, o nascimento de uma nova imagem. (BARREDA, p.30)  

 A maioria das travestis que trabalham com prostituição são demandadas por seus 

clientes a cumprirem o papel de “ativo” na relação sexual. Elas constroem um tipo particular de 

feminilidade ou de masculinidade, mas não um gênero diferente do masculino ou feminino. 

(BARREDA, p.31) 

 Quando as pessoas decidem por suas transformações corporais e a expressar o seu 

desejo por se tornar uma travesti, assume uma posição de resistência frente ao sistema 

sexo/gênero/desejo/práticas sexuais que sustenta a determinação heteronormativa de um 

padrão único de expressão afetiva, sexual e amorosa; produz enfrentamento aos modelos 

rígidos de identidade sexual e de gênero para denunciar a inoperância de seus conceitos e 

definições, solicitando clarificação de valores pautados em seus contextos históricos e 

atualizados; inauguram novos processos de subjetivação e de existencialização. (PERES, n.d.) 

 Marcos Benedetti (2005), além de reforçar que as travestis possuem um gênero 

próprio, já que elas querem se sentir mulher, mas não ser mulher, defende que elas ocupam 

um espaço peculiar – o da ambiguidade. 

 Essa organização psicossocial, política e cultural pode ser entendida em uma 

perspectiva de enfrentamento e de resistência ao poder heteronormativo. A partir desse 

encontro com o poder, de resistência ao mesmo, surgem novas possibilidades de 

“existencialização”; logo, de novas demandas psicossociais e políticas de emancipação e 

direitos a ter direitos, ou seja, de poder vivenciar sua condição de cidadania. (PERES, 2008) 

 O momento inicial do encontro das pessoas com uma travesti é sempre perturbador, 

evocando fantasias arcaicas e atualizadas em torno das sexualidades, dos corpos e seus 

prazeres. A rigidez com que somos constituídos através de uma classificação estrita dos 

modos masculinos e femininos de ser diante das expressões  impede-nos de termos 

tranquilidade frente às pessoas que apresentam um sexo genital masculino e uma identidade 

social de gênero feminina. As travestis embaralham os códigos de inteligibilidade dos gêneros 

levando os desavisados a uma situação de confusão mental e, quando associados ao 

moralismo religioso, torna-se disparador poderoso para o exercício da discriminação, exclusão 

e violência contra as travestis. (PERES, 2008) 

 Uma outra forma de ver as travestis nos permite problematizá-las como expressão de 

resistência ao biopoder, de enfrentamento aos processos seculares de normatização e a 

emergência de novas expressões existenciais que se efetuam como estilísticas da existência, 

confirmando a leitura feita por Foucault de que onde há poder, há resistência. (PERES, 2008) 

  A ideia de corpo abjeto, que passamos a usar a partir de Butler (2002), inicialmente 

nos remetia a pessoas à margem social, sem assistência e credibilidade civil, pessoas que, de 
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alguma forma, tiveram suas vidas impossibilitadas de reconhecimento e que se juntaram a 

tantas outras denominadas como “morte civil”. Mas a mesma Butler avançará nas análises 

sobre o assunto e proporá uma reversão analítica em que os corpos abjetos passam a serem 

problematizados como agentes de resistência e de enfrentamento ao biopoder. De um corpo 

despotencializado e fraco surge um corpo empoderado e forte, guerreiro e reivindicador de 

direitos, que passa a participar das esferas de poder e descobre nas ações do coletivo a 

possibilidade de ser respeitada e tratada como cidadã. Seu enfrentamento à 

heteronormatividade desestabiliza e coloca em questão a ordem normativa e disciplinar que é 

imposta pelo sistema sexo/gênero/desejo/ práticas sexuais.  

 Um dos desafios para o avanço dos direitos sexuais no Brasil e na América Latina é a 

tendência para a justificação biomédica desses direitos, o que nos lança novamente à 

problemática associação entre direitos sexuais e a ideia de ‘saúde sexual’. O discurso médico 

contribui em grande parte para a patologização de identidades e práticas sexuais socialmente 

estigmatizadas, alimentando e legitimando processos discriminatórios. Diante dessa afirmação, 

cabe esclarecer que a luta por um direito democrático da sexualidade requer a 

desmedicalização do discurso e das práticas a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos, 

democratizando a discussão sobre sexualidade para além do viés medicobiológico (LIONÇO, 

2008). 

 Implica conceber a homossexualidade como uma possibilidade humana legítima, assim 

como a heterossexualidade, e não como desvio de um padrão de normalidade. O 

reconhecimento de que a reprodução da espécie deixa de ser o motivo e o fundamento da 

relação sexual, concebida finalmente como prática humana imersa na lógica do prazer e da 

cultura, é fundamental para que se possam democratizar os direitos sexuais e reprodutivos. 

Ainda, implica em reconhecer a possibilidade de constituições humanas que não atestem a 

linearidade da determinação do sexo biológico sobre os destinos da subjetivação, tais como 

evidenciam mulheres e homens transexuais, pela incongruência entre a identidade de gênero e 

o sexo anatômico, e as travestis, pela ostentação da marca da duplicidade dos sexos em suas 

constituições identitárias. (LIONÇO, 2008) 

 Essa reversão dos corpos abjetos leva as travestis ao enfrentamento político sobre as 

desigualdades sociais e sexuais, as iniquidades de gêneros, as violências estruturais, as 

homofobias/travestifobias/transfobias/lesbofobias, os machismos e os racismos, pois começam 

a se inserir nos movimentos sociais e a intensificar forças que lhes dêem garantias em poder 

exercitar o direito de “ser” e de “viver”.  

 

 

2 ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DA PESQUISA. 
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2.1 Colaboradores do estudo: 

 

 

 A amostra será constituída por travestis da cidade de Natal. O critério de inclusão dos 

participantes será de buscado e /ou atendido em algum serviço de saúde básica da cidade de 

Natal.  

É importante destacar que, nos estudos qualitativos, a amostragem não obedece a 

critérios numéricos, mas à possibilidade de permitir aprofundamento e abrangência de 

compreensão de uma situação (MINAYO, 2000). A generalização a que se aspira num estudo 

desse tipo diz respeito a possibilidades de compreensão do fenômeno estudado. O principal, 

nesse tipo de investigação, é o aprofundamento da informação, e este se dá menos na 

quantidade de pessoas entrevistadas e mais nas estratégias de obter tais informações 

(LUCENA, 2011) 

No entanto, previmos inicialmente um número mínimo de participantes, que se 

mostrasse operacional para garantir variedade e possibilidade de entrevistas profundas. Nesse 

sentido definimos dez entrevistados. 

 

 

2.2 Instrumentos de coleta: 

 

 

Será utilizada a entrevista em profundidade com roteiro e a oficina com uso de “cenas”. 

A entrevista pode ser definida como um instrumento que tem como base 

questionamentos sustentados por teorias e hipóteses, as quais fornecem interrogativas que se 

multiplicam em decorrência da resposta do entrevistado. Além disso, esse tipo de entrevista 

valoriza a presença do pesquisador e também dá ao colaborador liberdade e espontaneidade, 

necessárias para enriquecer o estudo. 

As oficinas em grupo com utilização de “cenas” projetivas atendem ao intuito de 

aprofundamento dos dados da entrevista. A utilização combinada de mais de um recurso 

metodológico, é defendida por Spink (1993) quando esta coloca que esse recurso visa à 

compreensão em profundidade e a maior segurança na análise interpretativa. 

 Segundo Paiva (2005), o uso de cenas “são ferramentas para conscientização, ação, 

invenção e circulação de repertórios discursivos (e não discursivos) de grupos e indivíduos, 

que podem resultar em mobilização individual e social para promoção da saúde” (p. 3). Ao 

argumentar sobre sua utilização como recurso para pesquisa, a autora ressalta que a análise 

de narrativas dos participantes por meio da cena oferece “um testemunho da experiência nas 

próprias palavras do sujeito, neste caso, sob o calor do acontecimento, sem grandes 

elaborações racionais, a qual é altamente relevante para as abordagens de pesquisa 

qualitativa” (p. 5).  
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Tanto as entrevistas quanto as oficinas serão gravadas e transcritas posteriormente, a 

partir da permissão dos pesquisados, e seguirá rigorosamente a forma e o conteúdo trazidos 

pelos participantes.  Além desses instrumentos será utilizado um diário de campo, no qual 

serão anotados aspectos que não poderiam ser captados pelo gravador, como expressões 

faciais, gesticulações, manifestações de diferentes emoções durante cada entrevista para 

facilitar as transcrições.  

 

  

2.3 Tratamento e análise dos dados: 

 

 

Em termos de tratamento das entrevistas e depoimentos colhidos nas oficinas 

utilizaremos o método de interpretação de sentidos, baseando-se em princípios hermenêuticos-

dialéticos que buscam interpretar o contexto, as razões e as lógicas de falas, ações e inter-

relações entre grupos e instituições (GOMES et al., 2005).  

Na análise e a interpretação dos dados busca-se desvendar a lógica e os sentidos 

submersos nas ações (perspectiva hermenêutica), confrontando tais ações com o plano da 

intenções/idealizações e com o seu contexto (perspectiva dialética).  

Teremos assim, uma análise hermenêutico-dialética das narrativas. 

 

 

3 O PILOTO DA PESQUISA. 

 

 

 O roteiro de entrevista e a oficina de cenas foram submetidos a uma averiguação da 

sua adaptação através de um trabalho piloto de coleta de dados. 

 O piloto foi realizado em uma sala do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

no bairro Guarapes, localizado na zona oeste de Natal. O contato inicial foi feito por intermédio 

de uma estagiária do curso de Psicologia, que já desenvolvia trabalhos com essa comunidade, 

e estava iniciando o processo de formação de uma associação LGBT no bairro, a pedido de 

algumas travestis que entraram em contato com a mesma. Apresentei-me como pesquisadora 

da UFRN e participei da reunião do grupo, e ao final duas pessoas se disponibilizaram a 

participar da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e transcritas mediante acerto com os 

entrevistados, que assinaram termo de compromisso para participação no processo (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE). 

 O trabalho encontra-se em fase de realização do campo. Através da análise 

das entrevistas e da oficina com o uso de “cenas” realizadas no piloto, já podemos visualizar 

algumas possíveis unidades de sentido/eixos temáticos, que por sua vez possibilitarão a 

construção dos capítulos da dissertação que dialogarão com o campo pesquisado. 
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3.1 Travestis: entre a ambiguidade e o reconhecimento social. 

  

 

 A dificuldade na definição do que é uma travesti foi algo que surgiu nas falas das duas 

entrevistadas e que interfere na sua forma de se autodefinirem. Para Joana, ser travesti é: 

Travesti é aquele menino que... que... se traveste de menina. E ser 
travesti não é só se vestir a noite, tem umas que só usam a noite, e 
sim permanecer o dia todo com roupas femininas. Travesti pra mim é 
isso, pelo menos é o que a gente aqui entende. (Joana) 

 Baseada nessa definição, onde ser travesti é vestir-se de menina e assim permanecer 

todo o tempo, Joana não se considera travesti, se autodenominando como um “gay machuda”, 

como relata em sua fala: 

Ai, assim... no popular entre a gente, um gay machuda. Assim, eu não 
me visto de mulher. Já me vesti uma vez, mas foi numa festa, uma 
coisa, não me senti tão bem também. Não, não me considero travesti 
não. (Joana) 

 Porém, Joana foi entrevistada por pertencer a um grupo que queria montar uma 

associação de travestis no seu referido bairro, e, ao término da entrevista, Joana disse se 

apresentar em alguns lugares pelo seu nome social feminino, e quanto a forma de se referir a 

ela, se no masculino ou no feminino, disse que tanto fazia. O que ressalta a dificuldade de 

haver uma classificação rígida dessas categorias, que definem o que é uma travesti, ou as 

diferenças entre um gay afeminado, uma travesti e uma transexual, sendo muito mais 

importante a autodefinição dessas pessoas, como elas se enxergam, do que se estão ou não 

dentro das características criadas pelo nosso modelo biomédico. 

 Já para Priscila, ser travesti é: 

É uma coisa diferente assim, diferente de um gay, que um gay se 
comporta e veste roupas masculinas. E a gente travesti não, a gente 
chama um pouco mais de atenção, querendo ou não, por a gente usar 
blusas decotadas, esse negócio de tomar hormônio. (Priscila) 

 Priscila também ressalta para a definição da identidade travesti a questão das 

vestimentas femininas, mas traz ainda o elemento da transformação do corpo, através de 

hormônios. E essa transformação quer ser vista e autenticada, através do uso de um nome 

feminino, questão essa muito levantada por Priscila em vários momentos da entrevista: 

Muitos agentes de saúde não quer tratar a gente assim, pelo nome 
que a gente quer ser chamado. Eu não gosto de ir no posto porque 
meu nome masculino é Joaquim Roberto. Eu não gosto de ser 
chamado por esse nome não, sinto um pouco de constrangimento. Eu 
gostaria que eles me tratassem assim, Priscila, pronto, eu quero que 
você me chame de Priscila, mas muitos deles não aceitam (...) E lá 
[posto de saúde] não, eles não perguntam, você chega, gostaria que 
você me tratasse assim, mas eles nunca chamam, não acho que é 
porque eles não lembram, que eles não são doidos, se eu disser meu 
nome pra você aqui você vai gravar meu nome. Mas eles não 
chamam, por mais que a gente tente, que eu já tentei várias vezes 
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(…) A gente tem o direito de ser chamado, por mais que bota o nome 
mas abra entre parênteses e bote nosso nome social, e chame a 
gente pelo nome que a gente quer ser chamado. (Priscila) 

 Priscila reivindica o uso do seu nome social pelas pessoas como um dos 

pontos mais importantes na sua luta pelo reconhecimento do feminino que está estampado em 

seu corpo e no seu modo de vestir e comportar-se. Esse reconhecimento parece ser peça 

fundamental na sua identificação de ser travesti: Eu sou Priscila, logo existo! 

 

 

4 INCLONCLUSÕES 

  

 

 Um dos maiores constrangimentos possíveis de serem vividos por um travesti é 

quando alguém se dirige a ela chamando-a pela referência de sexo e não pelo seu nome 

social. Se sua expressão corporal, com suas indumentárias femininas, maquiagens e sapatos 

de salto altos a remetem a uma estética feminina, porque tantas pessoas ainda insistem em 

chamá-la no masculino? São questões que suscitam debates, reações acirradas, desde a 

confusão de gêneros (Será homem? Será mulher?), até o disparo de fantasias de atração e 

repulsa que emergem intempestivamente. É preciso que nos coloquemos em análise. (Peres, 

n.d). Em especial, para o estudo que pretendemos empreender, é imprescindível compreender 

o significado do ser travesti e o que por elas é visto como mais importante para terem o 

reconhecimento social que desejam. 
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Resumo  
 

Tal pesquisa traz os sentimentos e experiências de marginalização e perda de 
espaços sócioeconomicoafetivos vivenciado por travestis envelhecidos, 
partindo da perspectiva discursivo-desconstrucionista, compreendendo o 
envelhecimento na experiência político-cultural trazendo as marcas da abjeção 
numa biopolítica heteronormativa realocando sujeitos no interior da margem.  
 
Palavras-chaves: travestilidades. Envelhecimento. Corpo. 
Abjeção.sexualidade  
 

Abstract 
 

This research brings the feelings and experiences of marginalization and loss of 
spaces sócioeconomicoafetivos experienced by aged transvestites, from the 
perspective of discourse-deconstructionist, including aging in the political-
cultural experience bringing brands of abjection in biopolitics heteronormative 
relocating subjects within the margin. 
 
Keywords: travestilidades. Aging. Body. Abjection. sexuality 
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INTRODUÇÃO 

“O travesti sente na pele o brilho da purpurina e a acidez da humilhação” 
(Autor Desconhecido) 

 

Pensar a sexualidade é adentrar ao universo hierarquizado, por normas 

e regras instituídas por uma sociedade que arraiga seus valores no modelo 

patriarcal, machista e heteronormativo, vigente na sociedade contemporânea, 

evidenciando aspectos da vida cotidiana que produzem efeitos na produção de 

subjetividades.  

Se a sexualidade reconhecida enquanto normal é algo “engessado” sob 

a referência da heterossexualidade como algo evidente, natural e 

inquestionável, percebe-se o quão intrincado e conflituoso e “arriscado”  é, 

quando alguém confronta estas normas estabelecidas.Uma posição desviante 

é marginalizada, estigmatizada e excluída pela sociedade trazendo em si 

conflitos que se misturam entre medos e desejos, tal como o universo das 

pessoas vivendo a experiência cultural e política  transgênero que evidenciam 

corpos que transgridem, transformam e, de alguma forma,  renascem numa 

tentativa de resignificar as marcas do poder que se inscreveram sobre seus 

corpos – agora em trânsito.      

Diante disso a pesquisa aqui proposta objetiva compreender os 

sentimentos e experiências de marginalização e perda de espaços tanto 

econômicos como socioafetivos vivenciado por travestis que apresentam idade 

igual ou superior a cinquenta anos.  

Tal pesquisa é de grande valia dada a escassez de estudos na área, 

apesar do crescimento iminente de demandas que transcendem os 

enquadramentos propostos pela sociedade sob a forma determinista de 

gênero. O que possibilita a ampliação do campo de atuação da prática clinica 

permitindo um olhar plural sobre o corpo, as noções de feminino e os 

processos de resignificação de gênero, experimentações da sexualidade e 

envelhecimento.  

Assim a compreensão da relação entre travestilidade e envelhecimento 

pode ser analisada sob a ótica dos estudos de perdas, ganhos e lutos, sendo 

estas reais ou simbólicas. Uma vez que a construção do Ser homem ou Ser 
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mulher é algo que transcende a binaridade de gênero imposta pela norma 

vigente. 

Entende-se que tal processo traz em si um ato de transgressão da 

norma que subverte os valores e afeta o corpo no intuito de transformá-lo 

conforme o idealizado, dando forma através do processo de resignificação. 

Esta discussão faz-se necessária para o universo acadêmico por possibilitar o 

rompimento de paradigmas pautados na analise heteronormativa, além de uma 

melhor compreensão das questões em torno da diversidade de gênero. Sendo 

necessária para a formação do profissional de psicologia, principalmente no 

que concerne a área de concentração psicologia, sociedade e cultura, do 

programa de pós-graduação em psicologia, mas especificamente na linha de 

pesquisa de produção e expressão sociocultural da subjetividade. Nesta linha 

de pesquisa, busca-se realiza estudos sobre a construção do sujeito em sua 

mútua constituição com a sociedade e a cultura investigando as formas de 

expressão das subjetividades e os seus múltiplos processos de significação e 

produção do sofrimento psíquico.  

Cabe ressaltar que no contexto contemporâneo, os artefatos culturais 

como mídias digitais, entre outros, tem-se oportunizado a visualização e 

consequentemente a analise de modos de subjetivação. No contexto das 

travestilidades, tem-se alguns documentários e curtas-metragens de livre 

acesso na internet, que focam de maneira geral as questões emergentes do 

universo transgênero. Em que se tem recorrente as discussões em torno do 

processo de composição de corpos, o mundo da prostituição, drogas, doenças 

entre outras questões. No entanto, não trazem como foco central o 

envelhecimento das travestis. O que se leva a buscar elementos sutis que 

identifiquem os modos de subjetivação de travestis compreendendo os 

sentimentos e experiências de marginalização e perda de espaços tanto 

econômicos como socioafetivos em sujeitos acima dos cinquenta anos.  

 Para tanto, utilizou-se de quatro documentários e um Curta metragem 

para subsidiar e dar vida a nosso estudo, intitulados “Bombadeira – A Dor da 

Beleza” do diretor Luis Carlos de Alencar (2007), “Memorial de Travestis e 

Transexuais de BH” produzido pelo  Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania 

LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais (Nuh/UFMG) , “Muito Prazer: 

travestis e transexuais de Juiz de Fora” produzido pelo Núcleo de Direitos 



 

104 

 

Humanos e Cidadania LGBT da UFMG -- Nuh/UFMG (2010) , “Casa de Bartô” 

produzido por Goulart de Andrade e Andrea de Maio (1987), disponíveis no site 

youtube.com. 

Assim tal estudo se situa teórico-metodologicamente em perspectiva 

discursivo-desconstrucionista, recorrendo aos estudos pós-estruturalistas de 

base foucaultiana, além da relação com as teorizações queer. Os 

procedimentos adotados na composição do campo de análise privilegiaram a 

pesquisa bibliográfica associada ainda à análise cultural de mídias digitais de 

domínio público, sendo estes artefatos culturais este que informam e produzem 

representações sobre as travestilidades. 

 

A FLOR COMEÇA PERDER AS PÉTALAS? 

 

O Envelhecer pode encarado como um processo natural e inerente e a 

condição humana. Tal fenômeno é capaz de gerar inúmeras mudanças nos 

aspectos estéticos, físicos, psicológicos e sociais, reposicionando os sujeitos 

nos jogos culturais e sociais do que compreendemos do que uma determinada 

cultura e sociedade determinam como corpos que importam, vidas que valem a 

pena serem vividas (BUTLER, 2004)  

Em comparação com as estações do ano muitos poetas encaram o 

envelhecer como o outono da vida, momento que dar-se após a primavera e 

que representa a transformação, gerada pela profunda mudança nos aspectos 

externos. Ao adentrarmos no âmbito das vivencias dos sujeitos, tal comparação 

se torna próxima da realidade vivenciada sob a forma de transformação 

experimentada pelos indivíduos. Portanto, os modos de subjetivação. 

Pocahy (2012) afirma que a idade apresenta-se como uma categoria 

política, histórica e contingente, assim como o são o gênero, a classe social, a 

sexualidade ou a raça. Mas não de forma isolada, pois o marcador etário e 

geracional dificilmente pode ser pensado sem essas intersecções. Isto significa 

dizer que a idade organiza a vida ao conferir status de ‘humanidade’ em 

diferentes formas e condições político-culturais, no mesmo instante em que 

gênero e sexualidade se tornam visíveis e possíveis nesta trama discursiva, 

estabelecendo possibilidades e limites para cada uma das idades da vida. 
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Percebe-se diante das mídias que os sujeitos que vivem tal experiência 

apresentam as marcas geradas por todo um processo de redefinição e 

desconstrução de toda uma estética que valoriza as formas, a beleza, a 

juventude e a vitalidade. Tais marcas levam-nos a buscar em meio a tal 

contexto o que permanece, proporcionando um resignificação da estética a 

partir da memória e dos modos de subjetivação. 

Diante de tal cenário muitos são os questionamentos percebidos nas 

mídias com relação ao belo, à composição, à recomposição e as posições 

ocupadas por tais sujeitos na trama social. A busca por tal compreensão leva-

nos a adentrar ao universo silenciado das sexualidades, que na 

contemporaneidade assume um novo papel no cenário social, político e 

econômico. 

Ao considerarmos a produção abjeta em torno das performatividades de 

gênero e da sexualidade, o envelhecimento surge como mais um elemento na 

agonística da subjetivação transgênero. Suas memórias, seus corpos, suas 

formas de invenção e reinvenção da vida, provocam-nos o interesse de 

conhecer modos de vida posicionados a margens e com eles aprender algo da 

experiência política e cultural do que nossas sociedades contemporâneas 

definem como o envelhecimento e sua relação com a sexualidade, isto é, 

interessa-nos compreender algo dos modos de subjetivação que cercam e 

marcam as vidas (ditas) abjetas. Interessa-nos compreender os discursos que 

incorporam a multiplicidade de elementos discursivos, demonstrando a 

capacidade de manifestar-se na forma de produção de diferença. 

Segundo Foucault (1997) é preciso admitir um jogo complexo e instável 

em que o discurso pode ser ao mesmo tempo instrumento e efeito de poder, e 

também escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia 

oposta. Pois o discurso é impregnado de (pré)conceitos e normatizações 

oriundas de todo um construto social constituído por instituições, regras e 

normas que caracterizam o conceito de dispositivo proposto por Foucault. 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas (...) o 
dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é 
a rede que se pode estabelecer entre esses elementos 
(FOUCAULT, 2009, p. 244). 
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Dessa forma percebe-se como os discursos tendem a “docilizar” os 

sujeitos que podem ser regulados e submetidos sob a óptica do dispositivo, 

que por meio das contestações e processos de resistência a norma evidenciam 

através de jogos discursivos aquilo que limita a livre manifestação das 

sexualidades. 

Para tanto, o conceito de gênero, nasceu de um diálogo entre o 

movimento feminista e suas teóricas e pesquisadoras de diversas áreas do 

conhecimento (história, sociologia, antropologia, ciência política, demografia, 

entre outras.). Uma figura emblemática desse movimento de ideias é Simone 

de Beauvoir, que em 1949 escreveu o livro O Segundo Sexo. Ela daria um 

novo impulso à reflexão sobre as desigualdades entre homens e mulheres nas 

sociedades modernas acerca do porquê do feminino e das mulheres serem 

concebidas dentro de um sistema de relações de poder que tendia a inferiorizá-

las. É dela a famosa frase “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Com esta 

formulação, ela buscava descartar qualquer determinação “natural” da conduta 

feminina. (Barreto, A. Araújo, L.; Pereira, M. E., 2009) 

Com isso compreende-se que o conceito de gênero, como vimos, foi 

elaborado para evidenciar que o sexo anatômico não é o elemento definidor 

das condutas da espécie humana. As culturas criam padrões que estão 

associados a corpos que se distinguem por seu aparato genital e que, através 

do contato sexual, podem gerar outros seres: isto é a reprodução humana. 

Observe como se entrelaçam o sexo, a sexualidade – aqui a heterossexual – e 

o gênero.  

Estas dimensões se cruzam, mas uma dimensão não decorre da outra. 

Ter um corpo feminino não significa que um sujeito deseje realizar-se como 

mulher. Corpos designados como masculinos podem expressar gestos tidos 

como femininos em determinado contexto social, e podem também ter contatos 

sexuais com outros corpos sinalizando uma sexualidade que contraria a 

expectativa dominante de que o “normal” é o encontro sexual entre homem e 

mulher. 

 O envelhecimento é retratado nas mídias como uma etapa da vida, que 

traz marcas explicitas em seus discursos, como se suas memórias dessem 

vida ao que foi vivido/sofrido e superado, ou não. Geralmente a travesti 

envelhecida traz evidente o deslocamento de sua atuação, em que muitas 
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vezes migra da prostituição para o agenciamento, ou para a função de 

“Bombadeira”. Em outras situações ocupam posições que tende a desloca-las 

da margens, ocupando outros espaços, relacionados a moda, beleza, etc.  

 

TRAVESTILIDADES E AS RECOM/POSIÇÕES DO DESEJO E DO PRAZER  

 

A identidade de uma pessoa não se manifesta de forma única e 

universal, mas depende de uma soma de aspectos, em que a noção de gênero 

se mescla à própria identidade. A identidade é suscitada a partir das relações 

com o outro, os que são em oposição aos que não são, os de dentro e os de 

fora, as identidades socialmente aceitas e os “desvios”. A travesti figura-se 

neste contexto como um ser que se encerra fora das identidades 

heteronormativas, que rompe com a linearidade, com uma pretensa 

continuidade de gênero ou de expressão sexual, vista como algo de fora, 

descontínuo da norma.  

Conforme Antunes (2011) compreende-se que o normal está associado 

ao correto e anormal ao incorreto, o que também ocorre com o que se define 

por sexualidade humana. Ela varia conforme a época e o local em questão. 

Butler (2003) descreve as relações de norma e descontinuidades de gênero ao 

afirmar que existem espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios 

só concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, 

sendo constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam 

estabelecer linhas causais ou expressivas de ligação entre o sexo biológico, o 

gênero culturalmente constituído e a “expressão” ou “efeito” de ambos na 

manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual. Assim a matriz 

cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige 

que certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aquelas em que o 

gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não 

“decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. (BUTLER, 2003) 

Essas identidades que rompem com a matriz que pressupõe 

regularidade e ‘norma’ do gênero e das manifestações de sexo podem ser 

explicadas sob a ótica do desvio, uma vez que a ação dos desviantes não 

implica na quebra da norma, “mas uma consequência da aplicação por outros 

de regras e sanções a um “infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo 
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foi aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as 

pessoas rotulam como tal (BECKER, 2008).  

Pocahy (2012) afirma que o corpo do idoso que protagonizou sua 

pesquisa foi compreendido como contestando seu destino, através de 

performances desempenhadas com (algum) prazer, com (alguma) invenção, 

com (algum) tesão, com (alguma) graça e com (algum) desafio de si. E com 

alguma intenção, produzindo uma sorte de movimento de ascese para uma 

vida criativa . Neste percurso percebeu a partir de narrativas situacionais e 

efêmeras de um corpo interpelado como ‘menor’. Seguindo as pistas que 

desenhavam uma imagem aproximada para um idoso, a partir de um terreno 

clandestino e estigmatizado, o que pôde acompanhar uma imagem provisória 

deste sujeito velho, ocupando um lugar possível na cidade e em seus 

movimentos de erotismo, ‘deformando’ as representações ‘normais’ para o dito 

corpo ‘desejável’. 

A travesti instaura um corpo distinto do masculino biológico: 

hormonização, silicone, roupas, saltos, perucas, maquiagem, o que se choca 

com os demais corpos revelando-se como um corpo que rompe com a genitália 

biológica e as ações esperadas a partir dela. Esse corpo, apresenta-se sob a 

forma de fronteira que varia conforme a política reguladora tem toda sua 

extensão permeável, o que implica num corpo como produto de uma 

performance, de um estilo corporal, não como acaso, e sim dotado de 

intencionalidade, segundo uma construção dramática e contingente de sentido. 

(BUTLER, 2003).  

Desta forma, a genitália biológica não se resume a um ato restrito, e sim 

ato permeável, político, fluído, revelando a postura de que os gêneros não são 

verdadeiros ou falsos, falaciosos ou reais, uma vez que sejam constructos 

sociais performativos, porém, detém em si um caráter de algo incrível, dadas 

suas estratégias de rompimento com o binarismo essencialista de 

“masculinidade e feminilidade verdadeiras ou permanentes” (BUTLER, 2003). 

Assim a transformação do corpo como forma de afirmação da 

sexualidade dos travestis é o mote do documentário "Bombadeira - A dor da 

beleza", do diretor baiano Luis Carlos de Alencar. Ele parte da figura da 

"bombadeira", profissional conhecida por "transformar" o corpo de suas 

pacientes com aplicações clandestinas de silicone, para mostrar um lado pouco 
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explorado de um dos grupos mais marginalizados da sociedade. Percebe-se 

então um novo olhar  diferente da pista ou da boate. Dando assim visibilidade a 

outros espaços, buscando lugares onde geralmente ninguém entra. Sendo algo 

mais próximo da intimidade.  

Traz a história da bombadeira apenas como um pretexto para um 

desenrolar instigante de relatos em primeira pessoa de travestis da periferia de 

Salvador. Para eles, colocar silicone significa bem mais do que ficar "bonita", é 

uma forma de afirmar sua feminilidade, e isso vem em primeiro lugar, mesmo 

com os riscos que envolvem uma cirurgia clandestina.  

  A obra desmistificar a figura das travestis como figuras noturnas. Eles 

são mostrados sob a luz do dia, em seu cotidiano, dentro de suas próprias 

casas, com seus maridos - sim, a maioria tem companheiros - e mesmo eles 

também deixam sua intimidade à mostra frente às câmeras. Dessa forma fluem 

relatos interessantíssimos, sem sentimentalismo nem apelação. 

No tocante aos processos peculiares para as travestis mais velhas ou 

idosas, faz-se necessário compreender como se dá o envelhecimento num 

palco que tenta sufocar a subjetividade. O envelhecimento não é uma etapa 

que se chega de imediato, mas um processo que se inicia com o nascimento, 

ou seja, o envelhecimento é um processo indissociável ao ser humano e revela 

conquistas que são feitas socialmente, gradativas e delimitadas por fronteiras 

da idade, como descreve Barros (1999). 

O processo de envelhecimento retira a visibilidade das pessoas, de seus 

desejos, e lhes imprime a proximidade da morte, que ao máximo se tenta 

desvencilhar, figurando a cidade como palco desses processos. Simmel (1976) 

chama esse palco de lugar de impessoalidade e de promoção da subjetividade, 

como tentativa de se sobressair (SIMMEL, 1976), o que revela uma tentativa do 

indivíduo de sobreviver ao sufocamento da cidade, de permanecer cognoscível 

para os demais, por isso apela às extravagâncias, e, sobretudo para si mesmo.  

Existe uma negatividade que envolve o processo do envelhecer, consituindo-se 

como processo degenerativo, de definhamento, transfigura-se como incapaz, 

impotente, não produtivo, antes o contrário, um ser dependente (FÁVERO, 

2010).  

No entanto, a potencialidade humana lhe permite experimentar o 

desenvolvimento através das várias fases desse processo, que vai da 
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concepção até a morte física. Assim, cada travesti, tem a oportunidade de 

construir o próprio corpo e a sua história considerando o tempo e a 

especificidade individual, desfrutando suas habilidades e as fases da vida que 

vive que promoverá o desempenho próprio desta ou da próxima fase. Fávero 

(2010) defende a ideia de que se envelhece mais pela cultura do que pelo 

próprio corpo, em suas palavras, “a cultura dominante media significados sobre 

o envelhecimento e isso repercute nas nossas vidas desde muito cedo, o que 

nos leva à preocupação com os chamados sinais de envelhecimento nos 

nossos corpos” (FÁVERO,2010).  

A travesti envelhece segundo estes conceitos de fase de vida e de 

cultura, ainda que seu corpo esteja submetido à busca constante da beleza e 

da recusa do tempo, elas têm a possibilidade e oportunidade de envelhecer 

vivenciando, em certos casos, as doenças comuns do envelhecimento, as que 

também são ocasionadas pelo uso excessivo de hormônios femininos e outras 

deixadas pela utilização do silicone industrial utilizados para ‘construir’ o corpo. 

Mas esta categoria de corpo imprime não a ideia de que as pessoas 

sejam avaliadas pelo quanto sejam idosas, mas pelo quanto não são jovens, 

isso graças à dicotômica categoria de cultura: ser jovem e ser idoso, como 

esclarece Fávero, ao descrever que “esses dois aspectos tem razão de ser no 

contexto da sociedade de consumo, no qual o corpo torna-se um projeto a ser 

trabalhado, moldado e controlado, um lugar de autoidentidade e, ao mesmo 

tempo, de consumo, um objeto, enfim, como discutido antes” (FÁVERO,2010). 

Mesmo como objeto é possível retardar o processo de envelhecimento 

com o uso de cosméticos, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, entre 

outros, suscitando a questão sobre a existência de fato de um período da vida 

para que se considere uma pessoa como velha, “assim, tecnologias cada vez 

mais sofisticadas para o monitoramento desse corpo são criadas 

continuamente, em um mundo de espelhos, tanto no sentido literal como não 

literal, que revela esse corpo por inteiro e em detalhes, ao mesmo tempo em 

que a mídia expõe corpos seminus dentro de um padrão de perfeição que nega 

a idade e que defende uma magreza ideal (FÁVERO,2010).  

Há uma nova postura diante do corpo envelhecido, invisível socialmente. 

As travestis envelhecidas já podem se ‘dar ao luxo’ de sentirem-se livres de 

diversas expectativas negativas do próprio corpo: beleza eterna, agilidade, 
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todavia, o mesmo corpo imprime sentimentos de insatisfação física, já que não 

poderão mais concorrer nos jogos de sedução e de conquistas amorosas, 

sendo constrangido por condutas sociais “interiorizadas pelos seus portadores” 

(BARROS, 1999). 

 

O RENASCER: SURGEM AS NOVAS PÉTALAS 

 

O envelhecimento não é uma etapa que se chega de imediato, mas um 

processo que se inicia com o nascimento, ou seja, o envelhecimento é um 

processo indissociável ao ser humano e revela conquistas que são feitas 

socialmente. Contudo, modifica-se em desafios que devem ser enfrentados por 

várias esferas, como a governamental com o poder público, a esfera do poder 

privado, a da sociedade, entre outras, dada a tamanha complexidade que deve 

ser encaminhada a questão.  

Machado (2003) dá, num primeiro momento, um parecer de negatividade 

acerca do envelhecer, onde para ele o envelhecimento é uma degeneração, 

definhar-se, tornar-se incapaz, impotente, não produzir, é tornar-se 

dependente. Contudo, a potencialidade humana lhe permite experimentar o 

desenvolvimento através das várias fases desse processo, que vai da 

concepção até a morte física. Assim, cada travesti, por exemplo, tem a 

oportunidade de construir o próprio corpo e a sua história considerando o 

tempo e a especificidade individual, são suas habilidades e a fase da vida que 

vive que promove o desempenho próprio da dita fase.  

Fávero (2010) remete à Twigg (2004) para defender a ideia de que se 

envelhece mais pela cultura do que pelo próprio corpo, “assim o primeiro 

aspecto salientado por Twigg é que a cultura dominante media significados 

sobre o envelhecimento e isso repercute nas nossas vidas desde muito cedo, o 

que nos leva à preocupação com os chamados sinais de envelhecimento nos 

nossos corpos” (FÁVERO, 2010, p. 244).  

Mas esta categoria de corpo imprime não a ideia de que as pessoas 

sejam avaliadas pelo quanto sejam idosas, mas pelo quanto não são jovens, 

isso graças à dicotômica categoria de cultura: ser jovem e ser idoso, como 

esclarece Fávero, ao descrever que “esses dois aspectos tem razão de ser no 

contexto da sociedade de consumo, no qual o corpo torna-se um projeto a ser 
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trabalhado, moldado e controlado, um lugar de autoidentidade e, ao mesmo 

tempo, de consumo, um objeto, enfim, como discutido antes” (Idem, 2010, p. 

245).  

Mesmo como objeto é possível retardar o processo de envelhecimento 

com o uso de cosméticos, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, entre 

outros, suscitando a questão sobre a existência de fato de um período da vida 

para que se considere uma pessoa como velha, assim, tecnologias cada vez 

mais sofisticadas para o monitoramento desse corpo são criadas 

continuamente, em um mundo de espelhos, tanto no sentido literal como não 

literal, que revela esse corpo por inteiro e em detalhes, ao mesmo tempo em 

que a mídia expõe corpos seminus dentro de um padrão de perfeição que nega 

a idade e que defende uma magreza ideal (FÁVERO, 2010).  

Para que se compreenda a relação do corpo das travestis faz-se 

necessário a investigação a partir das memórias de si que tais atores detém, 

para tanto, uma análise do que Pollak (1989) e Halbwachs (2004) delimitam 

pode dar um panorama de como o estudo da memória é salutar para o 

presente trabalho.  

Halbwachs (2004) afirma que o indivíduo que se lembra de determinada 

época, ou mesmo acontecimento ou período é sempre um indivíduo inserido e 

habitado por grupos de referência, o que revela uma construção de memória a 

partir de grupos. Porém, esta construção de memória é realizada graças a um 

trabalho do próprio sujeito. A partir disto, torna-se fundamental a compreensão 

do que significa o grupo e as condições para a construção da memória, o que 

se verifica em Bosi (1994), quando descreve que Halbwachs (2004) amarra a 

memória da pessoa à memória do grupo; e esta última à esfera maior da 

tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade.  

Um grupo, como no caso de travestis, influencia a memória de forma 

que este ato de lembrar torna-se uma lembrança viva, ou mesmo pode tornar-

se como dado abstrato, ou ainda vir a ser uma imagem, isso graças à 

referência estabelecida entre o grupo e o indivíduo que já fizera parte do 

mesmo, compartilhando pensamentos, identidades e um passado comum. Este 

sentimento de ‘pertença’ revela-se presente no indivíduo, o que implica em 

retomar os modos de pensar e as experiências comuns do grupo, promovendo 

ainda certa vitalidade às imagens, que são fundamentais para a constituição da 
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memória. Estas memórias, ou imagens, podem traçar um perfil, ou esboço de 

como as travestis relembram dos próprios corpos e do grupo que se 

enquadram. Estas relações sociais de grupo estabelecem vitalidade, e nutrem 

a própria memória, sendo, portanto, processo coletivo e encerrado num 

contexto social preciso (POLLAK, 1989).  

O reconhecimento da lembrança conduz ao sentimento daquilo que já 

fora visto, ou vivido, e a reconstrução diz respeito ao resgate dos 

acontecimentos do que já fora vivenciado no passado, num emaranhado de 

interesses e preocupações localizadas num espaço e tempo específicos, onde 

há uma relação entre os grupos de referência. Desta forma, a memória nada 

mais é do que o reconhecimento e o ato de reconstrução da mesma pode ser 

estabelecido como a atualização dos quadros sociais, onde as lembranças 

podem permanecer ou não, e ainda articular-se entre si, o que promove a 

memória coletiva.  

Esta memória coletiva pode ainda ser compreendida como história 

vivente, sob a perspectiva de um passado que é reconstruído e vivificado, este, 

portanto, é ressignificado. Pollak (1989), por sua vez, acrescenta ainda uma 

interação entre “o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido”, sendo 

aplicado a todas as formas de memória, seja coletiva, individual, familiar ou de 

pequenos grupos.  

Parece haver, a partir de tais premissas, uma completude na memória 

coletiva, não se observando fissuras, sobretudo por transformar estes fatos em 

imagens e ideias, uma certa linearidade que se conecta entre o passado e o 

presente Pollak (1989) corrobora esta mesma ideia, pois a memória coletiva 

oficial se impõe às memórias subterrâneas, ou seja, às memórias que não 

puderam ser expressas na coletividade, por serem oprimidas ou dominadas 

pela própria memória coletiva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As investigações em torno da travestilidade e do envelhecimento, 

transporta-nos para uma esfera de invisibilidade social: o de gênero e o do 

envelhecimento. A travesti partilha de outros elementos para que seja 

construída enquanto tal, elaborando outras plasticidades para o próprio corpo 
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que contrariam a heteronormatividade, no entanto, a velhice, para além das 

transformações biológicas, chegando-lhes inevitavelmente implicações 

subjetivas. 

Talvez as travestis não sejam observadas como travestis que 

envelhecem. Talvez seja apenas absorvida como figura feminina velha, e não 

como travesti. Caso ocorra, a carga do envelhecimento poderia ser uma 

premissa maior de gênero, e questão de gênero se torna secundária, caso 

sejam realmente coisas distintas, as intersecções entre ambas premissas 

desemboca num sujeito que precisa da forma mais notável e assim atrair 

atenção, numa tentativa de superar o olhar do outro em relação a seus corpos. 

O envelhecimento, mais que um processo orgânico, está também no âmbito da 

cultura, onde seria pertinente indagar se a travesti não envelheceria antes, 

dadas suas alterações corporais. 

Os resultados parciais deste estudo indicam a articulação da intersecção 

de marcadores sociais consubstanciando e realocando os sujeitos das 

travestilidades no interior das zonas de exclusão. Depreende-se destas 

evidências que as relações sociais estabelecidas a partir do dispositivo do 

envelhecimento se configuram de forma particular na experiência política e 

cultural das travestilidades e que potência das marcas da abjeção nesta 

agonística se tramam à biopolítica heteronormativa reposicionando tais sujeitos 

no interior da margem. Deste modo, dada a condição de violência social 

imposta a estes sujeitos, o envelhecimento assume contornos que nos 

permitem compreender tanto as formas de objetivação da velhice, tanto quanto 

algumas formas de contestação criadas na perspectiva de resistência. 

Concluímos de forma parcial que este estudo possibilita uma aposta na 

articulação de interseccionalidade étnico-gênero-geracionais e regionais como 

elementos produtivos para a compreensão das formas de experimentação da 

sexualidade, performatividades de gênero e, mais amplamente, dos modos de 

vida transcontemporâneos.   

 

 
REFERÊNCIAS 
 
ANTUNES, P P S. Travestis envelhecem? Dissertação de Mestrado em 
Gerontologia. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2010. 



 

115 

 

 
ARAN. M.; ZAIDHAFT, S.; MURTA, D. Transexualidade: corpo, 
subjetividade e saúde coletiva, Psicologia & Sociedade; Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p.70-79, 2008. 
 
ARAUJO JR. J. C., A Metamorfose Encarnada: Travestimento Em Londrina 
(1970-1980) Universidade Estadual De Campinas (Dissertação de Mestrado ) 
Fevereiro/2006. 
 
BARROS, M M L de. A velhice na pesquisa socioantropologia brasileira. In: 
VELHO, Gilberto (org.). Antropologia urbana: cultura e sociedade no Brasil e 
em Portugal. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1999, p. 45-64. 
 
BECKER, H. S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Trad. Maria Luiza 
X. de A. Borges. Rio de Janeiro, Zahar Ed., 2008. 
 
BENEDETTI, M. R.Toda Feita: O corpo e o gênero das travestis, Porto 
Alegre, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. ( Dissertação de Mestrado) 2000.   
 
BENTO, B. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência 
transsexual. Rio de Janeiro: Garamond, 2006. 
 
BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1994. 
 
BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Taad. Renato Aguiar. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira Ed., 2003. 
 
FÁVERO, M H. Psicologia do gênero: psicobiografia, sociocultura e 
transformações. Curitiba: Ed. UFPR, 2010. 
 
FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. 13ª. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1997. 
______. Vigiar e Punir. Petrópoles: Editora Vozes, 2009 
 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Centauro, 2004. 
 
LOURENÇO, A. N. Travesti: A construção do corpo feminino perfeito e 
suas implicações para a saúde .Dissertação (mestrado) Orientação: Prof. Dr. 
Rosendo Freitas de Amorim, Unifor, Fortaleza, 2009. 
 
POCAHY, F. A Velhice como Performativo: Dissidências 
(Homo)Eróticas. Ex aequo [online]. 2012, n.26, pp. 43-56. ISSN 0874-5560. 
 
POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de  
Janeiro, v.2, n.3, p.3-15, 1989.  
 
SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. In VELHO, Otávio Guilherme (Org.) 
O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 1976, p. 11-25. 
 



 

116 

 

TEIXEIRA, F. B., Vidas que desafiam corpos e sonhos: uma etnografia do 
construir-se outro no gênero e na sexualidade, Tese (doutorado) - 
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 
Campinas, SP : [s. n.], 2009. 
 
TOSTA, A. L. Z. & DALTIO, D. A. O Corpo Educado e os corpos abandonados : 
Gênero, Educação, Currículo e exclusão dos corpos sem consistência, IN: 
Currículos, Gênero e Sexualidades : Experiências Misturadas e 
Compartilhadas Org. Alexsandro Rodrigues  e Maria Aparecida Corrêa 
Barreto. EDUFES, Vitória - ES, 2012 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESFAZENDO GÊNERO 

14 A 16 DE AGOSTO DE 2013, NATAL - RN 

GRUPO DE TRABALHO 13: CORPOS E MEMÓRIAS 

TRAVESTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

CORPORALIDADES E GÊNEROS: A EXPERIÊNCIA TRANS PARA ALÉM DA 

PISTA 

Emerson Roberto de Araujo Pessoa –UNESC 

Joyce Mayumi Shimura–UTFPR 

 



 

 

1 

 

Corporalidades e gêneros: a experiência trans para além da pista 

Emerson Pessoa419, Joyce Mayumi Shimura420 

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compreender as construções de corporalidades trans. Por meio 

da história oral buscou-se expor as técnicas de transformações corporais, os significados atribuídos ao corpo 

transformado e os preconceitos vivenciados. Os resultados apontam para heterogeneidade de discursos sobre o 

ser e estar travesti ou transexual. 

 

Palavras-chave: Travestilidade. Transexuais. Corporalidade. História oral. 

 

Abstract: This study aims to understand the construction of trans corporeality. Through oral historyexpose the 

techniques of body changes, the meanings attributed to the transformed body and prejudices experienced. The 

results indicate heterogeneity of discourses about being and transvestite or transsexual. 

 

Keywords:Travestilidade. Transexual. Corporeality. Oral history. 

 

 

 

Introdução 

 

 

O objetivo desse artigo é compreender as construções corporais de travestis e transexuais 

diante do modelo hegemônico de corpo feminino. Para tanto, o artigo divide-se em duas 

partes, inicialmente, será apresentada as discussões pertinentes ao tema: corpo, corporalidade, 

moda e suas relações com os discursos científicos. Em seguida, apresentamos a compreensão 

de algumas trans
421

 sobre a construção de suas corporalidades, suas interpretações, decisões e 

influências. Para por fim, propor uma discussão sobre a dominação do discurso que coisifica 

os corpos. 

As discussões sobre corporalidades na modernidade demonstraram que o corpo não é algo 

inerte, mas matéria prima, onde se pode intervir e transformar de acordo com as 

subjetividades dos indivíduos. Se ainda há muitos sujeitos que se limitam a ser o corpo que 

têm, mantendo uma relação naturalizada, por outro lado, também existem sujeitos que o 

levam para além de suas dinâmicas próprias, como por exemplo, as trans. (FERREIRA, 

2008). Tais estudos também apontaram que estamos sujeitos à corrupção, desenvolvemos 
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intervenções, tecnologias corporais, cada cultura à sua maneira. Formamos normas e 

condutas, não apenas intervenções materiais. Assim, tornamo-nos reféns de aspectos morais, 

reféns de representações de corpos (GOELLNER, 2003).  

Ao considerar um discurso homogêneo sobre os corpos femininos tem-se em mente um 

padrão de corpo desejado e objeto de consumo (LESSA, 2005). Nesse sentido, pensamos em 

como sujeitos trans observam o fenômeno do corpo mencionado na mídia como padrão, 

perfeito e desejável em relação à construção de seus próprios corpos. As observações 

expressas pelas trans citadas nesse artigo foram registradas por meio de procedimentos 

advindos da história oral, considerando que os registros fazem parte de pesquisas realizadas 

entre os anos de 2010 e 2012 pelos autores. 

 

 

Corpo: padrões definidos 

 

 

Os corpos femininos é tema frequente em capas de revistas, programas de televisão, 

propagandas, entre outras mídias. Esses veículos de comunicação apresentam corpos 

femininos construídos por meio de biotecnologias corporais, exercícios físicos, ingestão de 

suplementos, a idéia “vendida” é aquela que afirma “você pode ter o corpo que quiser”. Essa 

representação de corporalidade feminina gera desconfortos sociais e psicológicos nos sujeitos 

que não se enquadram no padrão mencionado pela mídia como “melhor, mais bonito e bem 

sucedido” (LESSA, 2005). Sendo assim, convém questionar: quais são os pressupostos para a 

padronização dos corpos femininos?  

Uma das possibilidades de resposta para a questão supracitada é o discurso científico, o qual 

expressou a verdade e a certeza sobre os corpos de homens e mulheres (FOUCAULT, 1988). 

Ao retomar os conhecimentos disseminados pelas ciências sobre os corpos, sabe-se que 

Galeno já indicava uma “menor perfeição e menos completa” elaboração do aparelho sexual 

feminino em comparação com o masculino. Além da imperfeição, os modelos de 

normatização e regulação sobre os corpos indicavam práticas sociais binárias, as quais 

polarizavam atividades de acordo com o sexo biológico (LAQUEUR, 2001). 

O desenvolvimento das ciências biológicas, no final do século XVIII e início do século XIX, 

disseminou uma diversidade de discursos discriminatórios aos corpos femininos. A guisa de 

exemplo é possível citar os aspectos relacionados à reprodução, mencionada como natural, à 

fragilidade, que impedia a prática de esportes, à inferioridade intelectual, a qual limitava os 



 

 

3 

 

corpos femininos à espaços privados (HARAWAY, 2009). Além disso, a história dos corpos 

sexuados indica ainda o discurso sobre os contornos dos corpos saudáveis (LAQUEUR, 

2001). 

Em vista disso, é inegável a contribuição das ciências sobre a invenção de categorias que 

afirmaram o que constitui “ser mulher”
422

. Nesse sentido, os canais de comunicação 

midiáticos se apropriaram dos discursos científicos, historicamente constituídos, para divulgar 

uma padronização sobre os corpos femininos (LESSA, 2005). A construção dos corpos de 

acordo com esses padrões gera uma sociedade híbrida, na qual os aspectos físicos, orgânicos e 

tecnológicos se apresentam misturados (HARAWAY, 2009).  

A padronização de corporalidades atrelada às tecnologias médicas produz sujeitos “iguais” 

dentro da hierarquia de beleza existente em nossa cultura. Neste sentido, 

 

Mudanças realizadas no corpo, geralmente encaradas como o supra-sumo da evolução tecnológica a 

serviço das “imperfeições” da carne, podem estar muito mais próximas de uma higienização 

neofascista do que de uma abertura de possibilidades experimentais ao sujeito (ARAÚJO JUNIOR, 

p.92, 2006). 

 

Este fato é visível nos aparelhos midiáticos: corpos magros, definidos e esbeltos são 

apresentados como único modelo a ser seguido, sempre pautadas no sujeito branco, malhado e 

burguês em seu sentido mais higienicista, sem se importar com o “preço” a ser pago pelo 

próprio corpo. Todavia, os corpos são únicos e estão em continua transformação, de acordo 

com o contexto social e histórico. Logo, a padronização de um modelo corporal é sempre um 

dispositivo do poder para produção de corpos dóceis (KATZ, 2008). 

Assim, a coisificação dos corpos femininos indica o caminho da perfeição ou do 

aprimoramento dos corpos. Além disso, os corpos são acompanhados por um conjunto de 

ações, reações e escolhas de acordo com o sexo biológico, ou seja, “o gênero adquire vida 

através das roupas que compõem o corpo, dos gestos, dos olhares, ou seja, de uma estilística 

definida como apropriada” (BENTO, 2006, p. 4).  

Em outras palavras, a coerência das corporalidades e o sentido atribuído aos corpos somente 

faz sentido se há “um sexo estável, expresso por um gênero estável, que é definido 

oposicional e hierarquicamente por meio da prática compulsória da heterossexualidade” 

(BUTLER, 2003, p. 216). Cumpre elucidar, então, que os discursos científicos e midiáticos 

                                                           
422

 As discussões metafísicas não serão aqui contempladas.  



 

 

4 

 

que divulgam os padrões de corporalidades expressam os padrões sociais, sexuais e 

comportamentais.  

As transformações corporais assim são muito mais que simples mudanças na anatomia, são 

também pensamentos, imposições, princípios religiosos, etnia, consumo, tecnologia e modos 

de adequar-se ao meio social e cultural. Nesse sentido, uma das entrevistadas produziu esta 

reflexão ao pensar sobre os “olhares” que são depositados sobre ela nas ruas, “[...] então o 

meio interfere no seu corpo, as pessoas interferem no seu corpo e os pensamentos que as 

pessoas vão ter”. 

Butler (2002; 2003) interpreta a ambiguidade entre os universos masculinos e femininos das 

travestis como uma “performatividade do gênero”, uma identidade transitória, um constante 

movimento de devir de acordo com o momento sócio-histórico em que se inserem. Portanto, a 

travesti fabrica não apenas o corpo, mas também o gênero.  

Na visão de Butler (2003, p. 195) “[a] travesti subverte inteiramente a distinção entre os 

espaços psíquicos internos e externos, e zomba efetivamente do modelo expressivo do gênero 

e da ideia de uma verdadeira identidade do gênero” (acréscimo da autora). Assim, para Butler 

(2003), a travesti representa uma performance de uma identidade de gênero, a imitação das 

experiências do gênero, as quais são naturalizadas e essencializadas pela coerência 

heterossexual (BUTLER, 2003). 

Foucault (1988) ao discutir sobre a questão do discurso moderno do controle, afirma que a 

medicina é um desses discursos, pois transforma o corpo dos sujeitos em instrumentos de 

regulação e controle biopolítico. Um corpo material, um corpo dócil, submisso, um corpo 

erótico, utilizável, um corpo produtivo, sociável são os corpos visados, alvos privilegiados às 

operações simbólicas e materiais dos mecanismos de poder (FOUCAULT, 1985, 1987, 1988, 

1993).  

Uma rede de relações de poder e seus dispositivos, a “microfísica do poder”, transformam os 

corpos em sujeitos. Estes sujeitos constituem as ciências e os saberes por meio de um discurso 

que contempla o controle e a codificação dos corpos em sujeitos cognoscentes ou sujeitos de 

práticas divisórias, responsáveis pela exclusão, separação e opressão a si mesmo ou aos 

demais (FOUCAULT, 1985, 1987, 1988, 1993). 

Diante disso, se questiona: as trans se apropriam dos discursos padronizantes sobre as 

corporalidades e os fabricam de acordo com esses parâmetros? Quais os recursos utilizados 

por elas? Há referências para a construção de suas corporalidades? 
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Fragmentos das construções corporais 

 

 

O procedimento metodológico adotado para o levantamento de fontes de pesquisa e o 

tratamento das entrevistas foi a história oral. Tal escolha permitiu organizar previamente tanto 

a quantidade de informantes quanto o roteiro de entrevista, sua realização e o tratamento das 

narrativas e das informações coletadas (ALBERTI, 2005).  

O questionário foi organizado com perguntas do “tipo semi-diretiva”, que segundo Rosália 

Duarte (2002, p.147), define-se como “uma técnica de coleta de dados que supõe uma 

conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por este de 

acordo com seus objetivos”. Portanto, na preparação das perguntas para as entrevistas foram 

estabelecidas questões que fornecessem informações sobre as relações e as articulações entre 

corpo, medicina, indumentária e os gêneros.  

Sabe-se que uma das utilidades das fontes orais é revelar os sentidos atribuídos pelas 

entrevistadas ao passado (PORTELLI, 2007). Nesse sentido, as narrativas aqui apresentadas 

são apenas recortes das histórias de vida de trans que buscaram expor o sentido de suas 

construções corporais dinâmicas, transitórias e contínuas.  

Utilizamos também o caderno de campo como suporte para a captação dos dados, anotando 

informações adicionais para enriquecer as informações coletadas, por exemplo, risos, gestos, 

locais, olhares. Nesse ínterim, Tourtier-Bonazzi (1996, p.239) nos traça o seguinte 

esclarecimento: “toda transcrição, mesmo bem feita, é uma interpretação, uma recriação, pois 

nenhum sistema de escrita é capaz de reproduzir o discurso com absoluta fidelidade”. Deste 

modo, o caderno de campo foi utilizado para relembrar gestos e posturas na transcrição do 

material. Logo após este processo tivemos o cuidado de verificar a compatibilidade entre 

nossas transcrições e o conteúdo dos registros orais. 

As informantes
423

 totalizaram quatro trans com faixa etária de 20 a 50 anos: Alice, 20; 

Dulcinéia, 29; Renata, 32; e, Emanuela, 49. A variação etária permitiu compreender como as 

referências e as influências sobre as construções corporais se modificaram de acordo com o 

tempo. As tecnologias médicas e a indumentária feminina ocupam papel de destaque na 

construção de suas corporalidades, produzindo novos sentidos para as visualidades. Nesse 

sentido, “a natureza ‘feminina’ do
424

 travesti ganha corpo, se consolida, se arredonda no 
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cotidiano, minuto a minuto, no milimétrico (pêlo a pêlo) combate de tudo que tenta brotar do 

homem subjacente” (SILVA, 1993, p. 134). 

As corporalidades das trans entrevistadas foram primeiramente construídas por meio do uso 

de hormônios femininos, as finalidades, no entanto, divergem. Emanuela, por exemplo, 

utilizou para diminuir os pelos do rosto e se assustou quando observou outra consequência, o 

desenvolvimento das mamas, utilizou-se desse recurso por pouco tempo. Em contrapartida, 

Renata quando ingeriu as primeiras doses já sabia que além dessas reações teria problemas 

quanto à diminuição da libido, à ereção e a possibilidade de furúnculos, por isso consultou um 

endocrinologista, para complementar a medicação e tentar reduzir os efeitos colaterais do 

tratamento hormonal. A diferença de idade entre Emanuela e Renata é de 17 anos e isso pode 

ser um fator para a disseminação de informações sobre os efeitos colaterais do consumo de 

hormônios.  

Nesse sentido, Benedetti (1997) ao estudar as travestis brasileiras notou a importância da 

utilização de hormônios como status privilegiado entre esse grupo. Os tratamentos hormonais 

é o transformador do corpo que promove o ingresso nessa identidade social e o 

reconhecimento dos outros membros como pertencente ao grupo: 

 

O hormônio (e conseqüentemente as formas que ele desenvolve no corpo) parece ser um instrumento 

ritual de passagem, porque é junto com os seios e as formas redondas do novo corpo que a travesti 

(re)nasce para o mundo, que esta identidade se afirma e se comunica (BENEDETTI, 1997, p.10). 

 

Quanto ao uso de hormônios, Alice, 20 anos mais nova do que Emanuela, oferece mais 

detalhes sobre os efeitos colaterais, como o afinamento da pele e, os riscos de combinação dos 

hormônios com bebidas alcoólicas e tabaco, inclusive algumas restrições, como o fato de 

abdicar da masturbação para diminuir a produção de hormônios masculinos. Informações 

repetidas por Dulcinéia, 29 anos. Desse modo, é possível notar que há um intercâmbio de 

informações sobre os efeitos do consumo de hormônios. 

                                                                                                                                                                                     

femininos, mas também se utilizam dos repertórios discursivos femininos, bem como dos respectivos 

artigos de vestuário e beleza próprios do universo feminino. As travestis que participam do Movimento 

Nacional de Travestis – ENTLAIDS – reivindicam o direito ao trabalho, ao respeito, à inclusão social e 

de serem reconhecidas com “as”, visto que, as mesmas, vivem permanentemente segundo os ritos 

presentes no universo feminino” (SILVA e BARBOSA, 2005, p. 37). O ENTLAIDS é o Encontro 

Nacional de Travestis e Transexuais na luta contra a AIDS. Desse modo, utilizaremos os artigos “a” e 

“as” para referenciar as travestis. Quando Helio Silva (1993) realizou sua pesquisa essa discussão 

não estava consolidada nas ciências humanas.  
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Os hormônios femininos não alteram somente a corporalidade dos sujeitos. Inúmeras 

narrativas coletadas em campo apontam também mudanças psicologicas nas trans. Renata, por 

exemplo, também, confirma essa informação:  

 

Na fase de transformação acontece muita mudança de humor também, com a gente, entendeu, 

devido a ser um hormônio feminino, no caso a... deixa eu tentar lembrar o nome do hormônio, 

porque o homem tem testosterona... Gestadinona (tsc), então ele repõe aquele hormônio masculino, 

transformando os seus glóbulos (tsc) masculino em feminino aparentemente, então da muita 

mudança de humor, algumas ficam depressivas, outras ficam agressivas, outras choram muito, então 

depende, mas geralmente todas ficam muito depressivas, não pode ficar muito sozinha, então tem 

tudo isso, sabe?  

 

Convém notar que o desenvolvimento das mamas por meio do consumo de hormônios não as 

satisfaz. O corpo marcado pelos riscos, pressionado por manifestações sociais e da 

subjetividade, é impelido à agir e à reagir diante do desejo de construir um corpo referência. 

Nesse sentido, em busca do corpo desejado, Emanuela inseriu silicone industrial aos 32 anos 

no peito e no quadril: “eu coloquei silicone com uma ‘bombadeira’ de Curitiba, aos trinta e 

dois anos, coloquei um pouco aqui no quadril e um pouco no peito. Só, um pouco”. O 

“pouco” que se refere Emanuela foram cerca de 3 litros divididos entre quadril e peito. O 

receio de Emanuela sobre esse tipo de aplicação, na época era apenas com o fato de que 

precisava cuidar para o silicone industrial não ‘”escorrer” para outras partes de seu corpo. 

Satisfeita e orgulhosa pela ‘naturalidade’ do tamanho do quadril, Dulcinéia receia o risco de 

morrer por alguma complicação durante a cirurgia para implante de próteses no peito e não 

consegue conceber a ideia de injetar silicone industrial, pois a probabilidade de haver 

problemas é maior do que a cirurgia: “a beleza tem um preço, mas a minha vida não tem 

preço, não quero morrer pela beleza”. 

No entanto, a utilização de silicone industrial para transformação do corpo trans não foi 

utilizado por todas as entrevistadas. Renata, por exemplo, assim como Dulcinéia, receia essa 

modificação, e pretende realizar sua cirurgia estética em uma clínica especializada. Ao ser 

indagada sobre as práticas utilizadas para o crescimento das mamas, ela disse:  

 

Não, o meu é todo hormônio, eu já era fofinha, este peito é natural, né? Eu não tive muita mudança, 

porque, eu não quero colocar silicone industrial no meu corpo, então eu estou juntando um bom 

dinheiro, para colocar prótese mesmo, no quadril, só, meu peito para mim esta ótimo do jeito que 

esta, pelo fato de eu ser um pouquinho mais gordinha, então o meu peito desenvolveu bem, ficou um 
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peito feminino, então eu acho por isso, mas nem todas passam por este processo, tem umas que 

ficam bem feinhas. 

 

Conforme apontado por Renata as transformações advindas do uso de hormônios não são as 

mesmas para todos os sujeitos. Por exemplo, Alice dependente dos pais também não tem 

silicone em nenhuma parte do corpo, devido aos receios de fazer o procedimento com uma 

bombadeira
425

 e a falta de recursos financeiros para realizar a transformação em um cirurgião 

plástico. Segundo ela, “[...] primeiro você tem que se ‘ajeitar’, né? Para depois você fazer 

estas coisas mais radicais, por que infelizmente eu não sou tão independente assim, entendeu? 

E também eu não quero sair na rua e fazer programa [...]”. Foi Alice que informou um dos 

principais efeitos colaterais do uso dos hormônios:  

 

Você começa a engordar, e eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade para emagrecer, ai eu 

tive que parar de comer, parar de comer, porque se não, eu não entrava mais nas roupas, (risos) [...] 

Eu me preocupo muito com o peso, faço dieta... Eu fico de olho no meu peso, se não você engorda 

demais. 

 

Um dos pontos centrais de análise deste artigo, os medos e receios de não se encaixar nos 

padrões hegemônicos de corporalidade são apresentados por meio da narrativa de Alice. 

Afinal, ser uma mulher e ser gorda não se encaixa no perfil da entrevistada, talvez devido a 

pouca idade, o que aumenta o poder dos padrões em sua vida e o seu trabalho como 

profissional da moda, que colabora na criação de estereótipos.  

No mesmo sentido da fala de Alice, Dulcinéia acrescenta que o tratamento hormonal 

provocou nela a ansiedade: “Tem gente que fica estressada, depressiva e chorona, mas eu não. 

Na verdade eu só sinto vontade de comer! Eu acordo três ou quatro horas da manhã e eu como 

o que houver na geladeira!”.  Como resultado do consumo exagerado de alimentos, Dulcinéia 

afirma que engordou, que sua cintura e barriga aumentaram e por isso parece que o quadril 

diminuiu, registros que reafirmam as informações expressas por Alice. 

 

Eu tinha cintura. Agora não, só gordura! E eu sinto vontade de comer. Eu acordo três ou quatro horas 

da manhã e o que tiver na geladeira eu como! O que há de positivo no meu corpo é a minha bunda. 

Porque eu não preciso de silicone! O meu é natural. Graças a Deus não tenho nenhuma estria na 

minha bunda nem na minha perna. 

 

                                                           
425

 Travesti que injeta silicone industrial para criar curvas no corpo de outras travestis.  
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A referência de feminilidade de Dulcinéia advém de sua mãe, a vaidade com as 

unhas das mãos e pés, o cuidado com os cabelos, os adereços, os saltos altos dos sapatos 

e os vestidos. A ênfase aos saltos altos dos sapatos pode ser interpretada como um objeto 

de afetividade e também a relação de poder que os saltos representam: “E eu uso salto o 

dia inteiro! Não desço do salto! Não uso ‘rasteirinha’, porque acho uma coisa inferior. Eu 

acho que mulher tem que usar uma coisa que mantém em cima!”. 

Emanuela vislumbrou um corpo semelhante ao de uma amiga: “acho bonito o corpo de 

mulheres, madames, coroas, com a cintura mais larga e o quadril também”. Logo, a referência 

corporal de Emanuela é um corpo mais arredondado e curvilíneo: 

 

Quando eu vejo um corpo feminino, o que eu observo... eu acho as curvas bonitas! Então, eu observo 

as curvas e os detalhes. Também os cuidados da pessoa. Eu vejo muitas pessoas aí que eu acho que 

deveria se cuidar melhor. Feminina, né? Mulher. Eu acho que por elas ser mulher em que se valorizar 

mais ainda. 

 

Neste sentido, ela afirma que “eu não mudei meu corpo para os outros, eu mudei para mim. 

Para eu me olhar no espelho. Olhar dentro de mim e gostar de mim e quando eu olhar para 

fora, gostar do meu corpo, gostar do que eu vejo”.  

Para Renata a preocupação não deve ser somente voltada a transformação do corpo e a 

utilização de indumentária feminina:  

 
[...] porque travesti não é só colocar uma roupa feminina, não é só você colocar um cabelo, a partir 

do momento que você adota uma aparência feminina, você tem que ser feminina em tudo, na 

maneira de pensar, no comportamento, nos lugares, eu não vou mentir, eu passo como uma mulher 

gordinha em qualquer lugar se eu saio sozinha. 

 

Benedetti (1997, p.14) ao pesquisar travestis fez algumas considerações importantes sobre 

este ponto, segundo ele: 

 

[...] não basta usar o vestido da irmã ou a saia da amiga ou ter um corpo todo feito, ou o rosto 

lisinho, com ‘pele de pêssego’: o importante é ‘ter estilo’. Carolina me conta que para ser travesti as 

‘bichas’ têm que ‘... adotar um modelo de mulher, isto é, ou tu é mais garota, ou mais dona-de-casa, 

ou mais puta, ou mais tímida, ou mais moderna.’. 

 

A fala de Emanuela colabora no entendimento sobre o que é ser travesti e suas relações com o 

estilo a ser adotado:  
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O travesti é aquela pessoa que é sensual, é encantadora, é aquela pessoa assim que vinte e quatro 

horas quer estar sempre ‘montada’. O travesti é uma pessoa que gosta de estar bonita! Gosta de 

badulaque! Gosta de se arrumar! As pessoas notam quando a gente chega em um lugar, não é ser 

arrumado que parece uma caricatura ou uma pessoa vulgar. 

 

 

Assim, o zelo com o corpo foi assunto recorrente nas entrevistas, todas as entrevistadas 

realizam algum tipo de cuidado especial para manter e melhorar suas corporeidades. Alice, 

por exemplo, disse o seguinte: “Agora eu estou tomando uma pílula por dia, porque eu não 

estava gostando da injeção, mas eu vou voltar para injeção, para cuidar do fígado, né? Para 

poder beber, por que não da para ficar só com a pílula, não pode beber”.  

Portanto, podemos notar que o processo de transformação requer uma disciplina intensa e 

inúmeras abdicações, todas tendo como meta a transformação do corpo no mais feminino 

possível e com os mínimos de “defeitos”. Renata frisa, no entanto, que o maior “cuidado é: 

ser mulher, se você quer homenagear as mulheres, quer ser travesti, é se cuidar como tal, é se 

ver como tal, então tudo que é bonito, tudo que é feminino, tudo que você acha que combina 

com você”. 

Outro aspecto comum enfrentado diariamente pelas trans é a marginalização e criminalização 

social do corpo modificado, já que quebrar com mecanismos tão importantes para a 

reprodução da vida social pautada na relação sexo/gênero/desejo, dentro dos modelos 

heteronormativos, faz com que a maioria da sociedade tenha uma visão preconceituosa. A 

história oral oferece aos sujeitos a possibilidade de expor os dilemas sociais vivenciados. No 

caso, as trans trouxeram para as narrativas os preconceitos sociais que enfrentam seus dilemas 

corporais, seus problemas familiares e sociais. 

As experiências das entrevistadas expressam preconceitos vividos em hotéis, entrevistas de 

emprego, postos de saúde, entre outros ambientes públicos. Renata por exemplo, afirma que 

não são todos os hotéis que aceitam ter uma travesti hospedada, principalmente no interior do 

Paraná. Contudo:  

 

No começo é difícil amor, mas depois, se a pessoa que mais te ama no mundo, que é sua mãe te 

aceitar, o resto, não existe. O mais importante é a estrutura familiar, no meu caso a minha mãe, o 

meu pai sempre foi muito distante, né? Tudo se torna fácil, quando você quer, se você deseja, se você 

quer... 
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As experiências vivenciadas por Dulcinéia quanto ao preconceito dizem respeito às tentativas 

de encontrar emprego,  

 

Um dia eu volto à sociedade. Mas, eu estou na sociedade, né? Você vê, na sociedade, travesti não é 

gente! Entra em uma loja, o dinheiro é igual, mas... Você vai arrumar um emprego hoje, vestido de 

travesti, no currículo vê o teu nome e fala o nome masculino, se aparece uma travesti já fica 

complicado, já não querem, já dispensam. Então, é meio complicado. Arrumar emprego, desse jeito, a 

não ser aqueles que vão trabalhar em salão. Tem que fazer o curso pra trabalhar em salão, mas no 

comércio é difícil e complicado! Outro dia estava falando com o dono de uma loja lá, falei ‘então, vou 

vir trabalhar com o senhor aqui’, ele falou assim: ‘pode vir, mas vem com outra roupa, vem de 

homem’, daí eu falei: ‘porque vim de homem? Trabalho desse jeito mesmo, eu sou desse jeito’, daí ele 

disse: ‘não, daí chama a atenção de todo mundo!’. De certa forma ele tem um receio, né? Ninguém 

confia. Se uma família entra em uma loja, se tem um travesti vendendo alguma coisa já pensam ‘não 

quero comprar’. Não é todo mundo, mas a maioria é assim.  

 

Os preconceitos não fazem parte apenas de sua vida pública. Ele também é enfrentado dentro 

de casa, nas relações familiares. Ao relembrar das relações familiares, Dulcinéia recorda os 

difíceis momentos vivenciados com o pai e a mãe: 

O meu pai sempre implicava com meu jeito de andar, meu cabelo, minhas roupas, minhas pulseiras. E 

eu nem ligava pro que ele estava falando. Porque ele não falava para mim, ele falava para minha 

mãe: ‘isso é coisa de viado’. E eu não ligava. Ele não brigava comigo e não falava comigo. Ele falava 

para minha mãe ‘a culpada disso é você com esse filho seu, você não educa’. Mas, pra mim, ela me 

educou, isso não é falta de educação. Ele falava que estava fazendo envergonhando com o nome 

dele. 

 

O preconceito vivenciado diariamente decorrente de uma sociedade heteronormativa e 

transfóbica é reinterpretado por Renata na narrativa de sua história de vida como sinal de 

coragem e também de masculinidade, afinal:  

 

[...] eu sou muito corajosa, só o fato de você tomar hormônio e de se assumir para uma sociedade tão 

medíocre, já mostra que você é bem mais macho, do que muito macho que tem por ai, ainda mais 

quando você deixa seu cabelo crescer, coloca um salto alto e sai encarando todo mundo, olha só, não 

é muito afronte para uma sociedade tão podre? Não é muito coragem? Você corre o risco de levar 

ovada, bananada, pedrada no meio da rua e você sempre esta ali muito feliz e só, e quer fazer 

alguém feliz.  

 

Complementando esta discussão, Helio Silva (1993, p.109) diz o seguinte sobre as travestis: 

“Sua infração maior não consiste, no entanto, somente na usurpação de um lugar ilegítimo no 
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sistema das classificações sociais mas, principalmente, na idéia de que é possível escapar a 

elas, ou seja, na pretensão à transitividade que a troca incompleta de papéis deixa 

transparecer”. 

Desse modo, o alto grau de preconceito sofrido por estes indivíduos, que incluem violência 

simbólica e física, frutos da cultura machista e homofóbica que estamos inseridos, faz pensar 

que:  

 

[...] o desafio maior talvez seja admitir que as fronteiras sexuais e de gênero vêm sendo 

constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado – admitir que o lugar social no qual 

alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira. A posição de ambigüidade entre as identidades de 

gênero e/ou sexuais é o lugar que alguns escolheram para viver (LOURO, 2004, p. 21). 

 

Logo, o que os sujeitos deste estudo demonstram são a heterogeneidade de fabricação das 

corporalidades trans e as ambiguidades relacionadas aos corpos e aos gêneros.  

 

 

Discussão final 

 

 

O corpo submetido às operações simbólicas e materiais do poder é compreendido como um 

corpo dócil, erótico e produtivo. Controlar e codificar o corpo são modos de operar sobre os 

sujeitos e suas identificações sociais. “As verdades” do corpo são produzidas e reproduzidas 

por meio de instrumentos de poder, como a mídia. Todavia, é possível pensar a construção 

corporal das trans como uma construção que se utiliza de referências, as quais elas 

consideram como “feminino”. Não se trata de uma construção corporal voltada aos modelos 

hegemônicos, mas de diversos modos de interiorização de femininos. Ao produzir 

corporalidades com os avanços tecnológicos da medicina e das próteses, estes sujeitos 

questionam e rompem com a relação histórica, social e cultural que associa o corpo, o sexo e 

às roupas.   

Alice, Emanuela, Renata e Dulcinéia ao utilizarem de tecnologias para construírem seus 

corpos, por um lado, se submeteram aos discursos de poder que determinam o que é partícipe 

do universo feminino, por outro lado, questionam os discursos da naturalidade dos corpos. 

Tais construções corporais representam o corpo feminino, uma idealização da beleza 

feminina.  
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Todas as entrevistadas utilizaram e utilizam os recursos fornecidos pelas tecnociências 

médicas para construírem os corpos, mas esses corpos não são idênticos. Esses corpos são 

autênticos, corpos esculpidos e desenhados sob a ideia de perfeição e desejo. Tais corpos se 

expressam por uma subjetividade única. Por mais que se tente caracterizar os sujeitos trans, 

esses se configuram em subjetividades singulares, não padronizáveis e excepcionais. 

Todavia, esses corpos produtores de subjetividades únicas e autênticas, precisam se consolidar 

como corpos submetidos a uma identidade para requererem diante do Estado políticas 

públicas. É no momento em que há uma necessidade de caracterizar ou definir quem são os 

sujeitos travestis e transexuais que se perde aquilo que esses sujeitos tem de mais 

característico: a singularidade, a autenticidade, a excepcionalidade. As trans, como grupo, 

produzem uma identidade mutável, corruptível e não-fixa, desafiando as tentativas de 

enquadramentos médicos, psicológicos e políticos.  
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Resumo 
 

Trata-se de uma Revisão Integrativa a partir da Teoria Queer de Judith Butler 
realizada nas Bases de Dados Eletrônicas da área da Saúde com o objetivo de 
expor os conceitos de transexualidade apresentados nos sete artigos encontrados. 
Quatro deles conceituaram como doença mental e três como prática de 
autodeterminação. Portanto, o incentivo a reflexão sobre a experiência transexual na 
saúde possivelmente viabilizará um cuidado mais efetivo. 
 
Palavras chaves: Transexualidade, Cuidados em saúde, Saúde Coletiva. 
 

 

Abstract 
 
It’s an Integrative Review from Judith Butler’s Queer Theory held in Health Area 
Databases Electronic with the aim of exposing the concepts of transsexuality 
presented in the seven articles found. Four of them conceptualized as mental illness 
and three as a practice of self-determination. Therefore, encouraging reflection on 
the transsexual experience in health area will provide a possibly care more effective. 
Key words: Transsexuality, Health Care, Public Health. 
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Introdução 

A sexualidade é parte integrante da personalidade dos seres humanos. Ela é 

exercida a todo tempo desde o nascimento até a morte, se expressa através das 

sensações internas, conflitos e relacionamentos sociais, não se vincula a uma lógica 

binária, vai além da dicotomia heterossexual/homossexual e, portanto, rompe com o 

paradigma sexual normativo judaico-cristão. (COSTA, 2005; CERQUEIRA-SANTOS 

et al, 2010). 

No contexto da saúde, a sexualidade ainda é tratada como um tabu, o que 

fica demonstrado pela carência de estudos e reflexões em nível acadêmico, o que 

cria uma barreira que impõe limites e distanciamentos entre o profissional e o sujeito 

cuidado. (RESSEL; GUALDA, 2004). 

Quando o paciente é ator de grupo minoritário, a questão é ainda mais 

contundente e isto se deve ao fato de que, entre o profissional da saúde e o cliente 

há uma relação de poder, do primeiro sobre o segundo, sendo o profissional da 

saúde aquele que detém o conhecimento e o usuário, o receptor desta pretensa 

verdade. 

Tal relação, adicionada ao medo e ao silêncio gerados pelo preconceito e 

pela discriminação, podem reduzir o nível de confiança e, conseguintemente, a 

oportunidade para orientações direcionadas e esclarecimentos específicos para 

alcançar-se o bem estar. (CERQUEIRA-SANTOS et. al., 2010). 

Claro que a assistência de saúde e deve seguir os mesmos parâmetros 

independendo do indivíduo e isso é garantido pelos princípios básicos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), Universalidade, Integralidade e Equidade e pela ética 

profissional. 

Os profissionais da saúde, se esforçam para prestar um bom serviço de 

saúde, porém os desafios são constantes e um deles é a prestação de cuidados 

direcionados à população transexual. (ALEGRIA, 2011). 

A formação desses profissionais, assim como a literatura científica na área de 

saúde e as políticas públicas são limitadas sobre as necessidades específicas 

daquelas pessoas. (POLLY, NICOLE, 2011). 
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Estes fatos justificam o déficit de conhecimento sobre transexualidade entre 

profissionais e estudantes da área, levando a mal-entendidos sobre a pessoa 

transexual (VANDERLEEST, GALPER, 2009) acarretando, ainda, possível qualidade 

inferior da prestação dos serviços de saúde por parte dos/das profissionais da saúde 

e a criação de barreiras no acesso aos serviços de saúde para aquelas pessoas. 

(ALEGRIA, 2011). 

Na proposta de uma assistência de saúde de melhor qualidade, os 

profissionais são desafiados a buscar sempre mais conhecimento científico para 

aperfeiçoar suas ações. (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).  

A Prática Baseada em Evidências tem se mostrado uma opção, ao se 

caracterizar como uma abordagem direcionada ao cuidar clínico e ao ensino 

embasado na ciência e na qualidade da evidência. (SOUZA, SILVA, CARVALHO, 

2010). 

Com intuito de oferecer subsídio para reflexão sobre a atenção à saúde de 

pessoas transexuais, o método utilizado no presente estudo foi a revisão integrativa 

com o objetivo de caracterizar os artigos científicos disponíveis na literatura científica 

na área das ciências da saúde e identificar neles os conceitos usados sobre a 

temática transexualidade. 

 

Metodologia 

Inicialmente a pesquisa que resultou nesse estudo pretendia levantar artigos 

que discutissem sobre transexualidade, entretanto apenas três artigos foram 

encontrados. Diante disto, resolveu-se acrescentar os artigos encontrados que 

tratavam não só de enfermagem, mas de qualquer estudo da área de saúde. 

A elaboração da presente revisão integrativa seguiu seis fases pré-

determinadas segundo orientam Souza, Silva e Carvalho (2010) e Ursi, Gavão 

(2006): elaboração da pergunta norteadora, busca ou amostragem na literatura 

(estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos), coleta de dados 

(definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados), análise 
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crítica dos estudos incluídos a partir da Teoria Queer segundo Judith Butler, 

apresentação e discussão dos resultados e apresentação da revisão. 

Para delinear a revisão integrativa, foram formuladas as perguntas 

norteadoras: Como são caracterizados os trabalhos que abordam a prestação dos 

serviços de saúde direcionados as pessoas transexuais, por profissionais de saúde? 

Como os estudos científicos conceituam a transexualidade? 

A seleção dos artigos foi realizada nas Bases de Dados Eletrônicas na Área 

das Ciências da Saúde entre fevereiro e maio de 2012: Scopus; Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS); Highwire; e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature), com o intuito de encontrar o maior número possível de artigos científicos. 

Como critérios de inclusão dos artigos para presente revisão integrativa, 

foram definidos: artigos publicados em português, inglês e espanhol, com os textos 

disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período de 2007 a 2012, que 

focam a atenção à saúde realizada por profissionais da saúde às pessoas 

transexuais. 

Como critérios de exclusão foram definidos: artigos não disponíveis no 

momento da pesquisa e os que não focassem a atenção à saúde realizada por 

profissionais de saúde às pessoas transexuais. 

Consoante às características distintas de acesso nas quatro Base de Dados 

Eletrônicas selecionadas, as estratégias de busca dos artigos científicos foram 

conformadas de acordo com cada base, guiadas pelas perguntas norteadoras e os 

previamente determinados critérios de inclusão e exclusão da revisão, buscando 

estabelecer coerência entre os artigos e evitar possíveis vieses. 

Os descritores utilizados foram: “Transexualismo” (“Transexualismo”; 

“Transsexualism”); e “Cuidados de Enfermagem” (“Atención de Enfermería”; “Nursing 

Care”) e as buscas foram realizadas por meio de acesso eletrônico on-line. 

Encontrou-se sete estudos a partir dos critérios de inclusão: artigos em 

português, inglês e espanhol, disponíveis, entre 2007 e 2012, que focam a atenção à 

saúde de pessoas transexuais. 
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Para coleta de dados, foi criado um instrumento orientado pela Teoria Queer, 

segundo Judith Butler, e o mesmo contempla: a identificação do artigo (base de 

dados onde foi encontrado, título do periódico, título do artigo, autores, ano e país de 

publicação, idioma e tipo de publicação) e avaliação do conteúdo (objetivo da 

investigação, resultados, conclusões). 

Para análise dos artigos selecionados e resumo dos dados mais pertinentes 

da pesquisa, um quadro comparativo foi elaborado, o qual contém os objetivos das 

investigações, os resultados, as recomendações e as conclusões, além dos dados 

de identificação. 

O procedimento da análise baseou-se na Análise de Conteúdo de Bardin, na 

proposta de Triviños (1987), que parte da ideia de inferência, constituindo um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, onde a informação surge da 

apreciação das mensagens escritas. Além de se basear no conceito de 

transexualidade de Butler (2009), 

A apresentação dos resultados e a discussão dos dados reunidos foram 

dispostos de forma descritiva, possibilitam a averiguação da aplicabilidade da 

presente revisão integrativa assim como o alcance do objetivo desse método e da 

pesquisa. 

 

 

 

Resultados e Discussões 

A seguir, será apresentada a amostra analisada do estudo, constituída de 

sete artigos científicos que se enquadraram dentro dos critérios de inclusão e fora 

dos critérios de exclusão predeterminados. 

Para melhor compreensão dos dados que serão apresentados, foi atribuído 

um codinome, dispostos no Quadro 1,  para cada artigo científico incluído na analise, 
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procurando facilitar a compreensão nas citações posteriores ao longo dos resultados 

e discussões desta revisão integrativa. 

Todos os artigos, incluídos na presente revisão são de autoria de profissionais 

de saúde e foram publicados em Revistas da área. Sendo um dos artigos de 

Enfermagem em Geral, um de Enfermagem e Emergência e cinco de Enfermagem e 

Cuidados para Portadores de HIV/AIDS. 

A característica das revistas, publicação de Enfermagem, portanto, é 

justificada pelo uso do descritor “Cuidados de Enfermagem” e as cinco publicações 

em uma mesma subárea da Enfermagem, só explicita a falta de interesse dos 

pesquisadores, de outras subáreas da Enfermagem, na temática. 

Todos os artigos foram publicados nos Estados Unidos da América (EUA) e 

ambos estavam disponíveis na língua inglesa, conforme critérios de inclusão. A 

ausência de publicação nacional mostra a lacuna na produção científica na área de 

gênero e saúde no Brasil e as publicações mundiais, ainda que com pouca 

expressão, sugerem avanços devido ao crescimento do número de pesquisas 

científicas e discussões sobre assistência de saúde prestada a pessoas 

transgênero, evidenciado na progressão da quantidade de artigos científicos 

encontrados a partir de 2008, apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Distribuição temporal dos artigos selecionados de acordo com codinome 
atribuído, título, autor, base dados e ano. 

Codinome 
atribuído 

Titulo Autor 
Base de 
dados 

Ano 

Artigo 1 
Caring for transgendered 
people: opportunities and 
challenges. 

PEATE, Ian. CINAHL 2008 

Artigo 2 

Improving the health of 
transgender people: 
transgender medical 
education in Arizona. 

VANDERLEEST, 
Jennifer G.; GALPER 

Carol Q. 
Scopus 2009 

Artigo 7 
Transsexual primary 
care. 

JENNER, Christopher 
O. 

Scopus 2010 

Artigo 8 

Having words for 
everything.” 
Institutionalizing gender 
migration in Spain (1998-
2008). 

SOLEY-BELTRAN, 
Patrícia; COLL-

PLANAS, Gerard. 
Highwire 2011 
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Artigo 9 
A personal epistemology: 
towards gender diversity. 

MERRYFEATHER, 
Lyn. 

Scopus 2011 

Artigo 10 

Understanding the 

transsexual patient: 

culturally sensitive care 
in emergency nursing 
practice. 

POLLY, Ryan;  
NICOLE, Julie. 

CINAHL 2011 

Artigo 11 

Transgender identity and 
health care: Implications 
for psychosocial and 
physical evaluation. 

ALEGRIA, Christine 
Aramburu. 

Scopus 2011 

  

Quanto às características metodológicas dos artigos, apenas um era do tipo 

Pesquisa com abordagem Quantitativa com delineamento não experimental e os 

demais eram do tipo Não Pesquisa, sendo quatro do tipo Revisão de Literatura e 

dois Relato de Experiência. Tais resultados demonstram a falta de pesquisas de 

campo sugerindo a distância entre os pesquisadores e o público alvo das pesquisas. 

Em relação às conclusões confrontadas com os objetivos, ambos 

apresentados no Quadro 2, foi identificado coerência dos estudos, pois todos eles 

apontaram para o despreparo dos profissionais de saúde diante da assistência 

prestada à população transgênero e colocaram a educação e a busca por 

conhecimentos específicos sobre a transexualidade como fator inicial e condicional 

para o progresso dos serviços de saúde prestados a essa população. 

E dois dos estudos também sugeriram uma união dos Serviços de Saúde e 

Academias de Ensino de Saúde para preparar os atuais e os futuros profissionais de 

saúde, viabilizando o avanço constante da qualidade dos serviços de saúde. 

 

Quadro 2. Apresentação dos objetivos e conclusões dos artigos selecionados. 

Codinome 
atribuído 

Objetivos Conclusões 

Artigo 1 

Fornecer dicas sobre as 
complexidades associadas à 
identidade de gênero e sobre os 
tratamentos disponíveis para 
transexuais. 

A atitude dos/das profissionais 
enfermeiros/enfermeiras em 
relação à sexualidade da pessoa 
transexual pode influenciar na 
qualidade do serviço. Dessa 
forma, a prestação dos cuidados 
de enfermagem deve ser holística 
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para respeitar e responder de 
forma adequada e eficaz às 
necessidades dessa parcela da 
sociedade. Entretanto, a 
enfermagem não está preparada e 
por isso a educação é a estratégia 
chave. O domínio sobre o 
conhecimento a respeito das 
necessidades específicas das 
pessoas transgênero é, portanto, 
o melhor caminho para alcançar 
uma assistência de enfermagem 
de excelência. E a implantação 
dessa temática nas academias de 
enfermagem pode ser um bom 
começo. 

Artigo 2 

Relatar experiência da 
implantação de treinamentos para 
profissionais de saúde e palestras 
para estudantes de enfermagem e 
medicina sobre diferenças e 
necessidades de pessoas 
transgênero, no Arizona/EUA, com 
intuito de mostrar que esforços de 
educação podem ajudar a 
expandir as habilidades e atitudes 
dos estudantes e profissionais de 
saúde. 

A implantação de treinamentos 
voltados à assistência de saúde 
prestada para pessoas 
transgênero para profissionais de 
saúde e estudantes aumenta o 
nível de confiança das pessoas 
treinadas para lidar com esse 
grupo de pessoas. E viabiliza, 
portanto a melhoria dos cuidados 
de saúde prestados a essa 
comunidade bem como cria novos 
educadores e multiplicadores de 
cuidados culturalmente sensíveis. 

Artigo 7 

Desafiar os/as profissionais 
enfermeiros/enfermeiras a 
defender a população transexual 
como forma de melhorar a 
atenção à saúde dessa população 
através da descrição da paisagem 
ética, do exame da identidade de 
gênero cultural e da consideração 
da fisiologia da mudança de sexo. 

A competência de alto nível 
cultural define o contexto de 
atendimento clínico eficaz. 
Portanto, o entendimento dos 
riscos pelos quais passarão as 
pessoas transexuais durante o 
tratamento de trangenitalização, 
assim como a experiência no 
cuidar dessas pessoas, contribui 
para melhoria do cuidar das 
próximas pessoas que irão buscar 
tais serviços. 

Artigo 8 

Mostrar como a mudança de 
gênero tem evoluído em Espanha 
através da relação ambivalente 
entre transexualidade e ciências, 
bem como as maneiras pelas 
quais as associações transexuais 
e instituições públicas estão 
lidando com as questões de 
gênero. 

As Instituições Públicas 
espanholas estão abrindo novos 
canais para o alcance dos 
objetivos da população 
transgênero ao passo que estão 
dando cada vez mais espaços 
para a reivindicação das 
necessidades específicas para se 
alcançar uma nova vida como o 
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gênero almejado. Em 
contrapartida ainda há limitações 
médicas e jurídicas. Limitações 
essas que tornam controversa a 
relação da pessoa transexual com 
a medicalização da 
transexualidade, visto que mesmo 
a pessoa não se considerando 
doente, ela aceita as imposições 
médicas como forma de alcançar 
as terapias de adequação ao 
gênero desejado. 

Artigo 9 

Relatar experiências com a 
transexualidade e discutir 
conceitos básicos com intuito de 
promover sensibilização dos 
profissionais de enfermagem e de 
toda área de saúde à causa 
transexual. 

As pessoas transexuais vivem 
marginalizadas, pois a cultura 
ocidental insiste em dicotomizar 
os gêneros, não tolerando a 
diversidade. O que vem causando 
diversos transtornos a essas 
pessoas e por isso o lidar com 
elas precisa ter o máximo de 
sensibilidade para conquistar sua 
confiança. Dessa forma, a 
experiência pessoal aliada à 
intuição pode diminuir o impacto 
sobre a diversidade, deixando 
essa, de ser ignorada, mas 
honrada como um valioso saber 
contextual. Colocando em questão 
não só o respeito, mas também o 
amor ao próximo. Com base 
nisso, o exercício da introspecção 
e reflexão sobre as próprias 
limitações é fundamental para a 
compreensão do outro e, portanto 
a melhoraria da assistência de 
saúde às pessoas transexuais. 

Artigo 10 

Promover um cuidado 
culturalmente sensível para 
pessoas transexuais através da 
apresentação de informações que 
englobam: a compreensão dos 
desafios enfrentados pelas 
pessoas transexuais no acesso 
aos cuidados de saúde e 
tratamento; detalhes importantes e 
recomendações específicas 
incluindo uso do nome e pronome 
corretos; eliminação dos 
preconceitos e discriminação; 
utilização de perguntas 

As pessoas transexuais 
frequentemente sofrem 
preconceito e discriminação, 
porém como todas as pessoas 
elas merecem serem tratadas com 
respeito, compaixão e dignidade. 
Mesmo no caos do atendimento 
de emergência os prestadores de 
cuidados à saúde devem lembrar 
que independente do sexo ou 
identidade de gênero de cada 
pessoa, o cuidar deve ser 
igualmente centrado no paciente. 
E por isso esses prestadores de 
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apropriadas; e a implementação 
de políticas e diretrizes inclusivas 
aos transexuais. 

serviços de saúde precisam estar 
cientes das necessidades 
médicas, psicológicas e sociais, 
usar os pronomes corretos, 
realizar anamneses adequadas, 
resguardar a individualidade e 
defender os direitos de 
atendimento dos serviços de 
saúde dessas pessoas para obter 
o sucesso do tratamento, pois isso 
faz parte de uma prática 
culturalmente competente e 
viabiliza um tratamento respeitoso 
e digno. 

Artigo 11 

Educar os profissionais de 
enfermagem sobre: a definição e 
alcance de transgênero, 
influências sociais em pessoas 
que atingem essas pessoas e a 
assistência à saúde necessária 
para elas. Isso com intuito de 
aumentar os conhecimentos 
dos/das enfermeiro/enfermeiras 
sobre a transexualidade e 
promover a sensibilização dos 
mesmos em relação à causa. 

A prestação dos cuidados de 
enfermagem eficaz e eficiente 
para pessoas transexuais começa 
com a conscientização e 
educação dos atuais e futuros 
profissionais 
enfermeiros/enfermeiras sobre as 
necessidades das pessoas 
transexuais. 

 

Em relação à conceituação da transexualidade foram identificados os termos 

transgênero e transexual nos estudos analisados e estão apresentados no Quadro 

3. Tais definições foram analisadas para avaliar como os autores dos artigos 

abordam a transexualidade. 

Sobre transgênero, predominou a ideia de categoria de gênero desconforme 

com as normas sociais, ultrapassando a lógica binária dos sexos, que envolve não 

só a identidade de gênero, mas a anatomia, o comportamento e a aparência. 

Sobre o termo transexual os Artigo 1, Artigo 7, Artigo 8 e Artigo 9 apresentam 

conceitos fundamentados nas ideias patologizantes impressas na palavra 

“transexualismo”. Portanto, segundo tais estudos, a pessoa transexual é um portador 

de uma doença mental expressa pela incongruência entre a anatomia e a identidade 

de gênero. 
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A visão patológica sobre a transexualidade é ainda mais intensa nos Artigo 1 

e Artigo 7, pois na definição do termo “transexual” usam as expressões, 

respectivamente, “Disforia de Gênero” utilizada desde 1977  para categorizar as 

enfermidade ligadas a identidade de gênero e “Transtorno de Identidade de Gênero”, 

nomenclatura que substituiu o termo “transexualismo” na publicação do quarto 

Manual Diagnóstico e Estatístico das Desordens Mentais (DMS IV). (ARÁN, MURTA, 

LIONÇO, 2009). 

Ao contrário dos estudos referidos, os Artigo 2, Artigo 10 e Artigo 11 não 

apresentam um conceito patológico, mas apenas expressam a/o transexual como 

uma pessoa diante de uma incongruência do próprio sexo com a própria mente. 

Sugerindo uma prática de autodeterminação, o que se aproxima com a ideia de 

transexualidade expressa por Butler (2009). 

  

 

Quadro 3. Apresentação das definições. 

Codinome 
atribuído 

Transgênero Transexual 

Artigo 1 

Não há uma definição 
universal para esse termo, 
porém geralmente é usado 
para englobar todos os tipos 
de expressão sexual fora do 
comum. 

Pessoa que sofre de Disforia de 
Gênero - sente sua aparência externa 
incongruente com a forma que ela se 
sente internamente – e resolve se 
submeter ao processo de transição 
assumindo definitivamente o papel do 
gênero oposto. 

Artigo 2 

Refere-se a indivíduos com 
identidade de gênero 
diferente do sexo anatômico. 

É uma subclassificação de 
transgênero e pode ser classificado 
em duas categorias, transexuais 
masculinos (feminino para masculino) 
ou femininos (masculino para 
feminino). 

Artigo 7 

Pessoa que se autodefine 
com o gênero oposto. 

Pessoa que sofre de Transtorno de 
Identidade de Gênero – sente a 
necessidade de modificar o corpo total 
ou parcialmente através de 
principalmente cirurgias, de acordo 
com sua identificação com o sexo 
oposto.  

Artigo 8 

Pessoa que tem em mente 
um projeto político sobre a 
desmontagem binarismo de 
gênero. 

Pessoa que apresenta alterações seja 
no corpo, em níveis hormonais e/ou 
cirúrgico, ou na identidade de gênero 
independente de alterações físicas. 
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Artigo 9 

Sinônimo de transexual, 
usado para caracterizar 
pessoas que não se 
encaixam confortavelmente 
na ideia binária da cultura 
ocidental, de macho ou 
fêmea.  

Pessoa que deseja mudar de sexo ou 
passaram por algum tratamento 
cirúrgico ou hormonal, com fim de 
mudar de um gênero para outro. 

Artigo 10 

Termo utilizado para 
descrever as diferentes 
identidades e expressões as 
quais não são conformativas, 
como Travestis, Drag Queen, 
Drag king, Queer e 
Transexuais. 

Pessoa que experimenta 
incongruência entre o sexo atribuído (a 
genitália) e o gênero, que também 
pode ser definido como pessoa 
incongruente em relação ao corpo e 
mente. 

Artigo 11 

Termo genérico para 
categorizar características 
específicas relacionadas ao 
comportamento, aparência e 
identidade de gênero, que 
não se enquadram em uma 
categoria e são desconformes 
com as normas sociais.  

Considerada uma identidade de 
gênero contida na identidade 
transgênero. A pessoa transexual é 
caracterizada por sentir-se em 
discordância entre sua genitália e sua 
identidade de gênero. Além de possuir 
variância de comportamento em 
relação à vestimenta, ora vestindo-se 
de forma feminina ora masculina, e a 
atividade de gênero exercida através 
de atividades de lazer ou variedade 
sexual indiscriminavelmente masculina 
ou feminina. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo apresenta algumas preocupações em relação à 

experiência transexual nos serviços de saúde, pois se a maioria dos artigos 

encontrados, os quais estão em Bases de Dados Eletrônicas de referência 

internacional, mostram que a pessoa transexual é vista como uma pessoa doente, 

isso significa que os cuidados de saúde oferecidos nesses serviços talvez não 

consigam alcançar a necessidade dessas pessoas. 
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Nesse contexto, o profissional de saúde certamente não está preparado para 

alcançar os anseios e as necessidades da população transgênero, pois a produção 

científica sobre a temática é escassa e insipiente. 

Além do mais, os poucos estudos que foram encontrados em sua maioria 

eram de revistas que tratam de cuidados de saúde direcionados a população HIV 

positiva, evidenciando o maior interesse dos profissionais que têm mais contato com 

a população transgênero usuária dos programas de combate e controle do HIV. 

O que deixa evidente a falta de interesse dos/das demais 

pesquisadores/pesquisadoras em relação à temática e a distância entre 

pesquisador-pesquisado, expressa pela quantidade mínima de um único estudo de 

campo. O que leva a crer que a população transgênero também sofre preconceito e 

discriminação no meio científico. 

No Brasil a situação é ainda pior, pois se existem publicações que abordam 

serviços de saúde e transexualidade, elas não estão disponíveis ao acesso público 

mundial, tornando o conhecimento excludente. 

Entretanto, embora seja mínimo, é inegável o avanço das pesquisas 

internacionais sobre assistência de saúde para transgêneros, as publicações estão 

aumentando e a reprodução da medicalização e patologização da experiência 

transexual não tem sido únicas, pois por mais que esse paradigma seja forte, alguns 

pesquisadores em saúde já estão entendendo e reproduzindo a transexualidade 

como uma expressão comportamental e não mais como uma doença tratável. 

Portanto, a falta de produção científica sensível a causa transexual dá lugar a 

possibilidade de uma má qualidade nos serviços de saúde, que aliada a existência 

de vários problemas sociais, resumidos na expressão “exclusão social”, gera a 

marginalização da população transexual. 

Para que tal fato seja dirimido a educação é colocada como fator inicial e 

primordial para o aumento da publicação sobre transexualidade no seu sentido mais 

amplo, possibilitando a melhoria da assistência de saúde prestada pelos/pelas 

profissionais da área de saúde. 
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Assistência prestada não só nas terapias que podem ser envolvidas na 

transição de gênero, mas em todos os níveis de saúde, visto que a pessoa 

transexual é igual a todas as outras pessoas e possuem necessidades idênticas, 

diferindo apenas na questão da saúde sexual. 

Sob tal ótica, é imperativa a transformação da inobservância histórica das 

necessidades em atenção humana e resolutiva à saúde das pessoas transexuais. 

Para que isto ocorra, os serviços de saúde deverão se unir às academias de ensino 

das Ciências da Saúde, bem como a comunidade transgênero para capacitar todos 

os profissionais de saúde atuantes e os estudantes dos cursos de saúde, os futuros 

profissionais. 

Essa união não só garante a qualificação dos futuros e atuais profissionais de 

Enfermagem e de saúde, mas também viabiliza a multiplicação dos educadores, os 

quais são a garantia da reprodução do conhecimento. Dessa forma, a sociedade 

conseguirá compensar ou até mesmo saldar a grande dívida com a população 

transgênero: melhorar as condições de prestação de cuidados de saúde e de vida 

da pessoa transexual. 
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RESUMO 

Este trabalho é um recorte do projeto de dissertação “Travestis na atenção primária: 
o cuidado em saúde na cidade de Natal” que tem por um de seus objetivos 
investigar a relação de cuidado em saúde pública a população travesti. Estamos 
realizando uma pesquisa qualitativa. Os colaboradores são constituídos por travestis 
da cidade de Natal/RN.  

 

Palavras-chave: Travestis; Atenção primária; Saúde; Cuidado humanizado. 

 

 

ABSTRACT 

This paper is an outline of the dissertation project "Transvestites in primary care: the 
health care in Natal" which is one of its objectives to investigate the relationship of 
public health care in the population transvestite. We are conducting a qualitative 
research. Employees consist of transvestites in Natal / RN. 

 

Palavras-chave: Transvestites; Primary care; Health; Humanized care. 
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1. INTRODUÇÃO 

A palavra Estigma vem do latim stígma, e é definida como cicatriz, marca, 

sinal visível. Os estigmas, nesta condição, podem ser um sinal tanto infamante ou 

vergonhoso como natural do corpo, assinalando, nos dois casos, uma diferença, 

uma distinção, isolando e, ao mesmo tempo, reunindo e identificando os possuidores 

de um mesmo estigma. Em sua origem religiosa, associam-se às cinco chagas de 

Cristo: sua presença atesta não apenas a santidade, mas também o pertencimento a 

um grupo especial. Esse pertencimento, longe de ser um privilégio, é carregado de 

sofrimentos e obrigações (MAAN et al., 1993 apud NOGUEIRA DA SILVA, n.d.)  

Segundo Goffman (1982) o termo estigma fora criado pelos gregos, e se 

referiam a sinais corporais no qual se identificava algo de extraordinário ou mau 

sobre o status moral do portador do estigma. Esses sinais eram feitos com cortes ou 

fogo no corpo para avisar que a pessoa era um escravo, um criminoso ou traidor, 

pessoa essa que devia ser evitada, principalmente em locais públicos. Atualmente, o 

termo é usado de forma semelhante ao original, porém, se refere muito mais a algo 

subjetivo do que a uma marca corporal. 

A sociedade categoriza as pessoas e definem quais atributos são 

considerados comuns e naturais para os membros de cada um dessas categorias. 

Então, quando um estranho nos é apresentado, procuramos aspectos que nos 

permitam prever a sua categoria juntamente com os seus atributos, a sua 

“identidade social”. Tendo por base essas preconcepções, nós as transformamos em 

expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso. Então, um 

indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido por nós em nossas atividades 

cotidianas, por possuir um traço diferente das expectativas, é afastado, destruindo a 

possibilidade de atenção para outras características suas. Ele possui um estigma, 

uma característica diferente da que havíamos previsto. (GOFFMAN, 1982) 

Já os preconceitos são definidos como um conceito ou opinião formados 

antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; julgamento ou 

opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste; superstição, 

crendice; suspeita, intolerância. Podemos dizer que os estigmas, mais abrangentes, 

se encontram na base dos preconceitos; estes, por sua vez, depois de instituídos 

socialmente e internalizados individualmente, passam a existir independentemente 
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dos estigmas que possam tê-los originado. Os preconceitos podem gerar 

sentimentos negativos como ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, 

religiões, como percebemos frequentemente em diversas relações sociais. Um 

exemplo conhecido é a aversão e, por vezes violência, dirigida as pessoas 

homossexuais. (ANGLETON; PARKER, 2001) 

 Atitudes oriundas do preconceito podem produzir comportamentos de 

discriminação, que isolam e segregam aqueles que carregam as marcas (os 

estigmas) de sua condição, excluindo-os, privando-os, tornando-os a parte do 

convívio social. 

 Entendendo o significado desses termos, deixemos claro que o que 

pretendemos discutir neste trabalho não é ser ou não a favor de alguns 

comportamentos, de considerá-los errados ou não. Procurarmos entender o caminho 

que leva à estigmatização e discriminação das travestis investigando se existe uma 

relação com o acesso e qualidade dos cuidados em saúde oferecidos a essa 

população no âmbito da atenção primária. 

 Entendamos, então, primeiramente, aspectos importantes nas relações de 

acesso e qualidade nos cuidados em saúde. Cabe destacarmos dois aspectos 

frequentemente relacionados à ideia de cuidado, e estreitamente ligados à questão 

da escuta e acolhimento, são o vínculo e a responsabilidade. A ideia de vínculo 

remete a algumas práticas e atitudes fundamentais para a realização do cuidar: abrir 

mais espaço para os usuários como verdadeiros sujeitos, e não como objetos de 

intervenção; mais continência e continuidade no serviço às diferentes demandas de 

indivíduos e comunidades; promover um efetivo envolvimento de profissionais e 

usuários ou comunidades com os processos de cuidado. Aqui, mais uma vez, é 

fazer mais e melhor do que já sabemos fazer, mas também fazer diferente, ou talvez 

compreender de outra forma esse fazer. É necessário rever a ideia de sujeito que 

está na base dessas apostas (AYRES, 2001) 

 Há de se discutir, finalmente, os perigos da reificação das identidades sexuais 

e de gênero em jogo nesse contexto e de seu possível impacto sobre políticas e 

direitos que, por serem “especiais”, podem acabar sendo mais excludentes que 

inclusivos. Fechamentos identitários e fragmentação social estão no horizonte, e a 

naturalização de novas clivagens sociais podem continuar a estabelecer fronteiras 
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intransponíveis: (heterossexuais ou homossexuais, homens ou mulheres, gays ou 

travestis), fazendo com que a balança penda cada vez mais para um modelo de 

justiça social baseado no ideal de “iguais, mas separados” (CARRARA, 2010). 

 Em meio a essas e muitas outras questões, fez-se necessário a reconstrução 

do sistema público de saúde, como dimensão pública do cuidado e da gestão dos 

processos de trabalho. E é em meio a uma reconstrução do SUS que a Política de 

Humanização emerge e se constitui como política pública de saúde. 

 O Ministério da Saúde, então, no início de 2003, decidiu fazer uma aposta na 

humanização como re-encantamento do SUS. Essa temática já vinha, 

discretamente, adentrando os campos da saúde, como na 11ª Conferência Nacional 

de Saúde, realizada em 2000, que tinha como título “Acesso, qualidade e 

humanização da atenção à saúde com controle social”. De 2000 a 2002, o Programa 

Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar (PNHAH) – no compasso de outras 

iniciativas como a Humanização do Parto e da Saúde da Criança - iniciou ações em 

hospitais com o intuito de criar comitês de humanização voltados para a melhoria na 

qualidade da atenção e, mais tarde, com foco também no trabalhador. (PASCHE; 

PASSOS, 2008) 

 Em 2003, com a Política Nacional de Humanização (PNH), se intensifica esta 

aposta na humanização das práticas de gestão e de atenção (nos modos de gerir e 

nos modos de cuidar). A PNH emerge, então, no cenário da reforma sanitária 

brasileira, que se constitui paralelamente à construção do campo da saúde coletiva e 

das experiências de humanização em curso no SUS, às quais propõem mudanças 

em seu sentido e forma de organização. (PASCHE; PASSOS, 2008) 

 Segundo o Ministério da Saúde o propósito da PNH é o de contribuir para a 

melhoria da qualidade da atenção e da gestão da saúde no Brasil, por meio do 

fortalecimento da Humanização como política transversal na rede e afirmando a 

indissociabilidade do modelo de atenção e de gestão (BRASIL, 2008) 

 Dentre as principais prioridades nas quais a PNH tem investido descritas pelo 

Ministério da Saúde, encontra-se: Valorização da dimensão subjetiva e social em 

todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os 

direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, 
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orientação sexual e às populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos, 

assentados, etc). 

 Desde as suas origens, no PNHAH, a proposta de humanização, dentro dos 

desafios políticos do SUS, tem como foco o cultivo de uma ética de emancipação 

dos sujeitos, realizada pelo reconhecimento da centralidade da palavra, da 

dignidade do diálogo como meio de construção compartilhada entre sujeitos plenos 

de direito de uma atenção à saúde universal, equânime e integral. (AYRES, 2009) 

 A humanização aspira a uma ampliação de horizontes normativos que não se 

restringem a conceituação de saúde restrita a riscos, disfunções e dismorfias. Mas 

também quer fugir de uma ampliação extremamente abstrata, tal como a definida 

pela Organização Mundial de Saúde, que traz a saúde como estado de completo 

bem-estar físico, mental e social. Não se consegue perceber, nessa definição, a 

identificação clara dos horizontes normativos dessas práticas, já que horizontes 

devem mover-se continuamente, conforme os sujeitos também se movem, não 

sendo um estado, mas um devir. Não podem também, estar completos, pois as 

normas de saúde, ao deslocarem seus horizontes, precisarão ser reconstruídas 

constantemente, sendo um projeto sempre em curso, sempre inacabado. (AYRES, 

2005) 

 A PNH trouxe, então, uma proposta de valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. 

Esta deve ser implementada com base nos seguintes princípios: transversalidade, 

qualificando a comunicação no sistema; indissociabilidade entre atenção e gestão, 

garantindo a integralidade do cuidado ao identificá-lo com os processos de trabalho 

e produção de saúde; protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e 

coletivos. Este último se relaciona diretamente com o entendimento do trabalho 

como forma de produção de sujeitos, assumindo que a autonomia destes nos 

processos de gestão e cuidado garante maior efetividade nas mudanças do sistema 

de saúde. (SCHOLZE, Junior & Silva, 2009) 

 A autonomia do sujeito é um dos pontos fortes a serem trabalhados nessas 

mudanças do sistema de saúde. O profissional de saúde já tem, na maioria das 

vezes, o seu papel definido como um trabalho, com regras e finalidades bem 

delimitadas, pautados em conhecimentos técnicos e científicos. O usuário, por sua 
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vez, chega de uma maneira bem diferente para esse encontro. Há, em geral, 

aspectos como sofrimento, preocupação e fragilização o acompanhando. Além 

disso, ele traz saberes, que, por não serem reconhecidos como científicos, são 

excluídos e engolidos pelos saberes tecnocientíficos. Porém, é com os saberes do 

usuário que se encontram a vivência mais profunda do adoecer, e que deveria ser o 

motivo central do encontro com o profissional. Tendo os seus saberes 

negligenciados, cabe ao usuário um lugar subordinado, como um objeto a ser 

conhecido e transformado pelo profissional. (AYRES, 2009). 

 Teixeira (2005, p.592) traz um modelo de acolhimento onde a autonomia do 

usuário seria respeitada e incentivada, e os seus saberes não seriam engolidos 

como em um modelo não-humanizado de saúde: 

Desse modo, passei a tratar as redes de serviços de saúde 

como grandes redes de conversações, ao mesmo tempo em 

que propus uma dada técnica de conversa, convencido de 

que se trata de uma resposta adequada aos problemas, hoje 

intensamente discutidos, do acolhimento e do vínculo nos 

serviços de saúde. Afastando-se das soluções mais 

freqüentes que tendem a tratar o acolhimento como uma 

atividade (de recepção nos serviços) desempenhada por um 

profissional particular num espaço específico, o acolhimento 

é aqui proposto como um acolhimento dialogado, isto é, 

como uma técnica de conversa passível de ser operada por 

qualquer profissional, em qualquer momento de 

atendimento, isto é, em qualquer dos encontros, que são, 

enfim, os “nós” dessa imensa rede de conversações que são 

os serviços. E o que caracterizaria essa técnica de 

conversa? Brevemente, o acolhimento-diálogo, no sentido 

mais amplo possível, corresponde àquele componente das 

conversas que se dão nos serviços em que identificamos, 

elaboramos e negociamos as necessidades que podem vir a 

ser satisfeitas. 
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 O acolhimento é uma das diretrizes da PNH e tem se tornado sua face mais 

visível, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS), pelas consequências 

diretas que pode determinar no acesso dos usuários como uma mudança no 

processo de trabalho, a fim de atender todos aqueles que buscarem o serviço de 

saúde. Desse modo, o princípio da universalidade é estabelecido de forma 

qualitativa, não apenas pelo aumento no número de unidades ou profissionais na 

rede de saúde, mas pela inclusão de toda a equipe de saúde no processo de 

atenção, aproveitando a capacidade clínica de profissionais que apenas serviam de 

intermediários para a consulta médica. Esses profissionais devem criar espaços no 

serviço de saúde que permitam uma escuta qualificada, conduzindo à 

responsabilização pelo problema do usuário e dando-lhe uma resposta adequada 

(BRASIL; SILVEIRA; MALTA et al. apud SCHOLZE, JUNIOR; SILVA, 2009). 

 Por trás do conhecido jargão da “escuta e acolhimento” há elementos 

fundamentais para o cuidado. Ayres (2009) nos fala que é preciso ouvir mais. Ouvir 

mais porque o relato das pessoas, que é tão importante para o raciocínio diagnóstico 

e terapêutico foi sendo substituído por um arsenal de tecnologias diagnósticas e 

terapêuticas. É preciso também ver mais. No sentido de enxergar aquilo que não é 

falado, mas que é dito através de gestos, olhar, postura, respiração. E é preciso 

tocar mais. Tocar um local dolorido, que causa desconforto, para que o usuário fale 

de forma mais potente e ajude no processo diagnóstico e de intervenção. 

 Toda essa ressignificação das práticas de saúde parecem justas e até de 

fáceis incorporações as mudanças reinvindicadas, embora muitas vezes no 

cotidiano acabemos automatizando e deixando-as de lado. Porém, coloquemos um 

agravante: E quando esse usuário nos provoca estranhamento? Como no caso da 

figura tão polêmica da travesti? Teixeira (2005) busca em Espinosa conceitos que 

podem iluminar essa questão. Ele nos traz o conceito de “zona de comunidade”, que 

seria a descoberta daquilo que nos outros corpos convém ao nosso, e este é apenas 

o primeiro patamar de uma relação consistente. Ele é também o patamar mais fácil 

de ser alcançado, e aquele que, talvez, nos dará força para conhecer o que é mais 

difícil: aquilo que nos outros é diferente e corresponde a sua “zona de 

singularidade”. Porque, para conhecer nos outros corpos, aquilo que não nos 

convém, é preciso uma potência ainda maior: 
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E o que temos adiante? Não mais o que no outro se 

assemelha a nós. Não mais o que é facilmente reconhecível. 

Não mais o que no outro é, de certa forma, nossa própria 

imagem espelhada. Mas o que no outro é irredutível. Sua 

diferença absoluta. Sua singularidade radical. E é aí que 

começa o verdadeiro desafio da alteridade. Só aí somos 

verdadeiramente desafiados a aceitar o outro como um 

legítimo outro. Nessas novas zonas, passamos a 

experimentar novas intensidades, às quais fomos 

conduzidos pelos afetos de confiança, mas que já 

correspondem a novos afetos aumentativos que anunciam, 

por sua vez, outros modos de existência, em que nos 

tornamos a causa última de nossas paixões, em que 

entramos plenamente na posse de nossa potência. Para 

Espinosa, a liberdade. E o que é esse afeto, essa paixão 

que nos predispõe a aceitar o outro como um legítimo outro, 

senão o já mencionado acolhimento? (TEIXEIRA, 2005, 

p.596) 

 

 Por sua vez, o acolhimento é condição necessária para a efetivação do 

cuidado, no sentido que adotamos, de uma atenção à saúde que não seja movida 

tão somente pela razão instrumental da racionalidade da biomedicina. Tal 

racionalidade debruça-se prioritariamente sobre a dimensão que mais as aproxima 

de uma coisa manipulável: o corpo, e foram se configurando as estratégias de poder 

que emudecem o paciente e colocam a verdade sobre a doença, o sofrer, e a saúde 

nas mãos e bocas da ciência médica. Em nome da neutralidade científica e 

objetividade (tecnociência), do bem-estar geral (utilitarismo clássico), e de um 

sentimento de falso humanismo (compaixão piedosa) (NOGUEIRA DA SILVA, 2006) 

 Ayres (2009) vem trazer a idéia de projeto de felicidade como uma espécie de 

horizonte normativo implicado na noção de cuidado. O projeto de felicidade é a 

referência que nos permite compreender o que as pessoas estão buscando nas 

capacidades instrumentais da saúde e permite que elas compreendam o que essas 

capacidades e tecnologias tem a oferecer de volta. Sendo assim, os profissionais e 
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usuários podem fazer escolhas mais assertivas e com maiores benefícios no 

cuidado da sua saúde. 

 Então, se faz necessário, quando cuidamos, saber qual é o projeto de 

felicidade do usuário, isto é, que concepção de vida bem sucedida orienta os 

projetos existenciais dos sujeitos implicados nesse processo. Porém, raramente 

perguntamos quais são os projetos de felicidades dos usuários, e muito menos 

participamos efetivamente dessa construção. (AYRES, 2004) 

 Cabe ressaltar nesse momento do percurso que ao falarmos de Cuidado 

humanizado estamos adotando a conceituação de Ayres (2005), na qual afirma que 

cuidar de alguém é mais do que construir um objeto e intervir sobre ele.  “O cuidado 

busca ser um ‘espaço relacional’, que trata o assistido também como sujeito”. 

(AYRES, 2002, p.5)  

Em suas palavras, temos: “Cuidado como designação de uma atenção à 

saúde imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do 

adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de 

promoção, proteção ou recuperação da saúde” (AYRES, 2004, p. 22 ) 

E, ainda, cuidado como (AYRES, 2004, p.74): 

 

um constructo filosófico, uma categoria com a qual se quer 

designar simultaneamente, uma compreensão filosófica e 

uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde 

adquirem nas diversas situações em que se reclama uma 

ação terapêutica, isto é, uma interação entre dois ou mais 

sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de 

um bem-estar, sempre mediada por saberes 

especificamente voltados para essa finalidade.  

 

 Fazendo um paralelo com os princípios do SUS, discutidos nos tópicos 

anteriores, entendemos como o cuidado está aí implicado. O princípio da 

universalidade nos impulsiona a construir o acesso para todos, o da equidade nos 

exige pactuar com todos o que cada um necessita, mas a integralidade nos desafia 

a saber e fazer “o quê”, e “como” pode ser realizado em saúde para responder 

universalmente às necessidades de cada um. 
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 Tomando como referência esse ideal de integralidade, as críticas ao modo 

como se opera a técnica são bastante conhecidas e algumas já foram bastante 

discutidas aqui: a visão segmentada, não vendo o paciente em sua totalidade e em 

seu contexto; a centralidade na patologia; a deficiência da relação profissional-

usuário e entre os profissionais entre si; e, em especial, o descompromisso com o 

bem-estar do usuário. A idéia de cuidado vem tentar reconstruir, a partir dos 

problemas apontados, uma atenção integral à saúde, buscando recompor relações e 

competências que estão fragmentadas, empobrecidas e desconexas. (AYRES, 

2009) 

  

2. ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DA PESQUISA. 

 

2.1 Colaboradores do estudo: 

 A amostra será constituída por travestis da cidade de Natal. O critério de 

inclusão dos participantes será de buscado e /ou atendido em algum serviço de 

saúde básica da cidade de Natal.  

É importante destacar que, nos estudos qualitativos, a amostragem não 

obedece a critérios numéricos, mas à possibilidade de permitir aprofundamento e 

abrangência de compreensão de uma situação (MINAYO, 2000). A generalização a 

que se aspira num estudo desse tipo diz respeito a possibilidades de compreensão 

do fenômeno estudado. O principal, nesse tipo de investigação, é o aprofundamento 

da informação, e este se dá menos na quantidade de pessoas entrevistadas e mais 

nas estratégias de obter tais informações (LUCENA, 2011) 

No entanto, previmos inicialmente um número mínimo de participantes, que 

se mostrasse operacional para garantir variedade e possibilidade de entrevistas 

profundas. Nesse sentido definimos dez entrevistados. 

 

2.2 Instrumentos de coleta: 

Será utilizada a entrevista em profundidade com roteiro e a oficina com uso 

de “cenas”. 
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A entrevista pode ser definida como um instrumento que tem como base 

questionamentos sustentados por teorias e hipóteses, as quais fornecem 

interrogativas que se multiplicam em decorrência da resposta do entrevistado. Além 

disso, esse tipo de entrevista valoriza a presença do pesquisador e também dá ao 

colaborador liberdade e espontaneidade, necessárias para enriquecer o estudo 

(TRIVINOS apud LEÃO, 2006). 

As oficinas em grupo com utilização de “cenas” projetivas atendem ao intuito 

de aprofundamento dos dados da entrevista. A utilização combinada de mais de um 

recurso metodológico, é defendida por Spink (1993) quando esta coloca que esse 

recurso visa à compreensão em profundidade e a maior segurança na análise 

interpretativa. 

 Segundo Paiva (2005), o uso de cenas “são ferramentas para 

conscientização, ação, invenção e circulação de repertórios discursivos (e não 

discursivos) de grupos e indivíduos, que podem resultar em mobilização individual e 

social para promoção da saúde” (p. 3). Ao argumentar sobre sua utilização como 

recurso para pesquisa, a autora ressalta que a análise de narrativas dos 

participantes por meio da cena oferece “um testemunho da experiência nas próprias 

palavras do sujeito, neste caso, sob o calor do acontecimento, sem grandes 

elaborações racionais, a qual é altamente relevante para as abordagens de pesquisa 

qualitativa” (p. 5).  

Tanto as entrevistas quanto as oficinas serão gravadas e transcritas 

posteriormente, a partir da permissão dos pesquisados, e seguirá rigorosamente a 

forma e o conteúdo trazidos pelos participantes.  Além desses instrumentos será 

utilizado um diário de campo, no qual serão anotados aspectos que não poderiam 

ser captados pelo gravador, como expressões faciais, gesticulações, manifestações 

de diferentes emoções durante cada entrevista para facilitar as transcrições.  

  

2.3 Tratamento e análise dos dados: 

Em termos de tratamento das entrevistas e depoimentos colhidos nas oficinas 

utilizaremos o método de interpretação de sentidos, baseando-se em princípios 

hermenêuticos-dialéticos que buscam interpretar o contexto, as razões e as lógicas 
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de falas, ações e inter-relações entre grupos e instituições (GOMES et al., 2005).

  

Na análise e a interpretação dos dados busca-se desvendar a lógica e os 

sentidos submersos nas ações (perspectiva hermenêutica), confrontando tais ações 

com o plano da intenções/idealizações e com o seu contexto (perspectiva dialética).  

Teremos assim, uma análise hermenêutico-dialética das narrativas. 

 

3. O PILOTO DA PESQUISA. 

 O roteiro de entrevista e a oficina de cenas foram submetidos a uma 

averiguação da sua adaptação através de um trabalho piloto de coleta de dados. 

 O piloto foi realizado em uma sala do Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) no bairro Guarapes, localizado na zona oeste de Natal. O contato 

inicial foi feito por intermédio de uma estagiária do curso de Psicologia, que já 

desenvolvia trabalhos com essa comunidade, e estava iniciando o processo de 

formação de uma associação LGBT no bairro, a pedido de algumas travestis que 

entraram em contato com a mesma. Me apresentei como pesquisadora da UFRN e 

participei da reunião do grupo, e ao final duas pessoas se disponibilizaram a 

participar da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e transcritas mediante acerto 

com os entrevistados, que assinaram termo de compromisso para participação no 

processo (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE). 

 O trabalho encontra-se em fase de realização do campo. Através da 

análise das entrevistas e da oficina com o uso de “cenas” realizadas no piloto, já 

podemos visualizar algumas possíveis unidades de sentido/eixos temáticos, que por 

sua vez possibilitarão a construção dos capítulos da dissertação que dialogarão com 

o campo pesquisado. 

 

3.1 O acesso à Saúde das travestis – da invisibilidade à visibilidade rejeitada 

 No que diz respeito ao acesso à saúde as travestis, as experiências foram 

diferentes para as duas entrevistadas, enquanto Priscila se sentiu alvo de 

discriminação e indiferença, Joana diz não achar que existe interferência no acesso 

à saúde pelo fato de alguém ser travesti. Porém, como relatado no item anterior, 
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Joana não se considera travesti por não vestir roupas femininas e por não ter 

submetido seu corpo a transformações nessa direção, respondendo a entrevista 

baseada na sua vivência de um “gay machuda”. 

Já fui tratado mal por enfermeiro também, por ser assim. Passaram na 
minha vez porque tinha pessoas mais doentes do que eu.” (Priscila) 

 

Muitos deles como eu falei, eles tratam meio diferente, quando não é no 
falar é no olhar, um olhar indiferente. (Priscila) 

 

Acho que eles [profissionais de saúde] veem a gente de uma forma 
diferente, muitos também tem um certo preconceito, principalmente com 
travesti, gay ainda se comporta como, se veste como homem, de uma forma 
masculina, eles tratam melhor. A gente que se veste assim às vezes tem um 
pouco de preconceito por se vestir feminina. (…) fica mais estampado, é 
aquilo que a gente quer, a gente assumiu aquilo e pronto. (Priscila) 

 

Se for, se tiver alguma interferência, mas isso também tem com um homem, 
com uma senhora, com qualquer outra pessoa, entendeu? Por outros 
motivos, pelo fato de ser travesti não. (Joana) 

 

 Priscila diz já ter sido alvo de preconceitos como passarem pessoas na sua 

vez ou ser tratada com indiferença, mesmo quando isso não acontece através da 

fala, ela o sente no olhar das pessoas. Mostrando a invisibilidade dessas pessoas, 

ou, no seu oposto, o preconceito pela visibilidade do seu ser travesti, não passando 

desapercebida a sua transformação, o seu desejo pelo feminino, e muitas vezes, por 

essa visibilidade da sua identidade ser associada à sua sexualidade. 

  

3.2 Necessidade de saúde e demandas das travestis – o olhar discriminatório 

dos profissionais de saúde:  

 Diante da demanda das travestis aparece o incômodo pela associação destas 

ao vírus HIV, como se toda travesti fosse portadora do vírus. O desejo de ser vista 

como um todo e não através de lentes de estereótipos e preconceitos é um marco 

forte na entrevista. Priscila também traz um exemplo de um atendimento que 

considerou ter sido bem recebida, baseado em coisas simples, mas que custam caro 

a quem lhes é negado, como o respeito ao seu nome social, tratamento igualitário e 

integral. 

A gente não pode ter uma doença, um vírus, uma gripe. Se a gente cair 
doente com febre, alguma coisa, e for se consultar, a primeira coisa, pelo 
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menos eu já passei por isso muitas vezes, puxa logo a ficha de teste de 
HIV, pra fazer um teste de HIV, e outras coisas a mais também. (Priscila) 

 

Se entra um hétero lá eles perguntam você sente isso, isso e isso. Vão se 
basear pelo que eles tão sentindo e fazer um exame tal. A gente não, chega 
e eles nem perguntam, por mais que sinta isso e isso.(...) 'Ai, doutor, 
quebrei a perna. Não, HIV primeiro.' Era só a perna quebrada, entendeu? 
Não era HIV (Joana – discussão das cenas) 

 

Teve uma unidade de saúde que eu fui atendido ótimo foi na Esperança. 
Posto de saúde quando eu fui procurar um dentista. A recepcionista foi 
muito simpática comigo, me tratou pelo meu nome social que eu mostrei 
meu cartão do SUS. E a dentista também foi excelente. Pronto, nessa 
unidade de saúde eu me senti bem. O tratamento de lá, como eles trataram 
a gente, ninguém me olhou diferente, foi todo mundo ótimo, o atendimento 
lá. (Priscila) 

 

3.3 Travestis e o cuidado humanizado: é possível? 

 Ao falar de seus desejos de um bom atendimento, e das suas recomendações 

para que fossem melhor atendidas, elas nos trazem algumas pistas das mudanças 

que precisam ser realizadas para que essa população tenha acesso e atendimento 

igualitário e humanizado na atenção primária em saúde no nosso país. Falam do 

aspecto da formação dos profissionais, do olhar destes. 

Acho que, que, informação (...) eles tivessem mais informação de como, 
orientadores de como atender a gente, acho que mudaria muita coisa. 
Tivessem reuniões entre eles mesmos, entre diretor, entre funcionário, e o 
diretor falasse que eles tem que tratar a gente com igualdade como todos, 
acho que mudaria muito o atendimento. (Priscila) 

 

Eles tem que ser capacitados, entendeu? Pra, pra, receber esse grupo, não 
só travesti mas qualquer gay, assim, lésbica. Eu acho que, em ambiente 
nenhum, principalmente escola, hospitais, eles se acham capacitados para 
receber e atender qualquer tipo de pessoa, mas eu acho que não. 
Principalmente escolas e hospitais. Eu acho que eles não são capacitados. 
Creio que não. (Joana) 

 

 

4. INCONCLUSÔES 

 

 Os desafios na reestruturação de serviços, rotinas e procedimentos na rede 

do SUS aliam-se a superação do preconceito e da discriminação quando estamos 

diante de políticas públicas que se dirijam a grupos específicos que sofrem 

estigmatizações, que requer, de cada um e do coletivo, mudanças de valores 

baseadas no respeito às diferenças. 



 

 

48 

 

 Por fim, vemos que muito foi construído para um funcionamento mais digno e 

respeitoso na nossa saúde pública, e muito a de se fazer para operacionalizar de 

fato os princípios do SUS, as diretrizes da PNH, a fim de se ter uma atenção à 

saúde passível de ser chamada de humanizada e integral. Porém, A luta pela 

dignidade, garantia do acesso à saúde das travestis e qualidade do cuidado não 

passa somente por questões de estruturação do sistema. Dando voz às travestis 

talvez possamos descobrir pistas capazes de contribuir para a construção de um 

cuidado humanizado, beneficiando a todos os envolvidos nesse processo: o SUS, os 

profissionais de saúde e as travestis. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo identificar as produções científicas 
existentes acerca da saúde das travestis. Trata-se de um estudo de revisão narrativa 
de literatura, realizada no período de setembro a outubro de 2012, com busca dos 
artigos pelas bases de dados LILACS e pelo portal de dados SCIELO, com as 
palavras chaves “travesti”, “saúde” e “doença”. A partir da análise dos artigos 
selecionados para este estudo, elaboraram-se duas categorias temáticas: Os riscos 
para a saúde das travesti e políticas públicas de saúde para as travestis. Observou-
se pelos resultados que o tema é pouco estudado na área da saúde, sendo 
importante a realização de pesquisas para a reflexão de políticas públicas para este 
segmento, visando cumprir os direitos previstos no Sistema Único de Saúde, tais 
como: a equidade, integralidade e a universalidade. 
 
Palavras-chave: Travestis; Saúde; Doença. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to identify the scientific production on existing health transvestites. 
This is a study of narrative review of the literature performed in the period 
September-October 2012, with the search for articles LILACS and the data portal 
SCIELO with the key words "transvestite", "health" and "disease”. From the analysis 
of the articles selected for this study were prepared two thematic categories: The 
health risks of transvestite and public health policies for transvestites. It was 
observed from the results that the topic is understudied in healthcare, it is important 
to conduct research to reflect public policy for this segment, to comply with the rights 
set out in the Unified Health System, such as fairness, integrity and universality. 
 
Keywords: Transsexual, Health, Disease. 
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A saúde é construída e vivida pelos indivíduos e comunidade a partir daquilo 

que vivem e fazem no seu dia-a-dia: onde as pessoas aprendem, trabalham, 

divertem-se e amam. É construída pelo cuidado de cada um, consigo mesmo e com 

os outros, pela capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as 

circunstâncias da própria vida e pela luta, para que a sociedade ofereça condições 

que permitam a obtenção da saúde por todos os seus membros (CARTA DE 

OTAWA, 1986). 

A partir da ampliação do conceito de saúde, o foco principal passa a ser 

voltado para a promoção da saúde e qualidade de vida do indivíduo, não sendo mais 

somente a ausência de doenças. Portanto, a saúde é considerada resultado das 

condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso aos serviços de saúde, dentre outros (BRASIL, 

1988). 

Percebe-se que a concepção de saúde se amplia, por meio de um conjunto 

de relações e suas variáveis. O fato é que se passa a considerar saúde e doença 

como estados de um mesmo processo, composto por fatores biológicos, 

econômicos, culturais e sociais, dentre outros (ALMEIDA, CASTRO, VIEIRA, 1998). 

Tomando como parâmetro a perspectiva desse novo conceito ampliado 

saúde, preconizada como direito de cidadania e bem-estar social pela Constituição 

Federal de 1988, a saúde é um direito universal, cuja atenção deve estender-se a 

todos, independentemente da classe social, sexo, cor e outros. 

A “Constituição Cidadã” foi, sem dúvida, um marco na história da democracia 

brasileira, em particular, no que diz respeito aos direitos sociais. A partir daí, no caso 

da saúde, contou-se com um marco legal que desenhou o organograma institucional 

do sistema de saúde brasileiro, com seus princípios e diretrizes, e que viria a ser 

construído a partir de então (COHN, 2009). 

Embora alguns avanços tenham se apresentado nos últimos anos, estudos 

mostram que os serviços de saúde tendem a se organizar para uma clientela 

heterosexual, limitando suas posibilidades de atuação efetiva junto a usuários LGBT 

– Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Pesquisas apontam que as 

práticas sexuais ou identidades sexuais não-normativas de usuários podem interferir 
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negativamente nas formas de cuidado que recebem em determinados serviços de 

saúde (NEVILLE, HENRICKSON, 2006).  

Com o atual alargamento da perspectiva da integralidade da atenção à saúde 

de todos os segmentos populacionais brasileiros, se reconhece que a orientação 

sexual e a identidade de gênero constituem situações complexas. Podem ser 

caracterizados como fatores de vulnerabilidade para a saúde, não apenas por 

implicarem práticas sexuais e sociais específicas, mas também por exporem a 

população de homossexuais e travestis a agravos decorrentes do estigma, dos 

processos discriminatórios e de exclusão social, os quais violam seus direitos 

humanos, como o direito à saúde, à dignidade, a não discriminação, à autonomia e 

ao livre desenvolvimento (BRASIL, 2008).  

Segundo Benedetti (2000), o termo travesti esta relacionado a pessoas que 

produzem ao corpo uma condição feminina, mantendo a identidade masculina em 

suas relações. Neste mesmo contexto, Pelucio (2006), refere que as travestis 

nascem com órgão genital masculino e que procuram inserir em seus corpos 

símbolos do que é socialmente sancionado como feminino, sem, contudo, desejarem 

extirpar a genitália, com a qual, convivem sem grandes conflitos. Já Silva e Barboza 

(2005), indicam que as travestis escapam da classificação de gênero tradicional por 

viverem enquanto mulheres em um corpo biológico de homem e por possuírem 

características tanto femininas quanto masculinas, em que homem e mulher 

coexistem. 

Neste contexto, cabe ressaltar que para as travestis o corpo é muito valioso, é mais 

que vaidade, é instrumento de afirmação de si mesmas. Segundo Santos (2006) é 

por meio do olhar do outro é que nos construímos como indivíduos. Sendo assim, a 

transformação em seus corpos acaba tornando-se fundamental, e as travestis vão 

modificando esses de maneira permanente, principalmente por meio do uso de 

hormônios femininos sem orientações médicas, silicones industriais e outras 

características que compõem o universo da travestilidade. 

Com isso, as travestis acabam, na maioria das vezes, colocando a vida em risco 

com a experiência da “bombada” (auto injetar-se ou ter injetado silicone liquido por 

outros) que as expõem a infecções, ao risco de contraírem HIV (Vírus da 
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Imunodeficiência Humana) e outras enfermidades, tudo em busca da aparência 

feminina idealizada (PERES, 2005). 

No ano de 2004 novos programas e políticas de saúde voltada aos direitos 

humanos e a cidadania da população LGBT foram projetados e criados, como o 

Comitê Técnico de Saúde da População LGBT. Essas ações indicaram um novo 

plano de ação na área de saúde, abrindo novos horizontes a esta população e não 

vinculando suas políticas publicas de saúde somente as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e aids  (BRASIL, 2004). 

O atendimento integral a saúde das travestis, lésbicas, gays e bissexuais surge em 

2008 com a Politica Nacional de Saúde Integral de LGBT, que visa à disposição de 

abraçar e compreender os LGBT em maior número de demandas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). E neste mesmo ano, o governo federal juntamente com a Secretaria 

de Diretos Humanos, realizou a 1ª Conferência Nacional LGBT, na qual percebe-se 

através de debates e relatos que as travestis tem poucas oportunidades de 

mudanças na vida social que é cercada de violência e agressividade, sentindo-se 

rejeitadas pela sociedade. 

Neste contexto, Mattos (2001), refere às frequentes reclamações das travestis e 

salienta sintomas comuns entre elas tais como: depressão, crises de ansiedades, 

sensações de pânico e outros sintomas que faz refletir a urgência e a necessidade 

de serviços públicos de saúde e de atendimento psicossociais voltadas para esse 

grupo, conforme as orientações do Sistema Único de Saúde seguindo seus 

princípios de integralidade, universalidade e equidade. 

Passamani (2008) enfatiza que os movimentos LGBT buscam seus valores e direitos 

por meio de suas dificuldades encontradas e vividas no âmbito social, e partir dessa 

luta, conquistaram alguns direitos como por exemplo: leis contra a homofobia, 

contrato de parceria civil, adoção, plano de saúde, divorcio, entre outros. 

Em 2009 surgiu o Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais na busca de 

solidificações de politicas públicas e estratégias que possam suprir as necessidades, 

fragilidades, potencialidades e direitos da população envolvida (SECRETARIA 

ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2009). 
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Diante da escassez dos dados de pesquisas no processo saúde-doença da 

população deste estudo, devem ser consideradas as condições e representações 

sociais associadas à população de travestis, compreendendo que os agravos à 

saúde desses segmentos populacionais estão, em grande parte, determinados 

socialmente (LIONÇO, 2008). 

Tendo em vista o exposto, questiona-se: Quais as produções científicas 

existentes na literatura acerca da temática saúde das travestis? 

 O presente trabalho teve como objetivo identificar as produções 
científicas existentes na literatura acerca da temática saúde das 
travestis. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura com base em pesquisa 

bibliográfica. Para este estudo não foi utilizada delimitação temporal devido à 

escassez de referências sobre o tema proposto. 

Para delinear e dar suporte a esta pesquisa foram estabelecidos critérios de 

inclusão para a seleção das amostras: artigos publicados em periódicos nacionais e 

que abordam a temática da saúde das travestis com disponibilidade do texto 

completo em suporte eletrônico. Como critérios de exclusão foram utilizados os 

seguintes itens: pesquisas que não contemplem o objetivo do presente trabalho, 

artigos ou dissertações não disponíveis nos meios eletrônicos e também os que não 

estiveram na aquisição íntegra. 

A busca bibliográfica foi desenvolvida na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-

BIREME), pelas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciência da Saúde (LILACS) e no portal Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

no período de setembro e outubro 2012 a partir das palavras chaves “travesti”, 

“saúde” e “doença”.  

Foram encontrados 23 artigos com foco nas palavras chaves deste estudo. 

Destes 23 artigos, 6 não foram encontrados na íntegra e 11 não estavam de acordo 

com a temática do estudo, sendo eles, descartados da pesquisa. 
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No que diz respeito aos aspectos éticos, por ser uma pesquisa bibliográfica, o 

estudo não precisou de aprovação do comitê de ética. Também não necessitou da 

concessão dos autores por serem publicações disponíveis por meios eletrônicos no 

banco de dados da internet, assim facilitando a busca e a difusão de produção 

cientifica por profissionais e estudantes da área da saúde. 

Desenvolveu-se análise de conteúdo, que conta com três etapas: pré-análise, 

exploração do material e interpretação dos resultados (BARDIN, 2009). A primeira 

etapa possibilitou uma visão abrangente do conteúdo dos artigos por meio de leitura 

flutuante e fichamento. Para tanto, utilizou-se ficha de extração dos dados composta 

das variáveis: objetivo, abordagem metodológica, método, cenário, sujeitos, 

resultados. 

A etapa de exploração do material foi desenvolvida a partir da transcrição dos 

resultados e de trechos significativos. Com uma leitura exaustiva dos textos, 

desenvolvida a codificação cromática nos achados fichados. Foram elaboradas 

categorias temáticas, com referências dos autores e análise sintética dos textos. Por 

fim, na etapa de interpretação dos resultados, foram observadas as convergências e 

divergências existentes sob a ótica de diferentes autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise e discussão dos dados deste estudo, utilizou-se uma amostra 

com seis artigos dando ênfase aos critérios de exclusão e inclusão já mencionados 

anteriormente na metodologia, e por fim sendo caracterizados conforme demonstra 

a tabela abaixo. 

 

 

 TÍTULO AN
O 

AUTOR OBJETIVO METOD
OLOGI

A 

ÁREA 
DOS 

AUTOR
ES 

1 Políticas de 
saúde para 

201
1 

Mello, Luiz; 
Perilo, 

Analisar as 
políticas públicas 

Etnograf
ia 

Antropol
ogia 
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lésbicas, gays, 
bissexuais, 
travestis e 
transexuais no 
Brasil: em busca 
de 
universalidade, 
integralidade e 
equidade. 

Marcelo; 
Braz, Camilo 
Albuquerque 
de; Pedrosa, 
Cláudio. 

de saúde 
voltadas à 
população LGBT 
(lésbicas, gays, 
bissexuais, 
travestis e 
transexuais) no 
Brasil, a partir de 
entrevistas com 
gestoras 
governamentais e 
com integrantes 
da sociedade civil 
organizada. 

2 L'Italia dei Divieti: 
entre o sonho de 
ser européia e o 
babado da 
prostituição. 

200
8 

Flávia do 
Bonsucesso 
Teixeira. 

Este artigo tem 
como objetivo, 
oferecer uma 
leitura parcial, da 
circulação das 
travestis no 
mercado do sexo 
na Itália e 
demostrar que a 
constituição de 
suas redes 
marcadas pelo 
gênero e laços de 
amizades, guarda 
semelhanças 
com as redes 
acionadas por 
outros imigrantes 
em busca de uma 
nova vida em 
outro lugar. 

Relato 
de 
experiê
ncia  

Sociolo
gia 

3 O jogo do nome 
nas 
subjetividades 
travestis. 

201
1 

Próchno, 
Caio César 
Souza 
Camargo; 
Rocha, Rita 
Martins 
Godoy. 

Este estudo trás 
uma 
problematização 
no direito 
personalíssimo 
do nome no 
encontro com as 
subjetividades 
travestis. 

Relato 
de 
experiê
ncia 

Pscicolo
gia 
Social 

4 Intertext(sex)ualid
ade: a construção 
discursiva de 
identidades na 
prevenção de 
DST/AIDS entre 

201
0 

Rodrigo 
Borba. 

Descreve a 
construção de 
identidades de 
gênero e 
sexualidade em 
intervenções para 

Etnograf
ia 

Letras 
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travestis. distribuição de 
preservativos 
entre travestis 
que se prostituem 
em uma região 
urbana do sul do 
Brasil. 

5 A informação 
social no corpo 
travesti (Belém, 
Pará): uma 
análise sob a 
perspectiva de 
Erving Goffman. 

200
9 

Rubens da 
Silva 
Ferreira. 

Partindo da 
noção de 
informação social 
de Goffman, este 
trabalho tem por 
objetivo fazer 
uma leitura dos 
corpos dos 
sujeitos em 
questão, o que se 
dá sob uma 
perspectiva 
relacional. 

Etnograf
ia 

Bibliotec
onomia 

6 Nos nervos, na 
carne, na pele: 
uma etnografia 
sobre prostituição 
travesti e o 
modelo 
preventivo de 
AIDS. 

200
7 

Larissa 
Maués 
Pelúcio Silva. 

Esta tese foca a 
discussão do 
modelo oficial 
preventivo para 
DST/aids voltado 
às travestis que 
se prostituem na 
cidade de São 
Paulo. Por meio 
de pesquisa 
etnográfica, 
buscou-se 
investigar o modo 
como o discurso 
preventivo circula 
no "universo 
travesti" e qual a 
lógica que 
preside esse 
processo, do 
ponto de vista do 
ethos 
diferenciado 
desta clientela 

Etnograf
ia 

Antropol
ogia 

 
A partir da análise da tabela acima, observa-se que o tema do presente 

trabalho é pouco discutido, principalmente no cenário de prática e estudo da saúde. 
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Da análise de conteúdo, elaboraram-se duas categorias temáticas: Os riscos para a 

saúde das travestis, políticas públicas de saúde para as travestis. 

 

Os riscos para a saúde das travestis 

Viver em risco faz parte do universo das travestis e o primeiro passo é feito 

através do uso de hormônios, quando este simbolicamente é considerado “um 

alimento do corpo”. Sendo assim, o hormônio está diretamente vinculado à 

feminilidade, já que permite a mudança na voz e também no corpo principalmente se 

este for ingerido desde cedo6.  

Pelúcio (2009) afirma que ingerir hormônios femininos em grandes 

quantidades e/ou submeter-se a longas sessões para ‘bombar’ o corpo é uma das 

formas mais reconhecidas de entrada no mundo travesti. Estas sessões são 

realizadas por ‘bombadeiras’, as quais são geralmente travestis mais experientes 

que já vivenciaram este processo. 

Por meio das interações sociais com outras travestis, as iniciantes 

conseguem ter acesso às informações que irão auxiliá-las no investimento 

necessário ao aperfeiçoamento corporal que geralmente passa pelas seguintes 

fases: Gayzinho - muitas vezes já assumiu sua orientação sexual para a família e 

sociedade, mas ainda se veste com roupas masculinas; Montar-se- nessa fase já 

usam roupas femininas, maquiagem e escondem a barba; Transformação - 

depilação completa dos pelos e também a utilização de vestias femininas; Travesti- 

fase em que a pessoa é considerada travesti pelo grupo por conta da introdução de 

silicone no corpo e também a ingestão de hormônios (Pelucio, 2007).   

As modificações no corpo são o marco fundamental e o que as diferencia de 

outros indivíduos que compõem a diversidade do universo sexual, notadamente no 

que se refere aos gays, aos transformistas, às drag queens e às cross-dressers, ou 

ainda distingui-las entre as transexuais1. 

Com o desejo de se tornar cada vez mais belas, as travestis buscam técnicas 

para moldar seus corpos, procurando ter um corpo de mulher, mas sem realizar a 

cirurgia de mudança de sexo3, e um dos procedimentos mais conhecidos e 

procurados entre elas é o silicone industrial obtido através das ‘bombadeiras’. A 

maioria das travestis sabe que ‘bombar-se’ é perigo, mas mesmo assim grande parte 

parece não se importar com o perigo, e sim o resultado esperado, ou seja, o corpo 

desejado. Pode-se dizer que a maioria das vezes as mudanças físicas realizada no 
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corpo das travestis são realizadas clandestinamente, pois somente uma pequena 

porcentagem dessas possuem condições econômicas de consultar um cirurgião 

plástico. Há um aumento da vulnerabilidade, para as travestis que utilizam o silicone 

industrial, o que pode lhes causar inúmeros danos à saúde. Entre estes danos, 

Peres (2005) cita que o uso do silicone industrial pode ocasionar abscessos, 

infecções, rejeição ao organismo e deformações quando este escorre em cavidades 

não previstas.   

Para Lucksted (2004) o reconhecimento de pacientes dentro dos serviços de 

saúde limita-se a uma perspectiva epidemiológica, geralmente dedicada à 

investigação de doenças sexualmente transmissíveis. Essa falta reconhecimento e 

também de programas de atendimento e orientações para as travestis, aumenta os 

riscos para a saúde, podendo levar a morbidade devido às complicações do silicone 

industrial e também o uso abusivo de hormônios.  

Segundo Ornat (2012) as travestis passam por uma busca constante da 

transformação do corpo, a partir da utilização de hormônios e silicone, sem que isso 

se finalize em uma operação de trangenitalização. E estas transformações corporais 

para as travestis também podem ser o início da aceitação para si e 

consequentemente para os outros que passam a visualiza-la como uma pessoa da 

comunidade, trazendo sensações de bem estar bio-psico-social e felicidade. Porém, 

esta realidade as expõe na maioria das vezes, a discriminações, estigmas impostos 

pela sociedade tornando-se um empecilho das mesmas de terem e sentirem-se 

como os mesmos direitos de qualquer cidadã.  

As travestis, na maioria das vezes, vivenciam o abandono familiar, a saída 

precoce da escola, o estigma e a falta de oportunidades, levando a outro fator a ser 

discutido neste estudo: a prostituição como obtenção de renda e também o turismo 

sexual com travestis de baixa renda as quais sonham em trabalhar fora do Brasil. 

Surgem reflexões sobre problemáticas, tais como: as brigas por territórios, a 

violência muitas vezes praticada por clientes, a exploração sexual vivenciada 

principalmente nas travestis que vão à busca de uma vida melhor fora do país e os 

constantes riscos de estarem expostas a doenças sexualmente transmissíveis que 

afetam diretamente a saúde da população deste estudo2.  

O convívio com outras travestis durante sua trajetória acaba por ter o modelo 

da prostituição como o mais viável para sua sobrevivência e busca do feminino 

desejado. De acordo com Benedetti (2005) o espaço da prostituição é um dos 
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principais lugares sociais de construção e aprendizado do feminino entre as 

travestis, sendo que os territórios de prostituição constituem um importantíssimo 

espaço de sociabilização, aprendizado e troca entre as travestis. 

Mas não apenas os problemas decorrentes das modificações físicas afetam 

as travestis, sendo que Peres (2005) revelou que com frequência elas reclamam de 

depressão, crises de ansiedades, sensações de pânico e outros sintomas que 

denunciam a necessidade urgente de serviços públicos de atendimento psicossocial, 

voltados para esta comunidade. Se, para cuidar de suas dores físicas já encontram 

dificuldade, cuidar de suas dores existenciais parece quase impossível, impedindo a 

efetivação do direito à saúde para todos. 

Com isso, podemos dizer que é preciso refletir sobre a garantia e acesso aos 

direitos civis e a saúde da população LGBT, bem como a conscientização dos 

gestores públicos para que possibilitem a implantação de novas políticas públicas 

que visam fortalecer a equidade, a universalidade e eliminar discriminações e 

combater preconceitos e todo tipo de violência. Enfatizando a universalidade dos 

direitos humanos, contribuindo na luta contra o abuso dos direitos humanos, bem 

como o preconceito aos travestis. 

 

 Políticas Públicas de Saúde para as Travestis 

Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado. Nesse documento, as pessoas são tratadas como iguais, 

possuidoras dos mesmos direitos, garantindo políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 

(BRASIL, 1988, art. 196).  

Apesar de a saúde ser um direito assegurado por lei, ainda há grandes 

dificuldades em consolidar um atendimento de qualidade, sem estigmas e 

preconceitos a comunidade LGBT. Neste sentido, Bento (2006) afirma que a rejeição 

das travestis é percebida nas políticas públicas e que no Brasil, o Estado passou a 

fazer e pensar em políticas públicas para as travestis quando esta foi considerada 

um “grupo de risco” desde a epidemia da aids vinculado a população deste gênero.  

Com isso, pode-se dizer que é importante à discussão sobre políticas de 

saúde sólidas que visem à redução de vulnerabilidade, estabelecendo como 

princípios a prevenção, promoção e atenção integral a saúde LGBT que reconheça 
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as especificidades desta demanda e que as veja com um olhar integral e não 

buscando focar somente políticas assistencialistas4. 

O Brasil tem sido exemplo de participação social nos movimentos de lutas 

pelos direitos, sendo o controle social, inclusive, um dos pontos fundamentais do 

SUS. Estes fatos, juntamente com a ampla divulgação de casos de violência contra 

a população LGBT, geraram a criação de políticas importantes como em relação ao 

combate à homofobia. Exemplo disto foi o ´Programa Brasil sem Homofobia´, um 

programa de combate à violência e discriminação contra LGBT e de promoção da 

cidadania homossexual, lançado pelo governo federal no ano de 2004. Dentro deste 

programa, nas ações relativas à saúde têm relevância a formalização do Comitê 

Técnico Saúde da População de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais, do 

Ministério da Saúde, com o objetivo de estruturar uma Política Nacional de Saúde 

para esta população. As outras duas ações na área da saúde referem-se à produção 

de conhecimentos sobre a população LGBT e à capacitação de profissionais de 

saúde para o atendimento desta população (BRASIL, 2004). 

No entanto, a rejeição e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e à 

integralidade da atenção a essa população têm constituído um dos principais focos 

de reivindicação das travestis, pois o grupo deste estudo considera-se invisíveis 

para as políticas públicas de saúde5.  

Silva e Barboza (2005) apontam que a busca por uma saúde pública 

respeitando suas necessidades é parte integrante da agenda de luta do movimento 

das travestis. Dificuldades como o nome civil, aparecem para as travestis como 

rotina nos serviços de saúde. No caso da mudança de nome, está geralmente 

associado à patologia designada como transtorno de identidade de gênero. Temos 

associado, nesse sentido, o discurso jurídico e médico para autorizar a alteração3.  

Em 2006, uma importante iniciativa pensando na promoção do acesso 

universal ao sistema de saúde, foi implementado na Carta dos Direitos dos Usuários 

da Saúde (Brasil, 2007), que foi o direito ao uso do nome social, seja nos serviços 

especializados já existem que acolhem travestis ou em quaisquer outros serviços 

dispostos na rede pública. Com isso, podemos dizer que os profissionais de saúde 

precisam contribuir na luta contra o abuso dos direitos humanos, fazendo valer estas 

conquistas. Estes profissionais necessitam estar engajados a promover práticas 

sociais que não permitam a violação dos direitos das pessoas independente da 

orientação sexual e identidade de gênero. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou concluir que a literatura brasileira tem produzido 

poucas pesquisas voltadas a temática da saúde das travestis, pois é um grupo que 

requer uma atenção diferente e que necessita de estímulos para o fortalecimento 

das políticas públicas existentes, bem como o planejamento das que se fizerem 

necessárias frente à demanda.  

Salienta-se que a enfermagem como prática humanizada e que se envolve 

com questões éticas, políticas, sociais, deve compreender e reconhecer que o grupo 

questão deste estudo necessita de um cuidado especial e diferenciado especificado 

nas políticas de direitos humanos.   

Percebeu-se com a realização deste trabalho a ausência da enfermagem no 

debate acerca do tema proposto pela presente pesquisa. Tendo em vista a 

vulnerabilidade da população estudada, torna-se relevante que sejam desenvolvidas 

pesquisas referentes à saúde das travestis, visando um cuidado de enfermagem 

adequado as suas reais necessidades.  

Assim, torna-se um grande desafio para profissionais da saúde e gestores de 

políticas públicas de saúde, desenvolver ações e estratégias para englobar o público 

alvo deste estudo dentro dos serviços de saúde, cumprindo os direitos previstos no 

Sistema Único de Saúde, tais como: a equidade, integralidade e a universalidade, 

salientando-se que estes, têm os mesmos direitos, independente da orientação 

sexual. 
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Resumo 

As recentes relações formadas no campo da saúde entre pessoas trans e 
profissionais da área são o objeto de pesquisa deste trabalho, enfatizando, 
sobretudo, os homens trans. Pode-se dizer que são recentes se tomarmos como 
marco a publicação oficial da Política de Saúde Integral LGBT, em 2012, e a 
implantação do Ambulatório Trans na cidade de João Pessoa, Paraíba. 
 
Palavras-chave: Homens trans. Antropologia. Política Nacional de Saúde. 
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Abstract 

The recent relationship built in the field of health between transgender people and 
their respective professionals are the object of this work research, emphasising 
especially trans men. You could say that they are quite new if you consider the 
milestone in the story, the official publication of the Policy of Integral LGBT Health, in 
2012, and the implementation of the Trans Clinic in João Pessoa City, Paraíba - 
Brazil. 
 
Keywords: Trans men. Antropology. Nacional Policy of Health. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é uma miscigenação de recortes do projeto de Iniciação 

Científica com vigência 2013/2014 sob o título "Eu só queria ser mais um Diego": um 

olhar antropológico sobre a construção das transidentidades masculinas e a política 

de saúde integral LGBT e experiências de campo vivenciadas aprioristicamente à 

aprovação do projeto. 

 "Quero respostas, quero resoluções" é um verso retirado de um poema escrito 

por Marcelo Caetano, cuja identidade é trans. Está sendo utilizado para representar 

as demandas dos homens trans, quaisquer que sejam, mas sobretudo as demandas 

postas frente ao sistema de saúde e o sistema jurídico. 
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 O campo desta pesquisa se delimita nos espaços dos serviços de saúde, 

sobretudo, mas também nos espaços de organização política da Associação 

Brasileira de Homens Trans (ABHT), assim como em encontros casuais com os 

sujeitos da pesquisa, onde conversas descontraídas, até então, – em função da 

ausência de formalidade, o que muda a partir da aprovação do projeto – têm 

predominado.  

Afinal, assim como Laplantine (2007) afirma, e coaduno com este 

pensamento, a abordagem antropológica somente pode se concretizar se o homem, 

sujeitos da pesquisa e/ou não, for visto enquanto sujeito social constituído de 

múltiplas dimensões. Os homens trans, portanto, precisam ser abordados sob óticas 

diversas, buscando compreensão integral de suas formas de organização cultural e 

política. 

 Os homens trans são sujeitos que nasceram com uma genitália atribuída ao 

gênero com o qual não se identificam. Pode-se dizer, portanto, levando em conta 

todas as tensões, críticas e reflexões sobre a questão, que os homens trans estão 

sob o guarda-chuva da transexualidade. E, como esclarece Bento (2008), a 

transexualidade é uma experiência identitária, assim como as sexualidades não 

hegemônicas, embora a transexualidade seja patologizada e a homossexualidade, 

por exemplo, não mais. 

A Política Nacional de Saúde integral LGBT, publicada na íntegra em 2012, 

mas legitimada pela Portaria n° 2.836 de 1 de dezembro de 2011, prevê, a partir das 

recomendações da 13a. Conferência Nacional de Saúde, entre outros aspectos, o 

aprimoramento do processo transexualizador.  

Como consequência deste panorama de ampliação e aprimoramento, surgem 

os Ambulatórios Trans que são centros de atendimento à saúde de pessoas trans de 

uma maneira geral, com a perspectiva de integralidade trabalhada pela Política com 

os demais princípios do Sistema Único de Saúde; a universalidade e a equidade. 

(BRASIL, 2012). 

 Neste caso especificamente, palavras-chaves/categorias tais como corpo, 

saúde e gênero se interseccionam para formar o sujeito e o campo. As 

transformações na dimensão do corpo, tendo como objetivo a inteligibilidade do 
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gênero que se compreendem, acarretam necessária atenção à saúde, cuja resposta 

está sendo dada pelo Estado.  

Resposta no sentido de atender a uma demanda que se apresenta há 

décadas a partir dos movimentos sociais de Travestis e Transexuais femininas e, 

mais recentemente, de homens trans através da ABHT. Aproximam-se destes 

debates as questões de gênero, sobretudo os processos de construção e 

negociação das masculinidades. 

Por todas as questões pertinentes ao universo trans, torna-se importante 

destacar a existência das peculiaridades decorrentes da absorção de valores 

pertencentes à masculinidade hegemônica e da experiência anterior ao processo de 

construção do ser homem trans. As suas masculinidades são postas à prova da 

mesma maneira que são também postas as masculinidades dos homens cisgêneros 

– homens que tem sua genitália em conformidade com seu gênero – mas com a 

particularidade de, enquanto corpos em alteração, serem traídos pelos mesmos e 

reconhecidos no meio social como pertencentes ao gênero com o qual não se 

identificam, gerando mal-estar e constrangimento.  

 

Conhecer o campo, inserir-se, familiarizar-se... 

 Utilizo aqui o conceito de campo de Bourdieu (2004) para representar um 

espaço permeado de relações de poder, produção de habitus e de uma lógica de 

funcionamento própria. Desta maneira, a formação do principal campo desta 

pesquisa, o serviço de saúde às pessoas trans, é muito recente, data de final de 

março de 2013. E a inauguração oficial do Ambulatório Trans da Paraíba é ainda 

mais recente; julho de 2013. 

 No entanto, há 13 meses venho me familiarizando com as leituras sobre 

gênero, corpo, saúde, transexualidades, masculinidades com vistas ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa na área quando a oportunidade fosse 

dada. E o campo, ainda não inserido na área da saúde propriamente dita, vem 

sendo acompanhado com muita proximidade.  
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 Neste curto espaço de tempo acompanhei eventos como o I Encontro da 

Juventude LGBT da Paraíba, as programações pelo dia da visibilidade trans, 

sessões de terapia em grupo com pessoas trans, Seminário sobre saúde integral da 

população LGBT e o I Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste, todos 

realizados em João Pessoa.  

O I Encontro da Juventude LGBT foi organizado pelo Projeto de Extensão do 

qual fazia parte em 2012 em parceria com o movimento LGBT estadual, aconteceu 

na UFPB e teve duração de dois dias, contando com a presença de representantes 

dos quatro segmentos congregados na sigla supramencionada.  

As programações pelo dia da visibilidade trans foram uma série de eventos e 

micro eventos que aconteceram fomentados pelo Governo do Estado, Prefeitura 

Municipal e Movimentos sociais. A presença de uma pesquisadora nas sessões de 

terapia em grupo de pessoas trans foi permitida através da proximidade relacional 

que construí com os sujeitos, fazendo-os sentir à vontade com a presença de uma 

outsider.  

O Seminário sobre saúde integral da população LGBT foi uma realização do 

Governo do Estado e foi um dia inteiro de grandes contribuições, cujas definições 

saíram como indicação para o Comitê de saúde LGBT. 

O I Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste foi especialmente 

enriquecedor por ter permitido a participação no processo de construção do evento. 

Considerado recorde de reunião no Brasil, estavam presentes 17 homens trans. Foi 

uma experiência de pesquisa fundamental para a definição do campo desta, pois o 

destaque se deu ao sistema de saúde, às contribuições deste na vivência plena da 

identidade trans. 

Em função de toda essa movimentação político-identitária que vem 

acontecendo na Paraíba considero que o terreno está particularmente fecundo e 

propício ao desenvolvimento de pesquisas. 

 O primeiro de todos os contatos que tive com os homens trans se deu no 

âmbito do I Encontro da Juventude LGBT, quando conheci Diego. Diego é um rapaz 

de 23 anos que há 5 decidiu modificar seu corpo para se enquadrar no gênero que 
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se sente pertencido, o masculino. As fortes lógicas da necessidade de 

pertencimento o levaram à absoluta certeza de que não encaixava no que era 

esperado para uma pessoa do gênero feminino, expectativa depositava nele em 

razão da genitália classificada ao nascer - talvez antes disso. 

É, inclusive, difícil sair desta lógica binária feminino vs. masculino quando 

lidamos com categorias êmicas e elas aparecem nestes termos. 

 Diego na fase em que o conheci, estava se aproximando dos movimentos 

LGBT na capital paraibana, e levou-me até outros meninos que também se 

identificavam como homens trans. A formação da rede que está hoje disponível para 

o desenvolvimento da pesquisa começou a partir da colaboração de Diego. E, em 

função de sua dimensão, isto é, do tamanho da rede, todos aqueles que foram 

apresentados a mim por Diego tornaram-se colaboradores, no sentido literal do 

termo, mas não apenas. Conheci, neste período de tempo, 5 homens trans que 

moram em João Pessoa. 

 Compreendendo parcialmente como se dão as negociações com o campo, 

me permiti, enquanto pesquisadora, mas também enquanto pessoa, me aproximar 

dos sujeitos da pesquisa, que passaram do posto de sujeitos da pesquisa para 

colegas próximos. A experiência da afetação, retratada por Favret-Saada (1990), 

expressa bem o que aconteceu no decorrer das minhas incursões etnográficas. 

Toda comunicação que se estabelece a partir de uma relação nos afeta de alguma 

forma, diz a autora, seja leve ou intensamente, seja na nossa maneira de enxergar o 

mundo, seja no tipo de corte de cabelo, um trejeito que agregamos à nossa 

gesticulação ou uma expressão. 

 O contato estabelecido entre a prefeitura de João Pessoa representada pela 

Seção DST/AIDS e a realidade das pessoas trans a partir da Semana da Visibilidade 

Trans gerou um produto positivo. O diretor do Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA/JP) à época se sensibilizou e se comprometeu a iniciar 

brevemente os atendimentos. Houve um intervalo de dois meses entre a Semana de 

Visibilidade Trans e o início dos atendimentos. Este tempo foi utilizado para contatar 

a equipe médica que ficou sendo representada pelo Dr. Eduardo Sérgio, médico-

obstetra e ginecologista.  
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 Os atendimentos fixaram-se nas sextas-feiras pela manhã, comumente 

estendendo-se pela tarde. Nos dias em que as consultas aconteceriam uma Kombi 

era enviada até Recife para buscar os homens trans que precisavam de 

atendimento, alguns há muito tempo. É válido mencionar que as consultas não eram 

direcionadas exclusivamente para os homens trans, algumas meninas transexuais 

também se consultavam.  

Os dias de consulta eram como uma grande reunião de amigos, pois havia o 

fluente compartilhamento de vivências comuns, o que acontece frequentemente pela 

internet, através da utilização das redes sociais. No entanto, as tecnologias, apesar 

de aproximar aqueles que estão geograficamente distantes, não substitui o contato 

face a face que reforça o sentido de pertencimento e a solidariedade do grupo. 

 O CTA é localizado, desde 2010, no CAIS (Centro de atenção integral à 

saúde) Jaguaribe, bairro central da capital paraibana. É um prédio relativamente 

pequeno, se comparado aos demais prédios do CAIS e se localiza nos fundos do 

terreno. Para chegar até ele, é necessário passar na frente de quase todos os outros 

centros de atendimento. No mesmo terreno, encontram-se também outros centros 

de saúde, como, por exemplo, o Hospital Pediátrico Arlinda Marques.  

Comumente no CTA se realizam teste de DST/AIDS e hepatites virais. Neste 

sentido, pode-se dizer que o campo é estabelecido e concretizado, possuindo 

dinâmicas particulares que se rotinizam através da repetição contínua e cotidiana. 

Preocupa-nos, portanto, como se desenvolverão as dinâmicas relacionais 

recentemente estabelecidas frente à recente presença das pessoas trans naquele 

espaço.  

 Significa dizer que os profissionais, não habituados com o fato de lidar com, 

por exemplo, o uso do nome social no atendimento, podem vir a negociar, negar, 

aceitar, tratar mal ou bem, rechaçar, entre outras possíveis respostas, que serão 

investigadas no decorrer desta pesquisa que se inicia. Isso não quer dizer que a 

pesquisa tem caráter valorativo, de denúncia etc., mas que todos os processos 

empreendidos no âmbito do serviço de saúde entre homens trans e outrem será 

objeto de investigação e análise desta pesquisa, através do uso da observação 

direta e escrita etnográfica. 
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 Embora o uso do nome social seja instituído pelo Ministério da Saúde como 

direito conquistado tanto para profissionais, quanto para usuários, o primeiro 

problema que surgiu a partir da ocupação daquele espaço diz respeito ao uso efetivo 

deste direito previsto em lei. No acompanhamento das primeiras consultas me 

deparei com a atitude de repulsa de uma funcionária do Centro frente à presença de 

dois nomes na ficha de exames, que diziam respeito ao nome que constava no 

registro de nascimento do paciente e ao nome social. "Mas você é fulana ou 

fulano?", falava a mulher em alto tom. 

 Relatou-me, certa vez, Eduardo, 23 anos, que na busca pelo atendimento 

endocrinológico para dar início ao seu tratamento hormonal, procurou a Unidade de 

Saúde da Família mais próxima de sua casa. Disse-me, ainda, que chegou com 

mais de 1 hora de antecedência da hora que começam a entregar as fichas. No 

entanto, foi o último a recebê-la. A agente de saúde, que já tinha negado seu direito 

ao uso do nome social, argumentou que havia prioridades e que ele por que não 

estava doente ficaria por último. Finalmente, quatro horas depois, ele foi atendido e 

conseguiu o encaminhamento. A mesma agente de saúde que anteriormente já 

havia sido antiética e nada profissional, o avisou de que a consulta demoraria alguns 

meses, talvez seis, e que ela o avisaria quando estivesse marcada. 

Três meses depois deste episódio, veio o dia da consulta. Ao chegar ao 

endocrinologista, o mesmo perguntou se Eduardo queria tomar hormônios pra 

crescer os peitos, demonstrando total falta de conhecimento, humanização e 

sensibilidade, talvez até hostilidade, pois o mesmo sequer o olhou, como disse meu 

colaborador. Finalmente ao explicar a situação, Eduardo teve seu pedido de 

atendimento negado, pois, segundo o médico, ele só atendia diabetes e tireoide e os 

exames que ele precisaria fazer – como se o médico minimamente soubesse – não 

poderiam ser feitos. Meses depois, os exames foram feitos com uma simples coleta 

de sangue no CTA. 

 Este exemplo é sintomático, pois se relaciona intensamente com a prática 

profissional e a disponibilidade do sistema de saúde em atender uma demanda. A 

demanda existe, pois são, no mínimo, cinco homens trans que residem em João 

Pessoa e estão no processo de hormonização, então, qual a extrema dificuldade em 

medica-los para que não precisem recorrer ao mercado ilegal de remédios? A 
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Política de saúde é substancialmente importante por este motivo; os profissionais de 

saúde precisam estar preparados para atender às demandas específicas de cada 

população, cada grupo social, numa perspectiva universalmente democrática. 

 O fato de Dr. Eduardo Sérgio ser ginecologista e obstetra nos leva a refletir 

sobre duas questões fundamentais que dizem respeito às representações sociais da 

saúde e à prática profissional.  

Em primeiro lugar, o lugar do cuidado é extremamente associado à 

feminilidade e o que observamos é que os homens trans, como maneira de 

autoafirmação, sobretudo no início da transição, por insegurança ou qualquer outra 

razão, buscam se distanciar daqueles caracteres ligados à feminilidade. Então, 

nesse sentido, é significativo o passo que damos ao ver estes homens buscando o 

serviço a fim de prevenir-se contra possíveis enfermidades. 

 Em segundo lugar, a especialidade do médico que os atendem é 

intrinsecamente ligada, se não à mulher, no mínimo aos órgãos reprodutivos. Esta 

seria uma dificuldade de aceitação do acompanhamento contínuo, o que, devido à 

falta de médicos dispostos e à prática profissional que Dr. Eduardo desenvolve, 

garantindo que os homens trans que ele acompanha se sintam à vontade diante 

dele. Neste sentido, a consulta se torna muito mais um momento de compreender-se 

como corpo que precisa de atenção e acompanhamento, do que propriamente a 

execução de testes, exames etc. Ainda mais porque a maioria que procura o 

atendimento, já deu início por conta própria à hormonização, o que traz ao médico 

uma perspectiva de redução de danos.  

 No entanto, no CTA trabalham mais de 40 funcionários, entre médicos, 

enfermeiros, atendentes, gestores, agentes de limpeza, de saúde etc. A atenção 

dada pelo médico pode não ser suficiente para fazer com que eles procurem o 

serviço, tamanha a chance de serem contrariados, terem seus direitos feridos ou sua 

dignidade abalada.  

E por estes motivos um lugar especializado com profissionais preparados e 

cientes da realidade do grupo contribui para o acesso à saúde, tão enfatizado na 

Política Nacional e concretizado na implantação do Ambulatório Trans, que 

atualmente está localizado no Hospital Clementino Fraga e está com suas atividades 
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suspensas em decorrência da revogação da Portaria nº 859/SAS/MS publicada pelo 

Ministério da Saúde, cuja regulamentação garantiria a legitimidade dos atendimentos 

no âmbito oficial da Política Nacional de Saúde Integral LGBT.   

Entretanto, os atendimentos têm acontecido no Centro de Testagem e 

Aconselhamento, semanalmente, no dia que fora anteriormente combinado, e os 

homens trans, talvez conscientes da necessidade de acompanhar e cuidar de sua 

saúde, talvez pelo local disponível de acolhimento, se fazem presentes no serviço.  

 

Um pedaço de teorização... 

A produção teórica na área das ciências sociais e humanas acerca da 

transexualidade tem como base os estudos de gênero, onde temas como 

sexualidade, corpo e identidade são abordados. Grande parte dos trabalhos 

publicados na área das humanidades tem como pressupostos a defesa dos direitos 

humanos, a atenção à saúde e a construção política do movimento civil organizado. 

Esta recente explosão de abordagens da questão é resultado do processo de 

construção da visibilidade trans em âmbito nacional (ARÁN, 2006; BENTO, 2006, 

2008; ÁVILA; GROSSI, 2010; LIONÇO, 2009; ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). 

Os estudos de gênero se iniciaram no Brasil em meados da década de 1970, 

quando Estados Unidos e Europa já estavam avançando, como nos informa Arilha 

et. al. (1998). A autora nos leva a refletir principalmente acerca da transição dos 

estudos da mulher em direção aos estudos de gênero, focalizando, sobretudo, neste 

segundo momento, a relação em homens e mulheres na sociedade, ou seja, 

despertando para uma perspectiva de gênero mais relacional.  

Neste panorama, os estudos sobre masculinidades tinham foco na 

sexualidade, como é possível ver através de Garcia (1998), e este quadro foi se 

alterando conforme eram percebidos os aspectos prejudiciais de “ser homem”, pois 

havia um pressuposto hegemônico sob o qual os homens construíam as suas 

subjetividades, culminando na assertiva de que para compreendermos gênero é 

necessário ir além dele. 
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Um debate importantíssimo que deve ser mencionado ao falarmos de 

transexualidade é a despatologização. Uma campanha mundial denominada Stop 

Trans Pathologization existe desde 2007 e é apoiada por instituições de pesquisa, 

grupos de apoio a pessoas trans e outros atores sociais desse campo. A própria 

Judith Butler, autora reconhecida pela sua rejeição a argumentos essencialistas de 

qualquer tipo, a respeito desta tensão que é a patologização vs. despatologização 

argumenta que 

 

Se o diagnóstico é agora o instrumento pelo qual se pode 

obter benefícios e o estatuto legal, ele não pode 

simplesmente ser eliminado sem que se tenha chegado a 

outras maneiras duradouras de se alcançar os mesmo 

resultados (BUTLER, 2009, 103) 

 

No entanto, de acordo com Bento (2011), é possível desconstruir as razões 

que mantém a transexualidade como patologia, e ainda assim garantir o acesso dos 

sujeitos aos serviços de saúde adequados. Contudo, sem dúvida, essa é uma 

questão crucial, não resolvida, que perpassa o campo da transexualidade no Brasil 

hoje, e também na Paraíba. 

A metodologia utilizada segue os moldes do fundador da observação 

participante, Malinowski, de acordo com as orientações presentes na introdução de 

Os argonautas do Pacífico Ocidental, segundo as quais a observação deve ser fiel, 

minuciosa e detalhada, com a utilização de diários de campo e produção de um 

texto etnográfico ao final da pesquisa, algo semelhante ao relatório final da 

pesquisa, atualmente.  

 

Considerações finais 

 Esta pesquisa passa longe de captar todos os aspectos da vivência trans e 

sua relação com o campo da saúde, sobretudo com os profissionais, tampouco este 
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é o nosso objetivo, mas buscamos compreender as representações sociais sobre 

saúde e como o serviço tem lidado com essas questões emergentes. O campo da 

saúde, tanto quanto o próprio espaço do Centro de atendimentos constitui um 

espaço de socialização e compartilhamento entre homens trans das mais diversas 

trajetórias e vivências. 

 As investigações, devido seu caráter inicial e preliminar, não possuem 

conclusões; não podemos tão prematuramente concluir coisa alguma. No entanto, o 

movimento de iniciativa de pesquisa frente às novas relações destes sujeitos, os 

homens trans, se mostra um campo frutífero, capaz de nos fazer enxergar 

interstícios que há pouco tempo vêm sendo desvelados e durante tanto tempo foi 

monopolizado pelas ciências “psi”, tal como Bento (2008) denomina, a psicologia, 

psiquiatria e a psicanálise.  

Por acreditar na contribuição que as ciências sociais podem fornecer ao 

campo da transexualidade através da reflexão e aprofundamento nas vivências 

particulares dos sujeitos, nos inserimos neste debate. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou investigar os sentidos atribuídos à saúde por homens da cidade 

de Natal/RN, em dois contextos socioeconômicos: uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

um bairro de classe média e uma Unidade de Saúde da Família (USF) de um bairro popular. 

Metodologicamente, realizamos entrevistas semiestruturadas junto a 24 homens, sendo 12 de 

cada serviço, com faixa etária de 25 a 59 anos, abordados nas unidades de saúde de cada 

bairro. A análise dos dados deu-se a partir da perspectiva de Spink (2000 & Frezza, 2000; 

Spink & Medrado, 2000) no tocante às práticas discursivas e os estudos de gênero. Os dados 

encontrados acompanham a tendência de estudos já realizados no campo, especialmente ao 

identificar como as posições sociais de gênero conformam os sentidos que os homens 

investigados construíram em relação à saúde, atribuindo a esta a importância de proporcionar 

as condições de exercício de uma masculinidade voltada para o provimento do lar e da 
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família. Houve diferença acerca dos sentidos sobre a resolução de problemas de saúde no 

tocante aos serviços investigados: a maioria do grupo da UBS apontou para pouca 

resolutividade, gerando sentidos de ineficácia do serviço. Na USF, os sentidos apresentaram 

uma positividade em relação ao serviço, que julgamos ter relação com a natureza da 

Estratégia de Saúde da Família. Finalmente, identificamos como a busca pelos serviços de 

saúde no nível de atenção básica é limitada, fato que segue os estudos de que os homens 

buscam os serviços de saúde quando esta se encontra demandando atenção especializada.  

Palavras-chaves: Saúde do homem – Produção de sentidos – Relações de gênero 

 

ABSTRACT 

The following work has the objective of investigating the senses attributed to the health by 

men in the city of Natal/RN, in two different socio-economical contexts: one in the Basic 

Health Unity, from a neighborhood of medium class, and one Unity of Family Heath in a 

popular neighborhood. We made interviews semi-structured, together with 24 men, between 

25/59 years old, 12 from each group. The data analysis was given from the perspective of 

Spink (200 & Frezza, 2000; Sink & Medrado, 2000) which concerns to the discursive 

practices and gender studies. The data that was found follow the tendency of the other 

researches already realized in this area, especially when it comes to identify that the social 

position of gender confirm the senses that the interviewed men had built about "health", 

attributing to it a certain importance, related to masculinity, turned to the support of their 

families and homes. There was a difference concerning the senses of resolution of problems 

turned to health when it comes to the investigated services: the majority of the Basic Health 

Unity pointed to a small solving, creating senses of ineffectiveness of the service. In the 

second studied unity, however, the senses present a bigger positivity concerning the services, 

that we believe is related to the nature of Strategy Of Family Health. Finally, we identified 

how the search for the health services in the basic levels is limited, fact that follows a study 

that the men look for the health services only when they are demanding specialized care. 

Key-words: Men health - Senses production - Gender relations. 

 

 INTRODUÇÃO 

O tema da saúde dos homens vem se tornando mais presente nas agendas 

dos organismos internacionais e de países da América Latina, fazendo com que 

essa população e suas questões de saúde ganhem visibilidade, fato até então muito 

presente nas políticas de saúde de mulheres, crianças e idosos.  

Para Carrara, Russo e Faro (2009), tal visibilidade ainda aponta dificuldades 

em função de que a visão das ciências médicas sobre os homens, em geral, não o 

consideram como sujeitos generificados, ou seja, construídos historicamente a partir 

das relações de gênero, mas como representante humano generalizado. 

Os autores resgatam uma composição de processos que deram visibilidade à 

saúde do homem, tornando-o objeto de diversas disciplinas científicas, a saber: a) a 

forte atuação dos movimentos feministas e de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais (LGBTT) ao exercerem uma importante crítica ao modelo de 

dominação masculina; b) a considerável modificação sofrida nos modelos familiares 
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(a descentralização da figura do homem como provedor da família e o surgimento de 

arranjos alternativos ao casal nuclear e heterossexual) que vem promovendo a 

ocupação de novos papéis para os homens nesse contexto e c) o fato de que atuais 

problemas de saúde tais como AIDS, a ausência de planejamento reprodutivo e a 

violência urbana crescente demandam uma efetiva participação dos homens na 

busca de sua resolução (Carrara, Russo e Faro, 2009). 

No caso do Brasil, tais preocupações se converteram na implantação de uma 

política de saúde voltada para os homens, a partir da articulação de movimentos 

sociais, sociedades médicas e o Ministério da Saúde que, em agosto de 2009, 

lançou através da Portaria MS 1944/2009 a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem no contexto do Sistema Único de Saúde (PNAISH).  

A PNAISH vem preencher um vácuo no âmbito das políticas de saúde em 

face de que há muitos programas voltados para determinados setores da população, 

tais como crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas. No entanto, só a 

partir de então que se vem planejar e efetivar ações de saúde para a população 

masculina em diversos contextos (rurais e urbanos, gays, travestis e transexuais, 

população carcerária, dentre outros). 

O documento norteador da PNAISH entende a saúde do homem como: 

Um conjunto de ações de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde, executado nos 

diferentes níveis de atenção. Deve-se priorizar a atenção 

básica, com foco na Estratégia de Saúde da Família, 

porta de entrada do sistema de saúde integral, 

hierarquizado e regionalizado” (Ministério da Saúde, 2008, 

p. 30).  

A partir de tal compreensão, um elemento se destaca nessa política: o 

estímulo ao acesso dos homens a serviços de saúde no seu nível primário ou básico 

de atenção, no território onde vivem com suas famílias, haja vista que a busca por 

serviços costumam acontecer na atenção especializada, ou seja, quando os agravos 

à saúde já são consideráveis, havendo um retardamento da atenção e demandando 

maior complexidade de cuidados.  

Dentre os principais agravos vividos pelos homens, especialmente na 

população adulta entre 25 e 59 anos que correspondem cerca de 20% da população 

brasileira (Ministério da Saúde, 2008), destacam-se problemas cardiológicos, 



 

 

82 

 

urológicos, de saúde mental, gastroenterológicos, pneumonias, além do fenômeno 

complexo da violência que incide fortemente sobre homens jovens e adolescentes. 

Dados compilados pela Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte (SESAP, 

2012)427 destacam como alguns problemas de saúde apresentam maior incidência 

sobre a população masculina do Estado: para a AIDS, enquanto houve a notificação 

de 25 casos no ano de 2010 entre mulheres com faixa etária entre 25 a 49 anos, em 

relação aos homens de mesma faixa, as notificações chegaram em torno de 40 

casos. O documento apresenta dados sobre o município de Natal, local da presente 

pesquisa, onde o tabagismo foi identificado em um percentual de 13,4% da 

população adulta, dos quais 18% eram do sexo masculino e 9,5% do sexo feminino. 

Em relação ao uso abusivo de álcool, houve uma taxa de 20,8% da população, dos 

quais 37,1% era de homens com mais de 18 anos, enquanto para as mulheres era 

de 7,4%. 

A PNAISH aponta a necessidade de se debruçar sobre essas questões na 

medida em que a população masculina apresenta maior vulnerabilidade às doenças 

(especialmente as crônicas e graves) em relação às mulheres, baixa adesão aos 

serviços de saúde e necessidade da realização de prevenção primária em saúde 

(Ministério da Saúde, 2009). 

Gomes, Nascimento e Araújo (2007) apontam que a procura por serviços de 

saúde, no âmbito da população masculina, dá-se principalmente por serviços 

emergenciais, como pronto-socorro e farmácias e, nesse último caso, configura-se 

para os homens como uma atenção semiprofissional, de modo que, sem perda de 

tempo e necessidade de marcação de consulta, os homens tendem a solucionar 

seus problemas de saúde. 

Desse modo, a presente investigação pretende situar tal problemática na 

perspectiva de gênero, por entender o forte atravessamento que ela tem no 

tratamento dessa questão. 

Medrado e Lyra (2008) e Bento (2006) destacam que as teorizações de 

gênero só passaram a incluir os estudos sobre as masculinidades a partir das 

décadas de oitenta e noventa, quando mudaram a compreensão para a qual o 

gênero deveria ser tratado como uma categoria relacional. Tal perspectiva permitiu 
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desconstruir a ideia “do homem universal, naturalmente viril, competitivo e violento” 

(Bento, 2006, p. 74). 

Os primeiros estudos sobre gênero, lembra Bento (2006), pautaram-se, 

basicamente em termos de explicar a subordinação feminina, gerando uma espécie 

de essencialização e vitimização da condição feminina e um apagamento do 

masculino. É somente a partir de uma reflexão que torna o gênero uma categoria 

relacional e analítica, que masculino e feminino serão compreendidos como 

realidades construídas conjuntamente. Nesses termos, podemos compreender o 

conceito de gênero a partir de Scott (1995, p. 86) ao afirmar que: “(1) o gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 

os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de 

poder”. 

Desse modo, parece haver uma concepção em nossa cultura que 

essencializa definições binárias dos modelos masculino e feminino situados em 

corpos, desejos e identidades. Medrado e Lyra (2008) recordam que esse aspecto 

relacional na constituição dos gêneros possibilita identificar jogos assimétricos e de 

poder no modo de configuração e subjetivação desses modelos, bem como permite 

repensar argumentações socialmente estabelecidas de culpabilização e vitimização 

de homens e mulheres. Punir os homens e vitimizar as mulheres. Esse binômio, de 

acordo com Granja e Medrado (2009), ganha enorme complexidade quando se 

reflete a questão da violência, onde elementos de natureza cultural comparecem 

fortemente no delineamento das identidades de homens e de mulheres. 

Além disso, ao se abordar, numa perspectiva de gênero, o campo da 

masculinidade, impele-nos a falar dela no plural, haja vista tratar-se de múltiplas 

possibilidades de assumir papéis em torno do que se possa chamar de universo 

masculino. Assim, concordamos com Medrado e Lyra (2008, p. 824), ao afirmarem 

que: 

 

Não existe uma única masculinidade e que tampouco é 

possível falar em formas binárias que supõem a di-visão 

entre formas hegemônicas e subordinadas. Tais formas 

baseiam-se nas posições de poder social dos homens, 

mas são assumidas de modo complexo por homens 
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particulares, que também desenvolve relações diversas 

com outras masculinidades. 

Outra importante reflexão nos estudos de gênero que se alia à 

desnaturalização das identidades de masculino e feminino diz respeito ao fato de 

que outros elementos entram em jogo na composição do que se percebe como 

atributo de homens e de mulheres que tornam a vivência dessas identidades 

problemáticas: trata-se de especificidades socioculturais e econômicas tais como: 

classe social, grupos indígenas, negros, gays, travestis e transexuais, populações 

urbanas e rurais. Todos esses arranjos identitários acabam por relativizar os 

essencialismos construídos para conformar os papéis binários de gênero. 

Se tomarmos o campo da saúde, percebemos como essa relativização pode 

se acentuar na medida em que processos de saúde-doença são vividos 

distintamente por essa diversidade de identidades. O fenômeno da saúde pode ser 

desse modo, tomado como um analisador das formas de atualização das relações 

de gênero. 

Nessa linha de argumentação é que a presente pesquisa teve por objetivo 

investigar os sentidos sobre saúde produzidos por homens da cidade do Natal/RN, 

comparativamente em dois contextos socioeconômicos. 

A proposta de investigação a partir da produção de sentidos segue filiação à 

corrente do Construcionismo social tal com aparece no campo da Psicologia Social, 

segundo Spink e Frezza (2000) e Spink e Medrado (2000). A produção de sentidos 

é, desse modo, uma forma de conhecimento que se gera no cotidiano das 

interações sociais, por meio das práticas discursivas. Para Spink e Medrado (2000, 

p. 41): 

 

O sentido é uma construção social, um empreendimento 

coletivo, mais precisamente interativo, por meio do qual 

as pessoas – na dinâmica das relações historicamente 

datadas e culturalmente localizadas – constroem os 

termos a partir dos quais compreendem e lidam com as 

situações e fenômenos a sua volta. 

Nessa abordagem, a linguagem se coloca como um importante articulador de 

produção de sentidos, contanto que seja tratada como linguagem em uso, quer 

dizer, uma prática social, com efeito performático, tomada em termos de suas 
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condições de uso quanto de produção em determinado contexto social. Portanto, o 

elemento mediador da produção de sentidos são as práticas discursivas. Tais 

práticas são definidas como “linguagem em uso, isto é, as maneiras a partir das 

quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações sociais 

cotidianas” (Spink & Medrado, 2000, p. 45). Assumem para os sujeitos um caráter 

ativo tanto na elaboração de conhecimentos, quanto no posicionamento em práticas 

sociais do cotidiano. 

Os autores destacam que, diferentemente do discurso que tende a revelar os 

conteúdos de regularidade linguística ou aqueles em que a linguagem se 

institucionalizou, por meio das práticas discursivas é possível compreender o campo 

das ressignificações, das rupturas, portanto da heterogeneidade. 

A possibilidade de situar as práticas discursivas em termos de uma 

regularidade ou de heterogeneidade aparece em Spink & Medrado (2000) numa 

abordagem temporal. Ou seja, estes autores situam o trabalho com o contexto 

discursivo de produção de conhecimentos em três tempos, a saber: “o tempo longo, 

que marca os conteúdos culturais, definidos ao longo da história da civilização; o 

tempo vivido, das linguagens sociais aprendidas pelos processos de socialização, e 

o tempo curto, marcado pelos processos dialógicos” (p. 51). 

O tempo curto, de que falam os autores, é o tempo da polissemia, ou seja, 

das produções discursivas em que os tempos anteriores se articulam e se atualizam 

com o tempo presente. 

Assim, investigar os sentidos atribuídos à saúde por homens em duas 

realidades socioeconômicos na cidade do Natal/RN, pode gerar uma reflexão que 

traga novos olhares para a desnaturalização dos lugares tradicionais de gênero, de 

modo a fazer falar a polissemia que reveste esse campo da vida social. 

 

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Durante os anos de 2011 e 2012 foi realizada a etapa de campo através de 

visitas a uma Unidade Básica de Saúde de um bairro de classe média e a uma 

Unidade de Saúde da Família de um bairro de classe popular da cidade do Natal/RN 

com a finalidade de identificação de participantes para o presente estudo. Foram 

entrevistados 24 homens, sendo 12 de cada serviço de saúde, com idade 

compreendida entre 25 e 59 anos, abordados na sala de espera da unidade e que 
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demonstraram interesse em participar da pesquisa por meio da assinatura de um 

termo de consentimento livre. 

A definição dessa faixa etária seguiu a mesma estabelecida pela PNAISH 

com vistas a valorizar tal recorte populacional. Outro critério para participação 

consistiu em que os indivíduos residissem no bairro em que está situada a unidade 

de saúde. 

Um roteiro semiestruturado dividido em dois blocos de questões orientou a 

realização das entrevistas. O primeiro bloco versava sobre questões relacionadas à 

saúde e gênero, em que o entrevistado poderia discorrer os sentidos que ele atribuía 

à saúde e ao ser homem e as diferenças percebidas no cuidado entre homens e 

mulheres com sua saúde. O segundo bloco explorou os modos de cuidado do 

entrevistado com a sua saúde. Para o registro de áudio, utilizou-se um gravador 

mediante autorização prévia dos participantes.  

A análise das entrevistas fundamentou-se na perspectiva das práticas 

discursivas, como sugerem Spink & Medrado (2000). Tal proposição privilegia o 

modo como as pessoas produzem conhecimento no âmbito do senso comum, a 

partir da multiplicidade de repertórios que as práticas discursivas geram nas 

conversações (aqui entendidas a partir do encontro entre pesquisador e 

participante). 

Utilizou-se a perspectiva das práticas discursivas para análise das entrevistas 

que, no caso do primeiro bloco, foram elaborados mapas de associação de ideias 

(Spink & Lima, 2000) com a finalidade de acessar os repertórios utilizados bem 

como a dialogicidade presentes na elaboração dos sentidos sobre os temas “saúde” 

e “homem”. Como o segundo bloco das entrevistas mobilizava o entrevistado para 

experiências anteriores com a saúde, problemas vividos e atuais, as práticas 

discursivas foram sistematizadas por meio da elaboração de linhas narrativas (Spink 

& Lima, 2000).   

 

 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Perfil dos participantes do estudo 
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A pesquisa foi composta por dois grupos de doze homens, sendo o primeiro 

grupo (G1) residente de um bairro de classe média e o segundo (G2) de um bairro 

de classe popular da cidade. No primeiro caso (G1), a idade variou entre 25 e 55 

anos, dos quais seis eram solteiros, cinco casados e um divorciado. Quanto ao nível 

de escolaridade, dois apresentavam nível superior, quatro apresentavam ensino 

médio completo, dois tinham ensino fundamental completo e quatro não haviam 

concluído o ensino fundamental. Em relação à ocupação, esta se apresentou 

bastante diversificada: comerciantes, ambulantes, funcionário público, corretor de 

veículos, representante comercial, técnico em informática, porteiro de condomínio, 

motoboy. A renda individual apresentou média de R$ 1.091, 25 e a renda média 

familiar correspondeu a R$ 3.103,33. Nesse grupo, três participantes eram 

responsáveis pela renda geral da família.  

Em relação aos participantes do bairro popular (G2), encontramos uma 

variação de idade entre 25 e 58 anos, sendo três solteiros, dois casados e sete em 

união estável. Oito entrevistados apresentaram ensino fundamental incompleto, um 

com ensino fundamental completo, dois com o ensino médio completo e um se 

declarou analfabeto. Para a ocupação, foram relatadas as seguintes categorias: 

autônomo, auxiliar de serviços gerais, aposentado, mecânico, vendedor, padeiro, 

vendedor ambulante, vigia, gari, auxiliar de marceneiro e ajudante de pedreiro. A 

renda individual média do grupo foi de R$ 744,00 e a renda média familiar foi de R$ 

1097,50. Aqui, seis homens eram responsáveis pela renda geral de suas famílias. 

a.  Os sentidos de saúde e de homem 

Por meio das associações de ideias com a palavra saúde, foi recorrente uma 

compreensão da mesma como elemento central na vida das pessoas, como 

fenômeno fundamental para uma condução qualificada de suas existências:  

 

 “(...) Saúde é tudo pra agente, né? o que nos permite ficar em pé e meter a bola pra 

frente.” (Hefesto, 35 anos). 

 

 “Ah, saúde é felicidade né? (...) Felicidade é porque a pessoa que tem saúde só vive 

feliz, não vive sentindo algumas dores, alguns problemas. Pra mim o ‘caba’ vive feliz 

tando com saúde.” (Héracles, 54 anos). 
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Em termos gerais, os sentidos atribuídos à saúde pelos participantes, 

independente do grupo ao qual pertenciam, estavam vinculados à sua importância 

enquanto algo primordial na vida para ser ter alegria, alcançar objetivos, disposição 

para realizar as atividades do dia-a-dia, principalmente o trabalho, ter capacidade ou 

nada que impeça do indivíduo trabalhar, estar bem fisicamente, livre de doenças, 

com os órgãos em perfeito funcionamento, como sendo a própria vida em si e por 

fim, proporcionando ao sujeito sentir-se em paz ou em tranquilidade.  

Pode-se considerar que tais produções discursivas refletem o imaginário 

social construído em torno da saúde em que concepções variadas (biológicas, 

sociais, culturais, psicológicas) comparecem nos repertórios lançados para significar 

o termo em questão, especialmente se tomarmos em conta a popularização que o 

conceito de saúde ganhou através da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

A diversidade desses repertórios variava, ainda, conforme o nível de instrução 

dos entrevistados, bem como o grau de familiaridade que demonstravam com os 

serviços de saúde e as experiências que com eles tiveram, de modo que, nessas 

duas situações, percebeu-se que os sentidos produzidos sobre a saúde partiam dos 

conhecimentos socializados tanto pelo saber formal quanto oriundo das relações 

estabelecidas com as instituições na busca de tratamento de saúde.  

Nesse último caso, os sentidos produzidos por meio das práticas discursivas 

com os pesquisadores articulavam o tempo vivido, em que o fenômeno saúde era 

significado por meio das experiências acumuladas pelos homens junto aos serviços. 

Assim sendo, a saúde também era referida a partir da qualidade com que os 

serviços se expressavam quando eram demandados pelos homens.  Se a 

experiência vivida no serviço não foi satisfatória ou se não tinha sido dotada de 

resolutividade, logo se qualificava a saúde como sendo algo negativizado: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

“(...) eu acho que tá muito ruim, muita... saúde. (...) principalmente nesses hospitais, 

a pessoa vai, não arranja nada. (...)” (Órion, 58 anos). 

 

Em relação ao G2, vinculado à Unidade de Saúde da Família, alguns 

aspectos se diferenciavam no tocante ao modo como foram encaminhadas as 

demandas e necessidades de saúde apresentadas pelos usuários entrevistados 

nesse serviço. Percebe-se uma diferença no acesso e acolhimento oferecidos, onde 
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as queixas apareceram com menor incidência e os sentidos sobre saúde dotados de 

maior positividade. 

Acreditamos que essa positividade tem ligação com o modelo de atenção 

adotado na Unidade de Saúde em questão, que tem vinculação com a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF). Esta, por sua vez, visa reorientar o modelo de assistência 

em saúde por meio de equipes multiprofissionais nas unidades básicas e que 

acompanham famílias num dado setor geográfico de uma comunidade ou bairro. 

Presta, assim, uma atenção mais próxima do cotidiano da população em termos de 

promoção e prevenção em saúde (Portal da Saúde, 2012). 

Em muitas falas, esteve também evidente o forte vínculo entre saúde e a 

responsabilidade de provedor da família. Perder a saúde, para os homens 

entrevistados, estava estritamente relacionado com o fato de prejudicar toda a 

família, uma vez que comprometeria a função do homem no sustento do lar tendo 

em vista o seu lugar historicamente atribuído enquanto sujeito do trabalho e 

guardião do ambiente doméstico: 

 

 “Se você não tiver saúde você não vai conseguir produzir bem no seu emprego, não 

vai ter uma boa vivência em casa, muitas pessoas vão ficar... como se diz... meio 

presas a você, né? (...). Ainda mais no meu caso, eu que sou o cabeça da família, se 

eu adoecer, eu acho que tudo gira em torno de mim, entendeu? Adoecer, eu sou um 

representante, não tem salário, as contas atrasam e etc e etc...” (Dionísio, 33 anos). 

 

As falas abaixo expressam ainda a preocupação com o estado de saúde no 

sentido de que sem ela não é possível o indivíduo prosseguir no trabalho, de maneira 

a se sentir improdutivo: 

 

“É poder trabalhar, sem doença. (...) Quando eu trabalhava no serrado eu era tipo um 

bicho, pegava peso direto. Aí depois que eu levei essa queda de bicicleta, não sou 

mais pra nada, assim, de trabalhar. Acabou-se minha saúde e minha liberdade. E o 

meu trabalho né? Eu não consigo mais trabalhar.” (Teseu, 32 anos). 

 

“Sem saúde você não é nada, você não pode trabalhar (...)” (Eros, 53 anos.). 
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Os sentidos atribuídos à saúde como a capacidade ou disposição para o 

trabalho, embora tratados nas falas dos homens dos dois grupos, notou-se presente, 

sobretudo, nos participantes do grupo do bairro popular (G2), em que quase o dobro 

dos entrevistados em relação aos do bairro de classe média (G1) fizeram tal 

associação. É pertinente lembrar que metade do grupo de homens do bairro popular 

informou ser responsável por toda a renda familiar. Scott (2010) comenta que muitos 

estudos já enfatizaram o fato de que os homens, quando chefes de domicílio, 

identificam-se com o papel de provedor e sua família subordinada, tornando-se uma 

“instituição hierárquica” (p. 88). 

Percebemos, aqui, os atravessamentos dos papéis de gênero no que se 

refere ao discurso produzido pelos sujeitos acerca da saúde. Essa relação ficou mais 

expressiva, sobretudo, nas falas em que os entrevistados puderam discorrer sobre 

os sentidos de ser homem.  

Quando indagados sobre o tema, percebeu-se certo estranhamento por parte 

de alguns participantes. Talvez por parecer um questionamento incomum frente a 

um conceito que remete a um lugar já posto, sustentado enquanto natural e por 

vezes incontestável:  

 

“Ser homem? (...) Tem que responder é? (...) Ser homem é ser homem. Pronto. É 

homem. Ou é ou não é.” (Agamenon, 45 anos).  

 

Atribuiu-se ao ser homem consideravelmente qualidades morais, como agir 

de maneira correta, respeitável, com dignidade e caráter, ter atitude, ser um bom 

cidadão e ser bom pai, educar os filhos, buscar ser o melhor em todos os aspectos, 

saber dialogar com a família, cumprir seus deveres, “andar sempre na linha”, como 

exemplificado na fala: 

 

“Ser homem pra mim é honrar minha... como é que se diz... ser homem! (exclama 

com ênfase) Eu nasci homem pra ser homem mesmo. (...) É ter palavra, ser sincero. 

Isso é que é ser homem.”. (Héracles, 54 anos). 

 

A definição de ser homem ligada a valores morais também foi marcada no 

estudo de Gomes, Nascimento e Araújo (2007) junto a homens, na cidade do Rio de 
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Janeiro. Os autores sugerem que tal apelo tem por finalidade exercer uma forma de 

controle sobre a sexualidade masculina entendida, muitas vezes, como desregrada e 

desobediente, daí a necessidade de uma moralidade que a insira numa ordem 

social. 

As diferenças biológicas ou físicas enquanto condições para o ser homem 

foram citadas em poucas falas, de maneira sutil e às vezes, contraditória: como 

aquele que tem natureza diferente da mulher, aquele que nasce e aceita a forma 

como homem - ressaltando-se que um dos entrevistados traz dois aspectos 

diferentes em sua fala - ao dizer que o homem já nasce homem, a seguir destaca 

que assim como a mulher se torna mulher, citando a célebre afirmação de Simone 

de Beauvoir, alega que o homem também se constitui enquanto tal:  

 

“(...) apesar de ter o... todo o organismo de homem, o corpo também do social que se 

dá, entendeu? O padrão social que se tem (...)” (Perseu, 25 anos).  

 

Esse participante, um dos poucos a cursar o ensino superior, evidenciou um 

entendimento do ser homem enquanto aprendizado de comportamentos e padrões 

estabelecidos socialmente. Vê-se, portanto, na posição citada acima, dois aspectos 

distintos compondo a definição do ser homem: aquele que já nasce enquanto tal, 

com seus condicionantes físicos ou biológicos e aquele que se constitui homem ao 

reproduzir determinados padrões de conduta. Um desses comportamentos 

esperados, inclusive, refere-se à heterossexualidade, como citado por um 

participante: 

 

“(...) o bom homem gosta da mulher, né isso? tem que ter uma mulher (...)” (Urano, 

39 anos)  

 

Tais repertórios utilizados para dar sentido ao ser homem apresentam uma 

forte ligação com o que Mota (2008) denomina de um modelo heterocêntrico de 

sociedade em que se valoriza, sob a baliza de tal modelo, a parentalidade e a 

conjugalidade. A dominância desses fatores têm uma marca histórica muito forte em 

nossa sociedade ocidental que tem sido incorporada em nosso cotidiano de modo 

naturalizada. 
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Utilizou-se, ainda, atributos como o “sexo forte”, o que é livre, que tem mais 

agilidade, força física, disposição para trabalhar e que pensa mais rápido que a 

mulher, aquele que constitui uma família, que busca se aperfeiçoar no seu trabalho, 

que aceita serviços que exigem força braçal e o chefe de família ou responsável pelo 

sustento da casa – este, na verdade, sujeito comprometido de cumprir seus deveres 

e responsabilidades, enquanto figura incumbida pela providência do lar. Essa última 

ideia foi bastante recorrente na fala dos entrevistados, de maneira que oito 

participantes de cada grupo discorreram acerca de tal assunto quando se referiram 

ao sentido de ser homem:  

 

“Significa, assim, é... ter caráter, ter suas responsabilidades (...) um exemplo, assim... 

a nossa família, né, então, nós temos responsabilidades em manter a nossa família, 

é... digna, né? em todos os aspectos, né? mais ou menos assim (...)” (Hefesto, 35 

anos). 

 

“(...) o homem tem prioridade mais que a mulher, né? Assim, na palavra, na... é... no 

mandar em casa, as responsabilidades. (...) se não tem um homem, não tem pai pra 

mandar, é... pra exigir alguma coisa, a coisa fica mesmo bagunçada, né?” (Alfeu, 48 

anos). 

 

Ressaltamos que, embora 09 dos 24 entrevistados respondessem pela renda 

geral da família, dezesseis construíram sentidos de homem a partir da ótica de 

responsável e provedor da família e do lar. Mesmo que não o fossem totalmente, 

mas assim se posicionavam discursivamente.  

Embora reconhecessem a presença feminina na força produtiva, mas a 

identificavam como facultativa, diferentemente de si, que significava um imperativo 

moral.  

Foi perceptível, ainda, a incongruência de ideias ocorridas nas entrevistas 

quando alguns entrevistados se posicionavam acerca dessa relação 

homem/trabalho ou do papel do homem na composição familiar, como exemplificado 

na fala abaixo:  
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- Entrevistado:“(...) se for preciso ela trabalhar, aí vai, tá no direito dela, né? se ela 

quiser ir. Do mesmo jeito, tá do homem. Se ele não quiser trabalhar também, também 

não trabalha, né? Tá no direito dele (Odisseu, 22 anos) 

- Entrevistador: mas você disse que o homem... ser homem significa trabalhar... 

- Entrevistado: É isso que eu digo, é... a responsabilidade do homem é ele trabalhar. 

Pra ele ser homem ele tem que trabalhar, porque o homem que é homem, ele não 

trabalha, ele não é homem” (Odisseu, 22 anos). 

 

Tal contradição pode ser tomada como um reflexo do convívio atual de dois 

discursos sobre a família, um mais tradicional em que centraliza o homem como 

provedor do lar e um que vem se firmando e ganhou força nas últimas décadas com 

o avanço dos movimentos feministas e dos estudos de gênero, bem como a própria 

demanda das forças produtivas que inseriram as mulheres no campo do trabalho 

formal. Tal conflito de papéis trouxe a contradição de discursos relativos não 

somente ao dever do homem trabalhar, mas ainda ao forte discurso hegemônico que 

encerra o trabalho enquanto condição para o ser homem – há até um 

reconhecimento de que homens e mulheres têm o mesmo direito - mas ao se 

referirem ao trabalho, é este fenômeno que faz do homem, homem: 

 

“(...) Ser homem na vida é... como agente somos, pronto... trabalhador. (...). Agente 

somos homem para fazer nossos atividades, né isso? no trabalho, dia-a-dia, tem que 

ser um cara para se responder (...) não... nasceu para ser homem, pra ser um 

homem mesmo, para trabalhar e fazer tudo, pai de família e tudo, pronto.” (Urano, 39 

anos.). 

 

Nesse sentido, fica muito evidente a aproximação entre um modelo de 

homem atrelado à atividade produtiva. Sobre esses aspecto, Barker (2010) assinala 

que o trabalho se destaca como um importante amálgama na construção da 

identidade social de homens adultos que, em várias realidades sociais, são 

convocados a tornar sinônimos masculinidade e possuir trabalho. 

Além de tais competências, ser homem, como colocado por cinco 

entrevistados do G2, seria ter “energia” ou disposição para trabalhar em qualquer 

serviço. Nota-se um destaque para as atividades laborais mormente consideradas 
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“pesadas”: trabalhos que exigem grande desempenho físico ou força braçal. 

Podemos relacionar o realce em “atividades pesadas” por integrantes do grupo com 

seu nível de escolarização, mais baixo que o G1, na medida em que sabemos como 

a formação escolar é um fator de distinção social e de oportunidade para 

determinados tipos de trabalho. As atividades que demandam “força física” guardam, 

historicamente, um lugar de desvalorização social e reservado a camadas mais 

pobres e não letradas da nossa sociedade: 

 

“(...) o homem ele trabalha em todo serviço geral e a mulher já é diferente, né? A 

mulher se ela só pode trabalhar se for um emprego, que seja um emprego... 

doméstico pra ela ou um emprego de... escritório, essas coisas. E o homem não. O 

homem é... no meu pensamento, ele trabalha em todo serviço geral que achar pra 

ele, né? É as grande ‘pedreira’, é tudo.” (Órion, 58 anos). 

 

“(...) o homem encara mais serviço mais... por exemplo, pesado, que a mulher não 

tem, não pode (...) e também vai de, de... depende de você. Você não tendo estudo, 

você também não... você vai batalhar pra estudo, né? Como no meu caso, né? Eu 

não tive estudo, não tive tempo pra estudar (...)” (Édipo, 25 anos.). 

 

A posição de responsabilidade e providência do lar foi notada, sobretudo, nos 

próprios motivos pelos quais os homens se dirigiam à unidade básica de saúde: no 

caso do serviço de saúde localizado no bairro de classe média, dos 12 homens 

abordados para entrevista, seis estavam acompanhando o atendimento de algum 

membro da família (filhos ou esposa). 

Esse lugar do homem enquanto responsável pela família, portanto, não se 

situou somente no campo financeiro como mostrou nossa experiência de campo, 

mas também enquanto responsável pelo cuidado dos seus integrantes. Assim, 

identificamos, no contexto pesquisado, que o homem também compartilhava com a 

mulher o cuidado familiar, de forma que mesmo estando bastante presente nos seus 

repertórios discursivos a falta de tempo para procurar os serviços de saúde devido 

ao trabalho, percebeu-se que, paradoxalmente, conseguiram dispor de tempo para 

se deslocar até a unidade de saúde em busca de cuidados para os filhos ou esposa. 

Isso nos faz pensar acerca do lugar do cuidado que o homem dispõe para sua 
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saúde estar sempre em última instância, pois em primeiro lugar está a 

responsabilidade de suprir as necessidades do lar. 

Por outro lado, tal aspecto insere os homens numa atividade tida até então 

como feminina: o cuidado com os membros da família (Barker, 2010). Acompanhar a 

educação e a saúde dos filhos constituiu-se, por muito tempo, uma responsabilidade 

das mulheres e que passa, na atualidade, a ser compartilhada com os homens. 

 

 

b.  O cuidado com a saúde 

 

A adoção de formas de cuidado com a saúde pode ser tomada como um 

importante indício de como homens e mulheres são tomados por discursos médicos 

e práticas sociais generificadas. Assim, por meio das práticas discursiva dos 

participantes do presente estudo, podemos refletir como os termos gênero e saúde 

se aproximam e são balizadores de tais formas de cuidado. 

Os participantes do G2 foram unânimes em responder que os homens são 

bastante displicentes em relação ao cuidado de sua saúde se comparados com as 

mulheres. Metade dos participantes do G1 também se posicionaram dessa forma, 

quatro alegaram que o homem e a mulher dispendem atenção semelhante e dois 

disseram que os homens cuidam mais de sua saúde que as mulheres. 

O cuidado com a saúde articulado à procura pelos serviços foi tratado pela 

maior parte dos entrevistados (seja falando dos homens de maneira geral, seja 

citando o próprio exemplo) como sendo o último recurso buscado quando já se está 

bastante debilitado. Tal colocação foi proferida por 11 homens do G2 e apontada por 

metades dos sujeitos do G1, como exemplificada nas falas:  

 

“(...) É só quando tá nas últimas mesmo. (...). Enquanto ele puder tá segurando, ele 

tá segurando. Eu acho que é todo homem. Eu acho não é só eu não.” (Alfeu, 48 a.) 

 

“(...) Eu só vou mesmo quando eu tô arriado mesmo de alguma coisa (...)”. (Hermes, 

28 a.)   
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Ao investigar a utilização de serviços de saúde por 1.095 homens em cinco 

estados brasileiros, Nascimento e Gianordoli-Nascimento (2011) encontraram uma 

frequência de 29,04% dos participantes que informaram nunca ter procurado um 

consultório e 45,23% nunca ter procurado uma unidade de saúde.  

Em relação à nossa investigação, de acordo com os participantes, os motivos 

por não procurarem os serviços teria relação com o fato de os homens serem mais 

displicentes no cuidado com a saúde, medo de descobrir que algo não vai bem, 

constrangimento em expor o corpo para uma profissional, a mulher ser mais carente 

de cuidados ou apresentar mais enfermidades, o homem ser mais preocupado com o 

trabalho em detrimento da saúde, bem como já nascer “relaxado” e “grosseiro”. 

Alguns entrevistados alegaram que as mulheres frequentam mais os serviços 

de saúde porque são mais frágeis, carentes de mais cuidado ou mesmo porque 

apresentam mais problemas de saúde em relação aos homens: 

 

“Eu acho que a mulher quando ela já nasce mulher, ela já nasce... o homem é um 

bicho grosseiro, vamos dizer assim, é mais... mulher é mais delicada (...)” (Dionísio, 

33 anos.). 

“A mulher cuida mais por que ela tem... é... as que eu conheci, né? tiveram vários 

problemas, mais que os homens.” (Apolo, 32 anos) 

Nota-se, portanto, que por trás desse discurso de fragilidade feminina está a 

crença da invulnerabilidade masculina ou de que os homens são menos suscetíveis 

à contrair enfermidades que as mulheres. Santos, Almeida, Maravilha e Oliveira 

(2011) pontuam que a prática higienista adota pelas políticas de Estado, ao dar 

visibilidade às mulheres e produzir sua medicalização, acabou por invisibilizar os 

homens. Para as autoras, tal fenômeno ancorou-se num estereótipo de gênero a 

partir do qual as doenças, ao revelarem sinal de fragilidade, não seriam inerentes à 

condição biológica masculina. Desse modo, torna-se delicado que os homens 

possam se reconhecer demandantes de cuidados em saúde, fato que estaria 

colocando em questão sua própria masculinidade. 
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Outra questão importante suscitada nas entrevistas diz respeito ao 

constrangimento em expor o corpo a um profissional do sexo feminino, como 

colocado por alguns entrevistados quando justificavam as diferenças de autocuidado 

entre homens e mulheres. Expor-se a uma mulher implicava em situação de 

nervosismo, vergonha e insegurança. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Podemos apontar, conclusivamente, que os dados encontrados na presente 

investigação acompanham a tendência dos estudos já realizados no campo, 

especialmente no aspecto de como as posições sociais de gênero conformam os 

sentidos que os homens investigados constroem em relação à saúde, atribuindo a 

essa a importância de proporcionar as condições de exercício de uma masculinidade 

voltada para o gerenciamento e provimento do lar e da família.  

 

Percebemos, ainda, como a busca pelos serviços de saúde em nível de 

atenção básica é limitada, fato que segue a tendência de que os homens buscam os 

serviços de saúde já quando aquela se encontra em níveis de demanda por atenção 

especializada. No que se refere aos sentidos no tocante aos serviços investigados, a 

maioria do grupo da UBS apontou para pouca resolutividade, gerando sentidos de 

ineficácia do serviço. Na USF, os sentidos apresentaram uma positividade em 

relação ao serviço, que julgamos ter relação com a natureza da Estratégia de Saúde 

da Família. 

Um dado novo que surge na investigação trata da participação dos homens 

no cuidado da saúde dos integrantes da família: filhos e esposa. Esse fato vai de 

encontro ao movimento histórico que seria tarefa feminina levar os filhos para 

atendimento médico. 
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Resumo:  

Trata-se de estudo acerca de um grupo de pessoas transexuais atendidas pela 

equipe de serviço social do hospital universitário Pedro Ernesto no Rio de Janeiro. 

Percebe-se que ao longo desse acompanhamento se interpõe aos atores 

institucionais e ao próprio Estado, demandas e necessidades no campo das 

garantias de direitos que ultrapassam as requisições por mudanças corporais 

possibilitadas pelo processo transexualizador. 

Palavras-chave: transexualidade, direitos humanos, cidadania. 

 

Summary: 

This study is about a group of transgender people served by social service staff of 

the Hospital Pedro Ernesto University of Rio de Janeiro. It can be seen that during 

this process there will be, the requirements and needs in the area of rights 

guarantees in addition to the requests by bodily changes activated by the process of 

gender reassignment. 

keywords: transsexuality, human rights, citizenship. 
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PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO RIO DE JANEIRO: REFLETINDO SOBRE 

DILEMAS DE UMA POLÍTICA QUE É MAIS AMPLA QUE O PROCEDIMENTO 

CIRURGICO. 

 

O Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ) se constitui como uma das quatro Unidades de Atenção 

Especializada no atendimento a pessoas diagnosticadas como transexuais no país. 

O setor de urologia reconstrutora é considerado um serviço com expertise para 

realização dos procedimentos cirúrgicos previstos no chamado processo 

transexualizador.  

O processo transexualizador é um programa que compõe a política de saúde 

brasileira e atualmente inclui procedimentos de diferentes graus de complexidade e 

ampla diversidade técnica, como parte da assistência em saúde destinada a 

pessoas transexuais. O mais debatido destes procedimentos, realizado apenas em 

grandes hospitais, são as cirurgias de transgenitalização, conforme o Anexo 04 da 

Portaria nº. 457 emitida pelo Ministério da Saúde em 19 de agosto de 2008 (BRASIL, 

2008). Esta Portaria regulamenta diretamente o atual funcionamento do processo 

transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Por realizar as cirurgias de transgenitalização e por ser um hospital 

universitário de grande porte, o HUPE, tornou-se ao lado de outras três grandes 

unidades de saúde ligadas a universidades públicas do país, uma das quatro 

Unidades de Atenção Especializada do Processo Transexualizador no SUS.  

No que tange a assistência ofertada no único local credenciado para este 

atendimento no Estado do Rio de Janeiro, destacamos a necessidade de mudanças 

na organização e nas relações cotidianas no espaço e nas práticas de trabalho que 

impliquem, sobretudo, em transformações na cultura organizacional, na gestão e na 

prestação dos serviços visando tanto a articulação das ações envolvidas quanto a 

sistematização dos serviços disponíveis. 

Tem se apresentado para a intervenção profissional do assistente social uma 

gama bastante diversificada de demandas trazidas pelos usuários traduzidas a partir 

das queixas quanto à demora do procedimento cirúrgico; os conflitos familiares 

causados pela rejeição; a rede de apoio restrita; a fragilidade em termo de cobertura 

previdenciária; a dificuldade na garantia do trabalho e o acesso aos medicamentos; 
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tratamento fora do domicílio (TFD); estigmas e preconceito social que envolve 

questões importantes e delicadas com relação ao nome social e o nome de registro; 

o espaço de inserção escolar; a moradia e demais espaços sociais que apontam 

para nós, profissionais, o imperativo ético de um trabalho comprometido com a 

supressão de tais questões, bem como o posicionamento contra a violação dos 

direitos humanos. 

A sistematização das informações acerca dos usuários e de tais demandas 

nos possibilita estabelecer estratégias de enfrentamento, articular ações de saúde 

com os recursos da rede sócio assistencial, e assim viabilizar a integralidade e a 

intersetorialidade como preconiza os princípios do SUS. 

 
 

Perfil dos usuários transexuais atendidos no Hospital Universitário Pedro Ernesto: o 

olhar da equipe de Serviço Social. 

 

De acordo com as Diretrizes de Assistência ao individuo com indicação para a 

realização do Processo Transexualizador, um dos papéis do assistente social na 

equipe multiprofissional é o de reconhecer a dinâmica relacional do usuário a fim de 

promover estratégias de inserção social na família, no trabalho, nas instituições de 

ensino e nos demais espaços sociais presentes na vida do usuário transexual. 

Nesse sentido, apresenta-se para a intervenção profissional uma gama bastante 

diversificada de demandas trazidas pelos usuários que chegam ao Serviço Social, 

traduzidas a partir das queixas quanto à demora do procedimento cirúrgico, os 

conflitos familiares causados pela rejeição, a rede de apoio restrita, a fragilidade em 

termos de cobertura previdenciária, a dificuldade na garantia do trabalho e o acesso 

aos medicamentos, o tratamento fora do domicílio (TFD432), os estigmas e 

preconceito social que envolve o espaço de inserção escolar, moradia e demais 

esferas sociais bem como questões acerca da retificação de nome e gênero nos 

documentos pessoais. 

No interior deste campo, o olhar do profissional que aí se insere precisa superar 

as fragmentações buscando tecer suas análises e intervenções no sentido de 

materializar a integralidade na elaboração, gestão e na oferta dos serviços. A 

                                                           
432 Instituído pela Portaria SAS nº 55/1999 o TFD “visa garantir o deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para municípios ou estados de referência, quando o município de origem não dispuser do tratamento necessário ao 

restabelecimento da saúde do paciente.” (BRASIL, 1999). 
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realidade tem nos apontado que para o enfrentamento de tais questões é preciso 

que se empreenda um esforço coletivo de qualificação de recursos humanos, bem 

como o comprometimento com a articulação dos diversos campos das políticas 

sociais.  

As usuárias e usuários que temos atendido no cotidiano do hospital universitário 

são os mesmos que têm seus direitos interditados no âmbito da educação, da 

previdência, da assistência social. Essas mulheres e homens que ousaram desafiar 

o padrão da heteronormatividade compulsória narram durante os atendimentos 

sociais suas trajetórias de interdições aos direitos mais básicos e as repercussões 

desse não acesso às suas vidas, materializando-se, na atualidade, em fragilidades 

no campo educacional, no campo do trabalho, da vinculação previdenciária - que 

associados ao preconceito, tornam a arte de viver uma tarefa bastante árdua.  

Em relação às pessoas transexuais atendidas pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto 

destacam-se 208 pessoas inscritas. Dentre estas, o Serviço Social acompanha 

sistematicamente 87 usuários, os quais três não estão inscritos no programa. Desta forma, os 

dados ora apresentados constituem uma amostragem de 84 usuários/as.  

Estes três usuários/as não inscritos ilustram de certa forma a crescente demanda, já 

apontada anteriormente, por inserção no processo transexualizador do Estado, e enquanto 

profissionais de saúde entendemos a necessidade de um atendimento de qualidade a todos 

os/as usuários/as que demandarem por nossa atuação, independente de inscrições em 

programas ou projetos específicos, sendo esta uma das possibilidades de democratizar as 

informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional (CRESS, 1993). 

Pode-se afirmar com base nessa aproximação ainda parcial, posto que não represente a 

totalidade dos inscritos no programa, que esta população é predominantemente jovem e em 

sua esmagadora maioria pertencente à fase economicamente produtiva de seu ciclo vital, o 

que torna ainda mais dramática sua inserção social e suas condições de vida. São pessoas que 

estão aptas a comporem o mercado de trabalho, a produzirem e reproduzirem sua existência, 

mas que em geral, colocam suas vidas “em suspenção” enquanto esperam o “dia mágico” em 

que elas sejam autorizadas, por um ato cirúrgico, a seguirem seus rumos, a construírem suas 

estradas. 

  É muito comum ouvir nos atendimentos discursos que apontam para uma “suspenção 

da vida”, espécie de pausa na existência que só será “resolvida” após a cirurgia: “após a 

cirurgia eu consigo trabalho”, “após a cirurgia meu namorado me assume para a família e 

amigos dele”, “após a cirurgia eu volto a estudar”... 
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Para fins desse estudo agrupamos os usuários em 05 blocos etários onde pudemos 

observar que predominam as idades entre 21 e 41 anos representando 69% dos pacientes 

atendidos; outros 22% dos usuários têm a idade predominante entre 42 e 61 anos
433

. 

 

 

Gráfico 1 - Faixa etária 

 

 

 

Aqui se faz importante mencionar que a Portaria 457 que regulamenta o processo 

transexualizador no SUS, considerando a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1652/2002, estipula como um dos critérios para inserção no processo transexualizador que o/a 

usuário/a tenha, no mínimo, 21 anos, fato que se revela na quase total ausência em nossa 

pesquisa de pessoas transexuais com idade entre 18 e 21 anos, não significando, no entanto, a 

não existência de transexuais nessa condição e mesmo adolescentes que buscam o serviço 

demandando informações e esclarecimentos a este respeito. 

Quanto à questão da procedência dos usuários temos a considerar que o 

número restrito de serviços disponíveis a prestar este tipo de assistência – apenas 

04 em todo o Brasil – obriga a estas pessoas a um trânsito constante entre um 

estado e outro em busca de atendimento, muitas delas migrando de seus locais de 

moradia para ficarem mais próximas do serviço a que se vinculam, sobretudo por 

                                                           
433 Dentre os 84 usuários participantes desse estudo, 01  está entre a faixa etária de 18-20 anos, 33 tem a idade entre 21 e 31 

anos, 25 se concentra na faixa de 32-41 anos, 17 pessoas tem entre 42 e 51 anos e 02 pessoas estão entre a idade de 52-61 

anos. Não obtivemos essa informação entre 07 pessoas atendidas. 
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que alguns centros restringem o atendimento à população do Estado, situação que 

não se aplica ao Rio de Janeiro. 

Assim, as diferentes regiões de moradia dos/as usuários/as atendidos 

sugerem, em certa medida, a proporção desta demanda, já que temos usuários/as 

de diferentes regiões da cidade do Rio de Janeiro, como também de outras regiões 

do estado e do país. É importante destacar o que isto pode representar para uma 

população predominantemente jovem, mas do mesmo modo predominantemente 

fora do mercado de trabalho, com frágeis vínculos familiares - como veremos adiante 

- e sem suporte financeiro contínuo e suficiente para arcar com os custos desse 

deslocamento e permanência no local em que se dará o acompanhamento do 

processo transexualizador. 

Quanto aos/as usuários/as que moram em outros estados, foram atendidos/as pela 

equipe de serviço social 26 pessoas assim distribuídas: 12 usuários de Minas Gerais, 03 do 

Paraná, 02 do Mato Grosso, 02 do Mato Grosso do Sul e 01 do Distrito Federal, Santa 

Catarina e Sergipe respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Procedência por Estado 
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Chama-nos a atenção a incidência de usuários/as de Minas Gerais que é um grande 

estado da região Sudeste, o maior em extensão territorial e em número de municípios, mas 

que ainda não dispõe de um serviço que inclua cirurgias, apenas o atendimento ambulatorial 

(Uberlândia).   

Vale também sinalizar que há um contingente considerável de usuários/as das regiões 

Centro-Oeste e Sul que dispõe de Centros de Referência, mas que por algum determinante que 

carece de investigação, não estão absorvendo estas pessoas. A demanda da região Nordeste e 

Norte, que a princípio nos parecia mais numerosa, não se concretiza ou pode ser que ainda 

não tenha chegado ao serviço social, limitando-se apenas as especialidades médicas 

(psiquiatria e urologia) e a psicologia. 

  Outra questão referente aos usuários procedentes de outros estados diz respeito à ainda 

incipiente estrutura e organização dessa política no que tange à secretaria de saúde do Estado 

e a instituição credenciada para realizar os atendimentos. Configura-se uma situação que é 

resultante das dificuldades da gestão, planejamento e implementação dessa assistência que no 

caso do Rio de Janeiro ainda não foi plenamente assumida pelo gestor estadual. Advém daí 

uma complexa teia de problemas que repercutem diretamente sobre a instituição que realiza a 

assistência, que acaba por ficar exposta à uma série de expectativas e cobranças dos mais 

variados entes (usuários, organizações não governamentais, judiciário, secretarias municipais, 

demais estados, entre outros).  

Essa é uma situação que impõem muitas dificuldades ao pleno funcionamento do 

programa, mas que geralmente não é percebido como tal, o que resulta em um olhar restrito e 
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fragmentado do analista menos atento. O centro de referencia é cobrado, por exemplo, por não 

estar preparado para o acolhimento dos pacientes que vem de outros estados (e não só) uma 

vez que inexiste dentro do programa qualquer planejamento e estrutura para receber esses 

usuários que vem para consultas ou procedimentos e não tem onde ficar enquanto os 

aguarda
434

. 

No entanto esta questão ultrapassa as responsabilidades institucionais do Centro de 

Referencia do Rio de Janeiro, demandando ações de planejamento, financiamento e gestão 

tanto do Estado em questão quanto daqueles da procedência dos usuários. Á título de 

ilustração destaca-se que não há um fluxo de encaminhamento formal desse paciente entre um 

estado e o outro, nem mesmo um contato entre as instituições, a exceção do responsável local 

pelo Tratamento Fora de Domicilio. 

Nesse contexto, o usuário transita sozinho por entre esses circuitos sem que receba 

nenhum suporte
435

: em geral saem da consulta com exames prescritos, outras consultas 

agendadas e literalmente têm que “se virar” para viabilizar tudo o que precisam para cumprir 

o que foi proposto e como, geralmente, também não são acompanhados em seus estados de 

origem, carecem de apoio inclusive em suas regiões para o seu devido anteparo, acarretando 

muitas vezes em embaraços para demais cuidados em saúde quando necessário.   

Neste caso, por exemplo, se o paciente sente um desconforto e necessita de atenção 

médica em qualquer aspecto é, invariavelmente, orientado a procurar a equipe do processo 

transexualizador, que está distante do mesmo levando-o a uma verdadeira via-crúcis para 

garantir o seu atendimento com o agravante de não dispor de nenhum órgão que intermedeie o 

seu cuidado entre um estado e outro. 

  Ressalta-se aqui a importância do TFD, recurso utilizado por todos os pacientes que 

moram fora do Rio de Janeiro, porém salientamos que apenas viabilizar o transporte para o 

tratamento não resolve as questões desses pacientes, uma vez que estas não se limitam a esta 

matéria.  

Quanto aos dados referentes ao campo de acesso às políticas públicas relativas à 

segurança e proteção social, nossa perspectiva nos atendimentos se reporta a concepção 

ampliada de saúde e ao conceito de integralidade e Intersetorialidade no que tange aos 

                                                           
434 É comum a pessoa viajar de ônibus entre 08 e 20 horas e não ter um local que possa descansar enquanto aguarda a 

consulta. Se o intervalo entre uma consulta e outra for grande ou se este usuário tiver que fazer um exame complementar em 

dia diferente do atendimento certamente enfrentará uma situação bastante difícil. As “soluções” encontradas são geralmente 

estes pacientes pernoitarem sentados nos bancos da instituição ou ficarem em casa de pessoas que acabam conhecendo nas 

salas de espera. 

 
435 A equipe de serviço social tem, nestes dois últimos anos, se estruturado para dar o suporte possível nestes casos, mas se 

depara com  limites institucionais e  gerenciais de difícil superação.  
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atendimentos realizados, nesse sentido a preocupação é sempre enxergar o usuário dentro de 

uma perspectiva de totalidade, com isso quando elegemos o item “escolaridade”, estamos 

relacionando este quesito às demais políticas que dele dependem ou se aproxima. 

Os dados a esse respeito nos surpreenderam em certa medida, já que à “olho nú” nossa 

percepção inicial era a de que os usuários teriam uma baixa escolaridade em função das 

discriminações sofridas durante seu período de inserção na escola e, que isto impactaria suas 

condições de profissionalização, ocupação e garantias trabalhistas. No entanto, uma análise 

mais minuciosa apontou que as pessoas transexuais atendidas no programa do Rio de Janeiro 

possuem níveis medianos de escolarização formal, inclusive, níveis superiores a outros 

pacientes atendidos no hospital nos mais diversos programas. 

A análise dos dados nos apontou que despeito de toda sorte de discriminação e 

preconceito a que são submetidos/as, essas pessoas em sua maioria conseguem, heroicamente, 

permanecer inseridas no espaço escolar formal. 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 - escolaridade 

 

 

As dificuldades apontadas pelos usuários/as na trajetória escolar são relacionadas a 

preconceitos, discriminações, isolamento, baixa autoestima, impedimentos para o uso do 

banheiro e limites para uso do nome social. Todavia, observamos que a conclusão do ensino 

médio foi alcançada por 28 pessoas dentre os 84 transexuais pesquisados. Temos ainda 18 

Grau de Escolaridade

Ensino Fundamental
Incompleto

Ensino Fundamental
completo

Ensino médio Incompleto

Ensino Médio completo

Ensino Superior
Incompleto



 

 

110 

 

pessoas que chegaram ao nível superior de ensino e apenas 08 entre os usuários entrevistados 

não terminaram o nível fundamental. 

A constatação acerca do nível de escolaridade dos/as usuários/as pesquisados/as foi 

uma surpresa para equipe nos levando a acreditar que o mais impactante para garantia de 

proteção e segurança social destes indivíduos no que tange a interface nível de escolarização, 

qualificação e empregabilidade na área da formação é na verdade o preconceito. 

Quanto à inserção no mercado de trabalho, dentre os 84 pacientes analisados 33% se 

encontram desempregados, isso equivale a 28 pessoas em números absolutos, 10 pessoas 

exercem alguma atividade remunerativa de maneira informal e esporádica, não contribuindo 

para a previdência, 06 pessoas trabalham de maneira autônoma, mas também não contribuem 

para o INSS. Destaca-se que apenas 17 pessoas em todo o universo da pesquisa se consideram 

estáveis quanto à vinculação empregatícia sendo que destes, consideramos “estáveis” apenas 

os 04 servidores públicos concursados dentre todos os nossos pacientes.  

 

Gráfico 4  - Vinculação empregatícia 

 

 

  

Neste aspecto também é possível observar o significado do estigma e preconceito na 

trajetória dessas pessoas uma vez que mesmo qualificadas não conseguem se inserir em suas 

áreas de formação em função da discriminação que sofrem no mercado de trabalho (há relatos 

de pessoas que não procuram empregos, ainda que qualificadas, na tentativa de evitar 

possíveis constrangimentos, sobretudo referente à documentação no que tange ao nome e 

gênero). 
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Quanto à informação relativa ao vínculo com a previdência social, importante 

elemento de segurança social e acesso a direitos, o estudo aponta que 23 usuários/as possuem 

vínculo previdenciário, dentre eles 19 trabalhadores são/estão vinculados à Consolidação das 

leis Trabalhistas - CLT e outros 04 estão inseridos no Regime Jurídico Único por serem 

servidores públicos. Constata-se, no entanto, que 47 pessoas (56% do universo analisado) não 

possuem nenhuma vinculação previdenciária. 

Ao analisar a vinculação a algum tipo de benefício social, temos apenas uma usuária que 

recebe benefício, no caso desta, o Benefício de Prestação Continuada – BPC
436

, que guarda 

certas condicionalidades para obtenção do mesmo, como a presença de alguma doença 

incapacitante para a vida laborativa. 

 

Gráfico 5 - Seguridade Social 

 

 

 

Estes dados apontam que as condições de vida desses usuários são bastante precárias 

uma vez que não dispõem de mecanismos de segurança e proteção social que considere a 

diversidade de gênero como fator de iniquidade social. Tais pessoas sofrem os mais diversos 

tipos de violações de direitos e são impedidas de participarem das relações sociais mais 

elementares, não dispondo por parte do estado de mecanismos apropriados para reparação e 

                                                           
436O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, individual, não vitalício e intransferível que garante a 

transferência mensal de 01 (um) salário mínimo ao idoso com 65 (sessenta e cinco anos ou mais), e à pessoa com deficiência, 

de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensoria l, que comprovem 

não possuir meios para prover a sua própria manutenção nem tê-la provida por sua família. Fonte: Benefício de Prestação 

Continuada de Assistência Social (BPC) http://www.mds.gov.br. 
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cessação de tais interdições (lembramos aqui, por exemplo, que o não reconhecimento da 

mudança de nome no registro civil pelo Estado é um fato que impede a pessoa de trabalhar, de 

se inserir em campos de estágios, abrir contas em banco, realizar transações financeiras, entre 

outros). São questões que se tornam ainda mais eloquentes quando consideramos a ausência 

de suporte familiar, situação bastante comum a esse perfil de usuários. 

  Embora a maioria dos depoimentos aponte para uma relação familiar relativamente 

“suportável”, observa-se ao longo dos atendimentos relatos afirmando que nem sempre a 

convivência familiar se deu sem intensos conflitos, ou que possuem boa relação com os 

familiares “porém são chamados/as pelo nome de registro”, “porém a mãe reza para ela se 

libertar”, “porém não aceitam a cirurgia”, enfim, são estes inúmeros “poréns” que vão 

interditando e limitando as próprias vidas destes/as pessoas nos diferentes espaços de 

sociabilidade. 

 

Considerações Finais 

 

A consolidação desses dados de nossa intervenção bem como a reflexão 

sobre eles nos permitiu compreender em que medida o preconceito e a 

discriminação podem se configurar em elementos fomentadores de negligências e 

exclusões na vida de sujeitos que vivenciam a identidade sexual e de gênero de 

forma diversa do padrão vigente. Tais pessoas além de terem seus direitos violados 

e serem oprimidos por uma sociedade desrespeitosa e sexista são muitas vezes 

impedidos de usufruírem das coisas mais elementares e simples de sua vida diária. 

Tal cenário propicia isolamento, desencadeia sentimentos de baixa autoestima e 

afastamento de espaços de sociabilidade.  

As perseguições que em sua maioria se iniciam nos interiores dos lares, 

através de exigências de comportamentos tidos como masculinos ou femininos, se 

estendem para a comunidade, escola, espaços de lazer e trabalho. Descobrir-se em 

sua própria identidade a partir do entendimento de que é “estranho”, “diferente” ou 

“anormal”, parece regra diante dos olhares estigmatizantes do outro, via de regra, 

heterossexual.  

Diante deste cenário, é possível sustentar que a intervenção profissional junto 

aos usuários/as inscritos no processo transexualizador do Hospital Universitário 
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Pedro Ernesto necessita ser pensado e materializado a partir da articulação das 

ações e das políticas setoriais.  É urgente a necessidade de pensar e planejar o 

trabalho de maneira mais conectada com as políticas públicas num viés de 

intersetorialidade. A complementariedade entre políticas como a de saúde, 

educação, assistência, habitação, possibilita a efetiva integralidade de ações no 

atendimento das demandas destes usuários/as. 
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Resumo 

 

O presente artigo consiste em uma problematização sobre envelhecimento, sexualidade e o 
viver com HIV/AIDS. Os resultados do estudo realizado apontam que a população idosa LGBT 
encontra desafios no acesso e garantia de direitos no campo da saúde sexual, uma vez 
estigmatizada e marcada por preconceitos e abandono estatal. 
 

Palavras Chave: envelhecimento; LGBT; HIV/AIDS; diversidade sexual. 
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This article consists of a questioning about aging, sexuality and living with HIV / AIDS. The 
results of the study indicate that the elderly population is LGBT challenges in access and 
guarantee of rights in the field of sexual health, once stigmatized and marked by prejudice and 
state neglect. 
 

Keywords: aging, LGBT, HIV / AIDS, sexual diversity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O envelhecimento pode ser entendido como um processo comum a todos os seres 

que são influenciados por múltiplos fatores (biológicos, econômicos, psicológicos, sociais, 

culturais, entre outros) ao longo da vida. 

Passaram-se 31 anos desde o primeiro diagnóstico da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) no mundo, quando a mesma se evidenciou como uma moléstia nova. Após 

três anos foi descoberto o agente etiológico dessa doença, o HIV. A partir daí começaram a ser 

desenvolvidas inúmeras pesquisas, talvez nunca se tenha aprendido tanto sobre uma única 

doença em tão curto espaço de tempo. (DEVITA JUNIOR, 1991) 

Com a descoberta do vírus HIV no início da década de 1980 causou grande impacto 

social, por ser conhecida como uma doença que atingia sua grande maioria a população de 

homens gays, causando estigmas e preconceitos. 

A taxa de prevalência da infecção pelo HIV, na população de 15 a 49 anos, estima-se 

estável em 0,6% desde 2004, sendo 0,4% entre as mulheres e 0,8% entre os homens. Em 

relação aos grupos populacionais em situação de maior vulnerabilidade, com mais de 18 anos, 

estudos realizados em 10 municípios brasileiros, entre 2008 e 2009, estimaram taxas de 

prevalências de HIV de 5,9% entre usuários de drogas ilícitas - UD3, de 10,5% entre homens 

que fazem sexo com homens – HSH4 e de 4,9% entre mulheres profissionais do sexo. 
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No Estado do Ceará, lócus privilegiado de nosso estudo, o número de casos de DST, 

Hepatites Virais e de HIV e AIDS entre a população de homens com mais de 50 anos tem 

apresentado progressiva elevação (CEARÁ, 2011; BRASIL, 2011). Este indicador nos permite 

inferir sobre uma importante demanda em saúde na projeção do processo de envelhecimento, 

remetendo-nos a uma maior circunscrição da idade da população de desejamos atingir em 

nosso estudo, pessoas idosas acima de 60 anos. (POCAHY, 2013). 

Segundo o Informe Epidemiológico AIDS de 28 de novembro de 2011 da Secretaria da 

Saúde do Governo do Estado do Ceará, nos últimos 5 anos, um aumento absoluto no número 

de casos na faixa etária acima de 50 anos, fato este que pode estar associado à mudança de 

comportamento sexual nessa faixa etária. Devemos considerar ainda que em 2010 o Estado do 

Ceará ocupou a segunda posição em números de casos de AIDS (14,1%), seguido do Estado 

de Pernambuco, responsável por 22,4 % dos casos na região Nordeste (BRASIL, 2011, p.32).  A 

cidade de Fortaleza teve em 2010 o acumulado de 6.670 casos de AIDS, registrados a partir de 

1983. Estes dados informam não somente a vulnerabilidade atual de pessoas em processo de 

envelhecimento, mas também o envelhecimento de pessoas que estão vivendo com o vírus do 

HIV ou AIDS. (POCAHY, 2013). 

Apesar das mudanças culturais e políticas relativas as questões de gênero e 

sexualidade, especialmente a sexualidade está longe de ser vista como algo presente e 

possível na vida de idosos e idosas. O preconceito e a falta de informação reforçam a ideia de 

a velhice ser assexuada, o que aumenta a vulnerabilidade do idoso para as DSTs, entre elas, o 

HIV/AIDS. 

Falar em sexualidade acaba sendo um tema polêmico, repleto de tabus, questões 

morais, de valores. Mesmo vivendo numa sociedade considerada mais aberta para a 

emergência de questionamentos, ainda existem muitas dúvidas a este respeito: as pessoas 

não sabem, mas ainda têm medo ou vergonha de perguntar. A sexualidade do idoso é um 

grande alvo de dúvidas e preconceito.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Há aproximadamente 31 anos atrás, em 1981 foram detectados os primeiros casos de 

AIDS no EUA, no ano seguinte (1982) foram diagnosticados no Brasil os primeiros de milhões 

de casos dessa doença e desde então se tem trabalhado constantemente em busca de uma 

cura. 

As discussões acerca da AIDS na contemporaneidade sofreram mudanças no que diz 

respeito aos estigmas e a questão clínica. Muitas pesquisas são realizadas e inúmeros 

cientistas trabalham nesse âmbito descobrindo novas formas de diagnóstico e tratamentos 



 

 

117 

 

mais eficazes. A busca pela cura está cada vez mais acessível, uma vez que a comunidade 

científica não cessa os recursos de pesquisa e testes. Com isso, desde a década de 80, em 

que a AIDS tinha uma repercussão mais grave e os recursos para combatê-la eram escassos, 

ocorreram inúmeras mudanças nas intervenções de saúde, com diversos recursos de 

pesquisas e métodos de prevenção. Atualmente, vemos programas de saúde mais eficazes 

para tratar os casos de HIV/AIDS, vários programas de prevenção com a distribuição de 

preservativos e, ainda, um maior oferecimento de informações por parte da comunidade 

científica para a população com o intuito de esclarecer melhor o quadro de atividade do vírus, 

embora eles sejam ainda insuficientes e não contemplem a diversidade cultural e social ou 

tampouco dê conta de aspectos de vulnerabilidade social por conta de estigmas e 

preconceitos morais.  

                Diante de tantos avanços e descobertas positivas, vê-se que essas questões nem 

sempre chegam a todo o público, pois a população que não tem um acesso a informações 

sobre prevenção e acabam se tornando mais vulneráveis a contrair o vírus, ou aos postos de 

saúde com qualidade. Junto a isso, ainda está presente a problemática de precários 

programas de saúde, os quais não alcançam um efeito a esse grande maioria da população, 

tornando-as menos favorecida. Dessa forma, falta ainda uma eficácia no trabalho do Governo 

Federal com essas questões.  

              Os estigmas que rodeavam a AIDS eram extremamente graves e, atualmente, ainda 

continuam de uma forma que despotencialize a subjetividade promovendo agraves na saúde, 

como o sofrimento psíquico, por exemplo. Inicialmente conhecida como “doença gay”, uma 

vez que se afirmava ter origem das relações frequentes e descontroladas por parte do público 

de homens homossexuais, de travestis e de transexuais. Tendo essas afirmações apenas 

como estigmas, sabe-se que pode se contrair o vírus HIV através de uma relação sexual sem o 

uso de preservativos, qualquer tipo de relação sem proteção. Diante disso, os estigmas 

atrapalham bastante na descoberta da AIDS no indivíduo, pois ele pode se reprimir por conta 

das inúmeras visões deturpadas que são jogadas para os portadores do vírus, como também o 

temor do contágio da AIDS, uma vez que ela apresenta uma marca de algo fatal ou um estado 

de extrema alerta. Em face disso, cada vez mais que tarda o diagnóstico, mais difícil fica o 

tratamento.  

              De acordo com a pesquisa de Alessandra Fátima de Mattos Santos e Mônica de Assis 

sobre a vulnerabilidade das idosas ao HIV/AIDS, há um problema preocupante na atualidade.  

 

A incidência de HIV/AIDS na população brasileira acima de 50 anos 

cresceu de 3,6 para 7,1 em 100.000 habitantes entre 1996 a 2006, 

representando um aumento de 50% de casos novos. A doença 

neste grupo específico apresenta particular relevância 

epidemiológica pelas altas taxas de incidência, prevalência e 
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letalidade. Dos 47.437 casos de AIDS notificados desde o início da 

epidemia em pessoas acima dos 50 anos, 29.393 (62%) foram 

registrados de 2001 a junho de 2008, sugerindo a subnotificação 

antes do ano 2000. Nesse grupo, 37% são mulheres e 63% são 

homens e, atualmente, o índice de HIV entre idosos no Brasil já 

supera o de adolescentes entre 15 e 19 anos. (SANTOS; ASSIS, 

2009) 

                

             A população idosa se mostra, por índices, mais afetada pelo vírus que a população 

jovem, mas os jovens também são também afetados pelo vírus e os índices crescem, 

alarmantemente, necessitando de uma atenção intensa. Esses resultados mostram o quanto 

que as visões acerca da AIDS na contemporaneidade são estigmatizadas e carecem de 

esclarecimentos contínuos. O idoso é visto como impotente e com uma vida sexual inativa. A 

invisibilidade do idoso quanto a uma atividade sexual pode ser considerada como uma causa 

forte para esses índices, ausentando atenções públicas para essa população. O crescimento 

dos índices de infecção pelo vírus é decorrente desses estigmas que relaxam a atividade de 

prevenção sobre esse público. 

 

Este aumento de números de casos cresce como em nenhuma 

outra faixa etária, emergindo o estabelecimento de políticas 

públicas e estratégias que possam garantir o alcance das medidas 

preventivas e a melhoria da qualidade de vida a estas pessoas. 

(SANTOS; ASSIS, 2009) 

Em face disso, o sistema de saúde não oferece um apoio tão consistente a esse 

público, visto que são estigmatizados como “sem vida sexual”. Com essa visão negativa, as 

relações sexuais no público idoso ocorrem de forma desprotegida e arriscada. Os programas 

de prevenção acabam mais voltados para o público jovem, ainda vulnerável ao vírus, pois os 

programas ainda são precários e a comunicação por parte do Governo Federal ainda é de 

descaso. Com isso, o idoso com uma maior vulnerabilidade ao vírus HIV permanece em uma 

situação preocupante, pois o planejamento é extremamente ausente e sem previsões. A 

atividade governamental seria um grande mediador para a eliminação de uma parte dos 

estigmas. 

A epidemia de HIV/AIDS sofreu com diversas modificações dos avanços científicos, 

como também com os recursos que o público idoso recorre para manter uma relação sexual. 

Alguns problemas de ereção ou impotência sexual são corrigidos por diversos avanços nos 

medicamentos estimulantes. Como é ressaltado pelo artigo de Mônica e Alessandra: 
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O aumento do número de casos de HIV na população idosa tem 

sido associado ao envelhecimento da população brasileira, ao 

aumento da sobrevida das pessoas vivendo com HIV/AIDS e ao 

acesso a medicamentos para distúrbios eréteis, fator que tem 

prolongado a atividade sexual de idosos em associação com a 

desmistificação do sexo na terceira idade. A abertura para a 

vivência da sexualidade tem tomado os idosos mais vulneráveis às 

doenças sexualmente transmissíveis (DST), colaborando para maior 

incidência desta patologia em indivíduos maiores de 50 anos. 

(SANTOS; ASSIS, 2009) 

 

Com isso, pode-se observar a problemática de existir tantos estimulantes para a 

atividade sexual do idoso e, ao mesmo tempo, uma percepção de invisibilidade, pela cultura, 

acerca da existência de sexualidade desse público. A questão das novidades farmacêuticas 

para as populações jovem ou idosa, também sobre uma ótica LGBT, é bastante favorável e 

mostra-se, também positiva.  

 

A indústria farmacêutica argumenta que os medicamentos para 

tratamento da disfunção erétil não estão associados ao aumento do 

HIV, por estar drogas ajudarem o homem a ter ereção, facilitando 

assim a utilização de preservativos. Outros estudos, por sua vez, 

demonstram que a descoberta destes medicamentos aumentou a 

qualidade e o número das relações sexuais entre adultos maiores 

de 50 anos sem se fazer acompanhar de maior adesão ao uso de 

preservativos. (SANTOS; ASSIS, 2009) 

 

No entanto, a questão do acompanhamento dos setores de saúde que gerem uma 

maior proteção a essa população é bastante escasso e insuficiente. Dessa forma, a atividade 

pública e midiática precisa ser mais ativa, complementando o avanço da comunidade 

farmacêutica, tendo em vista o reforço que pode gerar na eliminação dos estigmas. Os 

programas de saúde – não esquecendo o atingimento ao público jovem – precisam ser mais 

eficazes e estratégicos. Pontos de saúde mais acessíveis que disseminem a ideia do 

preservativo para todas as classes e para todos os públicos seria essencial. Junto a isso, os 

recursos midiáticos poderiam ser mais favoráveis elaborando programas e propagandas que 

incentivem a prevenção, como também as instruções de uso dos preservativos e de acesso 

aos postos de saúde na região. Dentro desses recursos, pode-se concentrar a problemática 

não só para o público jovem como era frequente nas divulgações das festas de carnaval, mas 

também para o público em geral, inclusive, o público idoso. A eliminação da visão de que a 

vulnerabilidade ao vírus se torna maior em laços casuais. Todavia, os diversos 

relacionamentos existentes atualmente podem, também, estar vulnerável a contração do vírus, 
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incluindo os relacionamentos homossexuais. Com isso, os programas midiáticos poderiam 

tentar descontruir as diversas visões estigmatizantes acerca da comunidade LGBT, 

construindo um vínculo simpatizante e um diálogo acessível com a população.  

Alguns programas poderiam ser criados e discutidos entre idosos com o fito de 

tornar as desconstruções acerca dos estigmas presentes mais consistentes e com mais 

repercussão. Com esses programas, poderia haver discussões sobre a problemática e sobre 

como isso pode ser melhorado, realizando um diálogo com os setores públicos.  

 

Segundo a UNAids (2005), a ampliação da Aids entre os idosos 

pode estar associada a uma falha nos esforços de prevenção com 

este grupo de idade. Campanhas para a população idosa são 

fundamentais, mas somente o conhecimento não é suficiente para 

mudar o comportamento para que o indivíduo seja capaz de adotar 

práticas seguras, a fim de evitar a infecção. É necessário, 

sobretudo, enfocar aspectos socioculturais para reduzir riscos e 

vulnerabilidades. (SANTOS; ASSIS, 2009). 

 

O Sistema Único de Saúde trabalha com o conceito de integridade e tenta trabalhar 

com as estratégias de atendimento as demandas da população, proporcionando uma 

democracia geográfica. Embora ela amplie essas fundamentações, ainda há uma falta de 

contato integrado com os mais diversos públicos e há também a falta de profissionais 

capacitados para facilitar ainda mais esse conceito de integração. 

 

No SUS, “integralidade” é um conceito chave. Embora possa ser 

interpretada de muitas maneiras (1), neste estudo a integralidade 

pode ser traduzida pelo compromisso de garantir a atenção a todas 

as necessidades de saúde de cada brasileiro (2). No Brasil, ao 

menos dois tipos de estratégias vêm sendo implementados para 

construir a integralidade. O primeiro tipo propõe a transformação 

do modelo tecnoassistencial por meio da implementação maciça da 

saúde da família e da ampliação da ênfase sobre a promoção à 

saúde. O segundo tipo propõe a transformação da atenção tomando 

como centro as necessidades de saúde para a construção de linhas 

de cuidado que atravessem todos os níveis de atenção (básica, 

especializada, hospitalar e de urgência) e assegurem acesso e 

continuidade do cuidado. (Feuerwerker LCM; Merhy EE, 2008) 

 

Com o destaque nesse conceito de integralidade, pode-se unir a problemática da 

velhice e suas vulnerabilidades. Essas estratégias promovidas pelo SUS precisam ser mais 
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ampliadas e eficazes, precisando se corroborar com os estudos estatísticos positivos, ou seja, 

com a aprovação por parte do público idoso, incluindo o público LGBT, do atendimento e 

oferecimento de acompanhamentos médicos e preventivos para que se possa realizar a 

atividade sexual de forma segura, eliminando, junto a isso, a questão dos olhares de 

invisibilidade da prática sexual na velhice. 

Ainda nessa problemática, o Sistema Único de Saúde busca trabalhar ainda com a 

atividade em domicílio com o acompanhamento integrado – que é destacado como essencial – 

e com maior alcance preventivo.  

 

Um dos requisitos da atenção domiciliar é o apoio ativo de um 

cuidador que se responsabilize pelo acompanhamento diuturno do 

usuário sob cuidado, seja esse cuidador um familiar, um vizinho, 

um amigo voluntário ou um cuidador contratado. Essa modalidade 

implica, portanto, em transferir responsabilidades, ou seja: uma 

parte do cuidado que institucionalmente seria realizado pela equipe 

de saúde passa a ser realizada pelo cuidador ou pela família. Com 

isso, as famílias ganham a possibilidade de “disputar” o projeto 

terapêutico que será instituído em cada situação. (Feuerwerker 

LCM; Merhy EE, 2008)  

 

Com isso, a contribuição dos movimentos sociais também foi e é bastante positiva, 

uma vez que alarma as políticas públicas das suas diversas atuações deturpadas e, também, 

demonstra o acesso igualitário que toda a população deve ter a uma saúde pública qualificada. 

Essa questão de acesso igualitário se amplia ao público LGBT, pois os diversos movimentos 

que se realizam lutam, também, por questões de diversidade sexual e de democracia na saúde, 

ou seja, a preocupação pública com a saúde do público homossexual e transexual. Essa 

proteção e preservação da identidade homossexual podem ser comprovadas por diversos 

movimentos que suplicam por um respeito a essa identidade, com a tentativa de eliminar os 

estigmas que a rodeiam, disseminando a ideia de prevenção contra HIV/AIDS. 

 

Nesse contexto, a identidade homossexual ganhou  visibilidade em 

algumas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, 

com o florescimento de locais de interação social e de um intenso 

movimento político, que, fundamentado no reconhecimento de 

diferenças, visou a romper os limites marginais do grupo, denunciar 

situações de violência e afirmar e defender direitos de pessoas com 

identidade homossexual (20). Destacaram-se, nesse período, a 

organização do Jornal Lampião da Esquina, editado no Rio de Janeiro 

por um grupo de intelectuais, e o Grupo Somos, criado em São Paulo e 
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posteriormente no Rio de Janeiro (20, 21). (Grangeiro A, Laurindo da 

Silva L, Teixeira PR, 2009) 

 

 

A importância de se dialogar com o público LGBT está no âmbito de melhorar as 

estratégias de tratamento e acompanhamento da atividade viral do HIV na população. Pode-se 

haver um vínculo simpatizante com as políticas públicas podendo ser estudado vários 

métodos de atuação dos programas de saúde na vida da população, principalmente a idosa.  

O Brasil, atualmente, está mais integrado no âmbito internacional no que diz respeito 

às discussões sobre as prevenções e atendimento a população com medicamentos e 

tratamentos.  

 

A atuação do Brasil nesse cenário teve duas motivações: obter acordos 

que viabilizassem a sustentabilidade financeira da distribuição universal 

dos medicamentos no país e a adoção de uma estratégia internacional 

para ampliar o acesso em países de baixa e média renda. A primeira 

motivação decorreu da necessidade de reduzir os preços de 

medicamentos pagos pelo SUS, por meio da produção nacional de 

genéricos e da obtenção de preços justos. A atuação brasileira se deu 

especialmente no contexto da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e das Nações Unidas (UN), buscando, a partir do debate sobre aspectos 

dos direitos de propriedade intelectual que dizem respeito ao comércio 

(trade-related aspects of intellectual property rights, TRIPS), 

entendimentos que reconhecessem a precedência da saúde em relação 

ao comércio (33). 

 

 

Existe um grande avanço da epidemia da AIDS na população com mais de 50 anos 

pelo fato da sexualidade em idosos ser pouco investigadas por apresentarem o estereótipo de 

que o idoso é “assexuado”, onde a noção de que o sexo e sexualidade não existem na velhice 

e ainda não fazendo parte integrante da vida. Com isso, entendemos que existe uma grande 

possibilidade de uma pessoa idosa ser infectada pelo vírus HIV já que o idoso é visto como 

invisível aos olhos da sociedade. 

 

A problemática do envelhecimento e Aids no Brasil relaciona-se 

também à questão cultural e de exclusão, sobretudo o preconceito 

social relacionado ao sexo nessa idade. Estudos comportamentais 

revelam que o desejo sexual permanece nas pessoas mais idosas e 

que a concepção, arraigada na sociedade, de que sexo é 
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prerrogativa da juventude, contribui para manter fora das 

prioridades de prevenção das DSTs e Aids os grupos populacionais 

com idade superior aos 50 anos.9 O aumento da expectativa da 

população desperta questionamentos sobre o modo como se 

percebe o processo de envelhecer, buscando trazer transformações 

nos valores éticos, culturais e estéticos – uma delas é crença de 

que o avançar da idade e o declinar da atividade sexual estão 

diretamente ligados, o que é responsável pela desatenção com a 

sexualidade pelos profissionais de saúde. (SANTOS; ASSIS, 2009). 

 

 

O aumento da expectativa de vida difere justamente no modo de viver dos idosos 

onde está diretamente ligado ao envelhecimento saudável através de atividades de lazer 

(promoção à saúde), onde nos mostra que a inclusão social favorece, afastando assim, as 

possiblidades de exclusão e abandono frequentes com idosos que não possuem vínculos 

sociais. 

 

Um estudo revelou que 73,07% dos idosos participantes de grupos 

da terceira idade já ouviram falar em DST e HIV/Aids, mas avaliam 

que não possuem risco de contrair estas doenças. O mesmo 

trabalho mostrou que somente 21% usam preservativos, percentual 

que nos leva a crer que as campanhas de prevenção não estão 

chegando até este extrato da população. Sabemos que muitos 

idosos têm vida sexual ativa, alguns com mais de uma parceira; 

38,46% deles nunca usam preservativos em suas relações, mesmo 

sabendo que é um método de prevenção citado por 73,07% dos 

pesquisados. 

 
 

Ainda hoje encontramos várias “problemáticas” acerca do não uso de preservativos 

como, por exemplo, os homens temem perder a ereção. É difícil trabalhar com esse público 

específico, pois além da questão cultural muito forte, eles não adotam medidas de prevenção 

para o HIV. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dessa revisão bibliográfica podemos perceber uma forte necessidade de 

reconhecimento dos profissionais de saúde em dar um maior apoio em prevenção de doenças 

nesse público idoso, diminuindo os estigmas existentes em relação à vida sexual de pessoas 

idosas. 
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Vale ressaltar a importância da conscientização dos profissionais de saúde sobre a 

existência da prática sexual nessa fase da vida. 

Sabe-se que o trabalho de prevenção de doenças e promoção de saúde nessa parcela 

da população, principalmente das DST/HIV/AIDS não é tarefa fácil. Exige uma abordagem e 

intervenção bastante complexas, pois exige uma concepção arraigada na sociedade de que 

sexo é prerrogativa da população jovem e esse preconceito representa um desafio para a 

política de saúde, que ainda concentra sua atenção apenas na população jovem. Porém, pior 

do que estigmatizar, discriminar ou lidar com preconceitos em relação à sexualidade e seus 

riscos, após 50 anos, é torna-la invisível. Pode-se sempre lutar contra o estigma, contra o 

preconceito, gritar contra a discriminação. Mas, para todos os efeitos sociais e de ações em 

saúde, o que não é visível não existe e não pode ser combatido, questionado ou confrontado. 

É uma não questão, não existe. É silêncio (Lisboa 2006). 
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Resumo: 

Existem diversos nomes para “classificar” o trânsito entre o masculino e feminino, 
como travesti e transexual. No campo da saúde são essas classificações que irão 
definir se as pessoas trans poderão ou não ter acesso a hormônios, implantes etc. 
Problematizamos que essas categorias não são imparciais, estando inseridas no 
campo político e produzindo diferentes modos de vida como também controle. 

Palavras-chave: Saúde, Travesti, Transexual, Práticas discursivas. 

 

Abstract: 

There are many names for "classifying" the traffic between the male and female, as a 
transvestite and transsexual. In the health care system are these ratings that will 
define whether trans people may or may not have access to hormones, implants etc. 
Problematize these categories are not impartial, being inserted in the political field 
and producing different ways of life and control. 

Key-words: Health, transvestite, Transexual, discursive practices. 
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LINGUAGEM E PESQUISA. 

Quando nos deparamos com um problema de pesquisa uma das primeiras 

tarefas que temos é delimitar e nomear o nosso “objeto” de estudo, para que a partir 

desse ponto tenhamos uma ideia mais clara sobre como iremos desenvolver o 

nosso processo de investigação. Essa parece ser uma das etapas mais simples da 

pesquisa, quase um ato “espontâneo”, que podemos realizar sem pensarmos muito, 

afinal é só um nome, o importante mesmo é desenvolver a metodologia, construir a 

fundamentação teórica, visitar e observar o território de pesquisa, realizar as 

entrevistas etc. Mas dependendo do referencial teórico-metodológico que atravessa 

o nosso trabalho o ato de nomear os “objetos” ou “sujeitos” que iremos acompanhar 

ao longo da pesquisa pode se tornar uma tarefa difícil sobre a qual devemos pensar 

com cuidado. 

A questão do nomear e consequentemente a importância da linguagem em 

pesquisa nem sempre foi algo problemático ou que merecesse alguma atenção. 

Durante a modernidade a linguagem era vista como uma representação do real. 

Essa tinha assim, um papel instrumental, pois seria o modo de expressar a 

realidade, aqui compreendida como algo que existe a priori, isto é, um elemento pré-

discursivo. Dessa forma, os pesquisadores estavam mais preocupados com a 

objetividade do método cientifico, já que através deste poderiam acessar o real, 

sendo o discurso do pesquisador apenas um modo de traduzir tais fenômenos. 

As críticas à modernidade e suas ideias de causalidade, previsão e verdade 

universal, possibilitou que o fenômeno do Giro linguístico se desenvolvesse na 

segunda metade do século XX o que levou a desconstrução da dualidade entre 

sujeito/objeto, mundo interno/externo, e natureza/cultura. A partir desse movimento a 

linguagem deixa de ser percebida nas pesquisas como uma representação da 

realidade ou um modo de expressarmos algo que se passa em nossa interioridade, 

para ser compreendida como ação, isso é, falar é construir a própria realidade. Essa 

concepção da linguagem produziu grandes impactos nos modos de fazer ciência, 

como veremos no próximo tópico analisando os estudos de dois importantes teóricos 

desse período Ludwig Wittgenstein e John Austin. 

É a partir dessa perspectiva de linguagem como performance, capaz de fazer 

coisas, que iremos problematizar a nomeações dos nossos “objetos” ou “sujeitos” de 
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pesquisa. Pois com a virada linguística esses deixaram de ser vistos como 

elementos naturais que podem ser capturados e passaram a ser compreendidos 

como uma construção social. Nesse sentido, quando decidimos o nome que iremos 

atribuir ao nosso foco de investigação, estamos na verdade o construindo. Esse 

processo de construção não é uma atividade neutra, como irá nos mostrar Foucault, 

um dos teóricos influenciados pelo Giro Linguístico. Ele irá problematizar que 

nomear não é só agir, mas também se posicionar no campo de disputa do saber-

poder. As contribuições de Foucault sobre essa nova concepção de linguagem serão 

discutidas na segunda parte desse trabalho. 

Para melhor exemplificar como essa atividade de nomeação é um modo de 

inserção no espaço político no qual diferentes saberes estão em debate, discutirei 

sobre as diversas categorias que utilizamos para classificar as pessoas que 

transitam entre os sexos e os gêneros. Pois entendo que esse transitar pode ocorrer 

de diferentes formas e cada uma destas é nomeada de um modo diferente, como 

travesti, transexual, transformista, drag queen, drag king, crossdresser etc. Essas 

categorias não são neutras, possuem uma história e estão inseridas em determinada 

cultura, além disso diferentes esferas do saber atravessam cada uma dessas 

nomeações, como explicitaremos no último tópico desse texto. 

 

BREVE HISTÓRICO SOBRE O GIRO LINGUÍSTICO: INFLUÊNCIAS DE LUDWIG 

WITTGENSTEIN E JOHN AUSTIN. 

O Giro Linguístico foi impulsionado por diversas mudanças sociais, políticas e 

econômicas e segundo Ibáñez (2004) duas rupturas aconteceram nessa época que 

estimularam o crescimento dos estudos sobre a linguagem. A primeira ruptura 

ocorreu com a instituição da linguística moderna liderada por Saussure. Esse autor 

propôs um estudo dos signos afirmando que não existe necessariamente uma 

correspondência entre o significado e o significante. Dessa forma, esse trabalho 

possibilitou que a linguagem deixasse de ser pensada como um espelho ou 

representação da realidade, já que não existiria uma ligação direta e universal entre 

o objeto concreto e o que falamos sobre ele. 
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A segunda ruptura foi iniciada por Frege e Russell, que forneceram bases 

para uma nova forma de compreender e fazer filosofia. Até esse período os estudos 

filosóficos estavam com seus olhares voltados para o mundo interior, isto é, para os 

fenômenos que aconteciam supostamente dentro do sujeito, pensamento e 

cognição. As pesquisas desenvolvidas por Frege e Russell possibilitaram que a 

atenção dos trabalhos filosóficos se dirigisse para o público das produções 

discursivas, permitindo assim uma mudança no objeto de estudo da filosofia. O foco 

deixou de ser o campo das ideias para se deter no discurso, além disso, não eram 

mais as entidades mentais que tinham o papel de se relacionar com mundo e sim as 

palavras.  

Os estudos de Frege e Russell influenciaram os primeiros trabalhos de 

Wittgenstein durante a década de 1910. O livro “Tratado lógico-filosófico” é a obra 

que marca os estudos iniciais de Wittgenstein sobre a linguagem. Nessa primeira 

fase, o autor participou do Círculo de Viena e juntamente com outros filósofos 

buscava uma formalidade semântica rigorosa no uso da linguagem. Essa linguagem 

formal e científica teria a função de descrever de modo fiel e objetivo a realidade. 

Esses teóricos partiam do pressuposto que o real analisado nas pesquisas possuía 

uma existência independente dos sujeitos que a descrevem. Dessa forma, a 

construção de uma linguagem científica universal possibilitaria uma tradução fiel da 

realidade. 

O foco dos estudos de Wittgenstein a em um segundo momento dos seus 

trabalhos se modifica. Ele abandona a inviável pretensão de formular uma 

linguagem “ideal” válida para todas as ciências e passa a se interessar pela 

linguagem em seu uso cotidiano. A obra que marcou suas novas reflexões a este 

respeito foi o livro “Investigações Filosóficas”, originalmente publicado em 1952. 

Nesse período Wittgenstein passa a defender que a linguagem é produto de 

convenções e que o significado das palavras não se baseia nos objetos ligados a ela 

ou a processos mentais. O significado das palavras para Wittgenstein é adquirido no 

contato social, no cotidiano, dentro de uma determinada cultura. Assim, mais 

importante que entender o significado de uma palavra, é entender o seu uso em 

dado contexto. 
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Essa nova perspectiva sobre a linguagem em seu uso cotidiano proposta por 

Wittgenstein contribuiu para que na Inglaterra durante a década de 1950 os 

“filósofos de Oxford” iniciassem os seus estudos. Esses pesquisadores eram contra 

a tradição cartesiana e buscavam em suas pesquisas que a filosofia mudasse seu 

foco da consciência para a linguagem. Eles buscavam reinvestigar os problemas 

filosóficos “tradicionais”, tais como a ética e a teoria do conhecimento a partir de 

uma análise linguística dos conceitos destas áreas ou mesmo das pesquisas sobre a 

linguagem cotidiana. John Austin estava entre os principais estudiosos dessa 

corrente filosófica desenvolvida em Oxford. 

O foco dos trabalhos desenvolvidos por Austin eram as regras do uso da 

linguagem, o que pode ser dito ou não. Desse modo, as suas pesquisas filosóficas 

estavam interessadas na análise do contexto em que determinadas expressões 

eram utilizadas. Podemos perceber que a linguagem, nos estudos de Austin, não era 

investigada apenas em sua estrutura formal, mas a partir do seu uso cotidiano. Dito 

de outra forma, o interesse não se restringia ao estudo simplesmente das palavras, 

mas a sua pesquisa estava voltada principalmente para as práticas sociais. Para o 

autor o contexto social e cultural é indissociável da linguagem. 

Esses estudos permitiram que Austin propusesse que a linguagem é 

performática, isso é, produtora de ação e construtora da realidade e não mais uma 

representação desta. Essas pesquisas possibilitaram que a noção de verdade, 

ganhasse um novo sentido, pois ela não seria mais concebida como um dado 

universal, mas estaria relacionada ao contexto social em que foi construída. Dessa 

forma, o autor utiliza os conceitos de eficácia do ato, condições de sucesso e 

felicidade para pensar na ideia de verdade. A partir dessa discursão sobre verdade e 

linguagem Austin (1990) passa a investigar quais as condições necessárias para 

que o discurso seja um “performativo feliz”, isso é, dizer algo é fazer algo. O autor 

enumera seis “regras” para que um enunciado seja considerado performático: 

 

(A.1) Deve existir um procedimento convencionalmente 

aceito, que apresente um determinado efeito convencional e 

que inclua o proferimento de certas palavras, por certas 

pessoas, e em certas circunstâncias; e além disso, que  
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(A.2) as pessoas e circunstâncias particulares, em cada 

caso, devem ser adequadas ao procedimento, específico 

invocado. 

(B.1) O procedimento tem que ser executado, por todos os 

participantes, de modo correto e  

(B.2) completo. 

(T.1) Nos casos em que, como ocorre com frequência, o 

procedimento visa às pessoas com seus pensamentos e 

sentimentos, ou visa à instauração de uma conduta 

correspondente por parte de alguns dos participantes, então 

aquele que participa do procedimento, e o invoca deve de 

fato ter tais pensamentos ou sentimentos, e os participantes 

devem ter a intenção de se conduzirem de maneira 

adequada, e além disso, 

(T.2) devem realmente conduzir-se dessa maneira 

subsequentemente. (AUSTIN, 1990, p. 31). 

 

Austin (1990) utiliza diversos exemplos para explicar a performatividade da 

linguagem e de que forma as condições citadas acima são necessárias para a 

eficácia do ato. A cerimônia de casamento é um desses exemplos, quando os noivos 

falam “aceito”, não estão apenas pronunciando um palavra, mas de fato casando. 

Em nossa sociedade para que o ato de casar seja efetivado algumas regras devem 

ser obedecidas como: apenas duas pessoas podem estar envolvidas no ato, 

nenhuma delas já esteja casada, as palavras devem ser ditas na presença de uma 

autoridade etc. Dessa forma, não só a sentença precisa ser dita, mas as 

circunstâncias da fala devem ser apropriadas para que a expressão proferida não 

seja uma descrição do ato ou declaração do que está sendo realizado e sim fazê-lo. 

Os estudos de Ludwig Wittgenstein e John Austin influenciaram diversas 

produções durante o Giro Linguístico e este teve grande impacto nas ciências 

humanas e sociais. A linguística estrutural; a antropologia, com os trabalhos 

estruturalistas de Levi-Strauss; as críticas antiestruturalista de Noam Chomsky; a 

fenomenologia de Heidegger; a filosofia neopragmatista, com Richard Rorty e as 

diversas correntes do construcionismo social foram influenciadas por esse 
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fenômeno. O estudo da performatividade da linguagem em seu uso cotidiano 

possibilitou uma nova compreensão sobre a relação entre linguagem, verdade e 

realidade. 

 

DISCURSO E FOUCAULT. 

 

O fenômeno do Giro Linguístico e os estudos que discutiam a linguagem, 

como o estruturalismo e a hermenêutica, tiveram grande importância nos trabalhos 

desenvolvidos por Michel Foucault. A problemática da linguagem pode ser 

observada em diferentes obras do autor (FOUCAULT, 1995, 1996, 1997, 2008), que 

para escapar das questões sobre formalização e interpretação da linguagem, se 

propôs a fazer uma arqueologia desta. Ao analisar historicamente a linguagem 

Foucault (1995) distingui quatro momentos dos modos de ser desta na sociedade 

ocidental (CASTRO, 2009). 

Em um primeiro momento durante o Renascimento a linguagem é concebida 

como comentário, isto é, os universos dos signos e das coisas estavam unidos pela 

semelhança (ARAÚJO, 2008). Durante era clássica a linguagem, entendida como 

discurso, deixa de ter relação com o mundo das coisas e passa a representa-la. 

Desse modo, antes da modernidade, o signo é compreendido como a relação entre 

significado e significante. Em um terceiro momento, no século XIX, percebesse o 

limite da representação e ocorre uma fragmentação da linguagem. A análise da 

literatura tem um papel fundamental na observação das mudanças ocorridas na 

modernidade, pois nesses escritos significado e significante não apresentam uma 

correspondência a priori (CASTRO, 2009). O fim do período clássico é sinalizado 

pela impossibilidade de reduzir a vida, o trabalho, e a linguagem ao domínio da 

representação. Consequentemente é nesse período que surge a problemática do 

homem para a ciência e este se torna objeto de investigação. Até então o homem 

não existia nem como sujeito ou objeto do saber. 

O último momento dessa análise histórica dos modos de ser da linguagem 

seria o reaparecimento desta como objeto de estudo da ciência. Segundo Foucault 

(1995) essa virada linguística indicaria os sintomas da morte do homem. Essa 
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enunciação polêmica do autor é explicada pelo fato do homem ser apenas uma 

dobra recente do saber e o reaparecimento dos estudos da linguagem anunciaria o 

seu fim. Desse modo, as ciências humanas, que surgiram na modernidade, 

deixariam de se dedicar apenas ao estudo do homem para se transformar em uma 

ciência do signo. A linguística e a literatura teriam papel fundante no reaparecimento 

da linguagem como objeto do saber. Os estudos da linguagem surgiriam com uma 

história e leis próprias, tornando-se um campo do conhecimento entre utros. 

Tal análise histórica difere os estudos de Foucault dos outros autores 

comentados anteriormente, pois ele não estaria interessado na interpretação de 

determinado signo ou nos efeitos de sentidos produzidos por uma estrutura do tipo 

linguístico, mas nas regras históricas de sua formação. A arqueologia em Foucault 

não busca a origem ou a intenção de determinado discurso, mas como aconteceu a 

emergência justamente daquele enunciado e não de outros em seu lugar. Os 

discursos são de natureza histórica, no sentido de que tem na história a sua 

condição de emergência. Dessa forma, análise da língua, do sentido ou das regras 

linguísticas de construção não esgota os estudos sobre um dado discurso. 

 

Não basta, com fizeram Wittgenstein e os filósofos da 

linguagem ordinária, mostrar a multiplicidade dos jogos de 

linguagem ou o valor ilocucionário dos atos de fala. Para 

Foucault, afirmação, ordem, pedido e promessa são forças 

do dito que provêm de uma determinada formação 

discursiva. Uma afirmação será analisada pela sua 

providência histórica, que não resulta simplesmente do 

contexto ou da intenção do falante em situação, pois o 

discurso, como prática, produz efeitos que respaldam ou 

reproduzem saberes e poderes. (ARAÚJO, 2008, p. 243). 

 

Quando Foucault aborda a historicidade da linguagem ele investiga de que 

modo o uso de determinados discursos em um dado momento histórico possibilitou 

a construção de práticas específicas. Ao estudar a linguagem a partir dessa 

perspectiva ele estava particularmente interessado na relação entre discurso e 
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poder, isto é, como se configura a ordem do discurso a partir dos saberes de uma 

determinada época e quais são os seus efeitos de poder. O discurso, nesse caso, é 

concebido como uma prática social que tem sido “controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade.” (FOUCAULT, 1996, p.8). 

Foucault compreende que em nossa sociedade o discurso se tornou algo 

perigoso, que deve ser controlado, pois é através dele que o poder emana. Dessa 

forma, tornasse necessário formar “regras” que definam quem pode falar, sobre o 

quê, onde e quando, a fim de eliminar qualquer tipo de ameaça que perturbe a 

ordem do discurso. É nesse espaço que saber e poder se articulam, “pois quem fala, 

fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente” 

(BRANDÃO, 2012). Foucault não estava preocupado com a relação entre a pessoa 

que fala e o que ele diz, mas em determinar qual é a posição que ele deve ocupar 

para ser seu sujeito. Esse indivíduo falante não é o fundante, o ponto de partida ou a 

origem de determinado discurso, nesse caso, o sujeito é uma função vazia que pode 

ser ocupado por diferentes indivíduos. Desse modo, o discurso não surge a partir da 

vontade de determinada pessoa ou grupo, mas de relações de forças e jogos de 

verdade. 

É o discurso instituído como verdade que gera poder, desse modo, ele “não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

por que, pelo que se luta” (FOUCAULT, 1996, p.10). Foucault (1996) aponta que são 

desenvolvidos três sistemas de exclusão a fim de controlar o discurso: interdição; 

separação e rejeição; e vontade de verdade. O primeiro procedimento impede que 

tudo seja dito, a palavra é proibida. A separação e rejeição são exemplificados por 

Foucault (1996) com o duplo razão e loucura, em que nesse jogo o discurso do 

louco não tem importância por ser um sinal de desrazão e inverdade. O terceiro 

sistema de exclusão, a vontade de verdade, ganha destaque em nossa sociedade 

por estar intimamente ligada aos dois outros procedimentos comentados 

anteriormente. A vontade de saber, na cultura ocidental, esteve associada a vontade 

de verdade, o discurso verdadeiro passou a ser valorizado e ao mesmo tempo 

temido na produção do saber.  
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A noção de verdade objetiva e verificável está articulada a uma rede histórica 

de saber e poder, que a partir do século XVI transformou o discurso científico no 

único tipo de conhecimento legítimo, e por tanto verdadeiro (ARAÚJO, 2008). Como 

veremos no próximo tópico os discursos classificados como científicos, como o 

saber médico e psicológico ganham destaque no modo como nomeamos 

determinados modos de viver a sexualidade em nossa sociedade. A construção 

dessa relação linear e inquestionável entre ciência e verdade deve ser 

problematizada no nosso modo de fazer pesquisa se partirmos de uma perspectiva 

foucaultiana. Nesse modo de pensar a produção de conhecimento não se pretende 

chegar a essência ou a verdade última, mas construir uma história sobre 

determinada prática, que é uma versão possível em meio a inúmeras outras. 

Compreende-se então, que o discurso instituído como verdadeiro, também possui 

uma história, é regido por determinadas regras de formação, estratégias saindo de 

um momento de dispersão para a regularidade. 

Como podemos perceber a questão da linguagem em Foucault é sobre como 

as práticas discursivas produzem efeitos e se materializam, seja em documentos, 

instituições ou mesmo no modo como nos subjetivamos. O homem para Foucault, 

como discutiremos mais detalhadamente na próxima parte do texto é apenas mais 

um dos efeitos do poder e de certo modo da linguagem. Mas devemos ficar atentos 

para não resumir tudo a linguagem, Foucault compreende que as estratégias de 

relações de forças não são constituídas apenas de práticas discursivas (práticas de 

saber), mas também de práticas não discursivas (práticas de poder) (Castro, 2009). 

É nessa relação entre os saberes instituídos como verdadeiros e a produção de 

efeitos de poder que são estabelecidas normas que interditam, nomeiam e 

produzem determinados modos de viver. 

 

NOMEAR: JOGOS DE PODER-SABER EM PESQUISA. 

 

Tendo como referência as mudanças provocadas pelo Giro Linguístico e os 

estudos foucaultianos compreendo que é na linguagem, entendida como prática, que 

construímos o “mundo”. A partir do conceito de práticas discursivas, proposto por 
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Foucault (FOUCAULT, 1995, 1996, 2008) e retomado por Spink e colaboradores 

(SPINK, 2004, 2010; SPINK & SPINK, 2006) podemos problematizar o modo como 

nomeamos os nossos “objeto” ou “sujeito” de pesquisa. Pois determinada 

nomenclatura não é simplesmente uma tradução ou uma maneira de descrever 

determinada realidade, mas um artefato que possui uma história e está inserido no 

campo de luta do saber-poder. 

Para exemplificar tal embate de forças realizarei um pequeno recorte da 

pesquisa que estou construindo ao longo do mestrado, sobre os efeitos do 

dispositivo437 da sexualidade na rede de saúde voltada para pessoas que não se 

encaixam no padrão “normal438” de sexualidade. Não foi uma tarefa simples 

escolher que nome utilizaria para fazer referências a essas pessoas que são foco da 

minha investigação, pois em diferentes literaturas e a partir de determinado saber 

esses corpos eram classificados de modo diversificado. Estou particularmente 

interessada nos corpos que apresentam inscritos no seu sangue, carne e pele 

marcas de ambos os sexos e onde coexiste barba, seios, pênis, estrogênio, 

maquiagem, testículo, isto é, sinais que na cultura ocidental estão associadas de 

modo excludente apenas ao sexo masculino ou ao feminino. 

Realizando uma revisão bibliográfica sobre outras pesquisas que tinha como 

foco essas pessoas que transitam entre os sexos e os gêneros percebi que 

geralmente os autores que estudavam sobre as questões relacionadas a prostituição 

ou tinham como campo de pesquisa a noite nas ruas de determinada cidade 

utilizavam preferencialmente o termo travesti (SILVA, 1993; BENEDETTI 2005; 

VALE, 2005; CARRARA & VIANNA, 2006; PELÚCIO, 2007; NOGUEIRA, 2009; 

COELHO, 2009, GADELHA, 2009). Outros termos como universo travesti 

(BENEDETTI, 2005; PELÚCIO, 2007) ou travestilidade (VALE, 2005; COELHO, 

2009) também foram empregados por esses pesquisadores a fim de ampliar seu 

                                                           
437

 Dispositivos são “estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas 
por ele” (FOUCAULT, 2009a, 246), que englobam instituições, leis, arquiteturas, enunciados 
científicos e filosóficos etc., cuja função estratégica é o exercício do poder em um determinado 
momento histórico (FOUCAULT, 2009a, 2009b). 
438

 O padrão “normal” de sexualidade não é compreendido nesse texto a partir de um referencial 
estatístico ou em oposição a noção de doença, mas como a instituição de um modelo único possível 
de se viver a sexualidade, que se resume ao binarismo de sexo e gênero, homem-masculino-pênis e 
mulher-feminino-vagina (BUTLER, 2002, 2008, 2010; PRECIADO, 2002, 2008, 2011). 
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campo de análise para os sujeitos, objetos e lugares relacionados com as travestis, 

ou ainda como uma forma de incluir outros modos de “transformações do gênero”. 

Os relatos de pesquisa que tinham como espaço de investigação hospitais ou 

que discutiam o aspecto patológico das diferentes formas de exercer a sexualidade 

acabavam recorrendo ao termo transexual (ATHYDE, 2001; BENTO, 2006; ARÁN, 

ZAIDHAFT, e MURTA 2008; ARÁN, MURTA e LIONÇO 2009; RINALDI, 2011). Esse 

termo está intimamente relacionado ao saber médico, especificamente aos estudos 

da psiquiatria, como veremos a seguir. Dessa forma, alguns textos tinham a 

proposta de reafirmar o aspecto patológico da transexualidade ou ainda mostrar as 

possíveis contribuições da psicanálise e de outras terapêuticas para o tratamento 

dessas pessoas (ATHYDE, 2001; RINALDI, 2011). Por outro lado, alguns 

pesquisadores, mesmo estando inseridos no campo da saúde, discutiam a 

despatologização da transexualidade e de que modo esta se constituiu como doença 

em nossa sociedade (BENTO, 2006; ARÁN ZAIDHAFT, MURTA, 2008; ARAN, 

MURTA e LIONÇO, 2009). 

A categoria transexual é um exemplo de como os nomes produzem e são 

produzidos em um espaço de disputa de saber-poder. Até meados da década de 

1950 a fronteira entre as categorias homossexual, transexual e travesti não estava 

bem definida, mas a partir desse período começam a surgir publicações e pesquisas 

sobre o “fenômeno da transexualidade” (BENTO, 2006). Em 1949 Cauldwell publica 

um estudo de caso de um transexual e defini quais as características que constituem 

exclusivamente esses sujeitos (BENTO, 2006). Em 1953 o soldado americano 

George se transforma em Christine e se torna o primeiro transexual acompanhado 

pela mídia (PRECIADO, 2008). Nesse mesmo ano o endocrinologista alemão Harry 

Benjamin afirma que o único tratamento para a transexualidade é a intervenção 

cirúrgica. 

Em 1958 uma jovem de aparência feminina, mas apresentando órgãos 

sexuais masculinos é atendida pelo psiquiatra e psicanalista Robert Stoller, a 

paciente afirma ter nascido mulher num corpo (parcialmente) de homem e convence 
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a equipe médica de fazer uma das primeiras cirurgias de transgenitalização439. A 

aparência de Agnes levou os médicos a classificarem como intersex440 e não como 

transexual, mas o que os médicos não sabiam é que Agnes tomava desde os doze 

anos doses de estrogênio receitado para sua mãe. (CORRÊA, 2010). Ainda em 

1958 na Rússia acontece a primeira faloplastia, isso é, a construção através de 

intervenção médico-cirúrgica de um pênis (PRECIADO, 2008). Em 1973 a 

homossexualidade deixa de ser classificada como transtorno mental no DSM 

(Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais) (PRECIADO, 2008) e 

nesse mesmo ano a transexualidade passa a ser considerada uma disforia de 

gênero. Em 1983 a transexualidade é classificada como um transtorno de identidade 

de gênero no DSM III (PRECIADO, 2008). 

Podemos observar a partir desse breve histórico, que a categoria transexual é 

bastante recente e a sua constituição como patologia também. O “fenômeno da 

transexualidade” só se tornou possível com a criação de hormônios sintéticos, 

realização de estudos sobre endocrinologia, aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas, 

sistematização pela psiquiatria do que seria um “verdadeiro transexual”, elaboração 

de um psicodiagnóstico específico para avaliar transexuais etc. São esses diferentes 

fatores que não possuem necessariamente uma relação de linearidade e 

causalidade entre si que tornaram possível a materialização do sujeito transexual e 

não a manifestação de um eu interno que possui em sua essência um transtorno de 

identidade sexual. 

Essa noção de “eu” como entidade natural, singular, cuja fronteira é 

demarcada pelo corpo e que possui um ser psicológico interior é uma construção da 

sociedade moderna ocidental. O aspecto “ficcional” do “eu” não diminui a sua 

eficácia discursiva ou seu poder de materialização. Podemos perceber a sua 

materialização no documento de identidade, no laudo psicológico, no diagnóstico de 

transexualismo, nos livros biográficos, nos direitos constitucionais etc. O diagnóstico 

de transexualismo não tem a função de descrever a interioridade de determinado 

                                                           
439

 Cirurgia de transformação plástico-reconstrutiva da genitália externa, interna e caracteres sexuais 
secundários, com o propósito terapêutico específico de adequar a genitália ao sexo psíquico 
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010). 
440

 Segundo a Sociedade Intersex Norte Americana (ISNA, 2010) intersex é um termo utilizado para 
nomear corpos cuja anatomia não se adéqua aos padrões de sexo masculino ou feminino. Para saber 
mais informações sobre intersexualidade consultar Machado (2008), Méllo & Sampaio (2010). 
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sujeito, mas de construir esse indivíduo como dotado de desejos, de uma vida 

psicológica interior e portador de uma doença psíquica. 

A construção de determinados conhecimentos e discursos sobre a 

transexualidade pela psiquiatria, psicologia, psicanálise e outras disciplinas 

classificadas como científicas não apenas controla essas pessoas e constrói o 

processo de individualização, mas principalmente, produz um modo específico de 

subjetivação. Esses saberes se constituíram como uma tecnologia capaz de falar 

sobre as verdades dos sujeitos transexuais e possibilitou que através de uma 

experiência de interioridade essas pessoas se relacionassem e conhecessem a si 

mesmas. Podemos perceber a apropriação desses discursos e como estes 

constroem diferentes modos de subjetivação com a fala de uma participante do 

“Seminário regional de gestão estratégica e participativa, políticas de promoção da 

equidade e controle social” promovido pelo Ministério da Saúde em Fortaleza:  

Não sou travesti, sou transexual. Não existe travesti. Somos 

todas transexuais. Independente de fazer cirurgia. Palhaço é 

travesti, Drag queen é travesti, pode ser heterossexual ou 

homossexual. No resto do mundo são pessoas trans, só no 

Brasil tem travesti. As que vão para Europa é que levam 

esse negócio de travesti. (Diário de Campo 24/05/12) 

 

Nesse relato podemos perceber que as diferentes categorias de classificação 

da sexualidade não ficam restritas ao campo acadêmico, mas acabam circulando em 

diferentes espaços e ganham materialidade no modo como os indivíduos se 

autonomeiam. As classificações não são propriedade exclusiva do campo médico e 

psicológico, mas os sujeitos passam se apropriar dos discursos e se subjetivam a 

partir de determinado termo. Ser travesti ou transexual não é a mesma coisa para a 

pessoa do relato, pois dependendo do nome que for utilizado você pode ser 

relacionado com o deboche, a caricatura, a fantasia ou não. O nome pode oferecer 

um status ou servir para denegrir o sujeito. 

Essas categorias de classificação funcionam também para regular as 

condutas, pois o indivíduo para ser classificado como transexual e não como 

travestir precisa obedecer a uma série exigências do saber médico e psicológico. 
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São esperados determinados comportamento, uma biografia específica, um modo 

particular de se relaciona com o próprio corpo etc., caso contrário esse indivíduo não 

será considerado um verdadeiro transexual, mas um travesti. A construção de uma 

interioridade, identidade, essência, biografia, de comportamentos e desejos 

coerentes ao longo do tempo possibilita o governo dos indivíduos e 

consequentemente da população. Essa estabilidade proporcionada por um recurso 

da “memória” do que se é permite uma inteligibilidade desse sujeito, um 

autoconhecimento, que destinas os corpos a determinados modos de existência.  

As tecnologias do eu tomam a forma da elaboração de 

certas técnicas para a conduta da relação da pessoa 

consigo mesma, por exemplo, ao exigir que a pessoa se 

relacione consigo mesma epistemologicamente (conheça a 

si mesmo), despoticamente (controle a si mesmo) ou de 

outras formas (cuide de si mesmo). Elas são corporificadas 

em práticas técnicas particulares (confissão, escrever 

diários, discussões de grupo, o programa de doze passos 

dos Alcoólicos Anônimos). E elas são sempre praticadas sob 

autoridade real ou imaginada de algum sistema de verdade 

e de algum indivíduo considerado autorizado, seja esse 

teológico e clerical, psicológico e terapêutico ou disciplinar e 

tutelar. (ROSE, 2001, p 40). 

 

O “eu” produzido nessa rede funciona como um ideal regulatório, que controla 

e dociliza os corpos. Dessa forma, o discurso não foi apenas controlado, como 

vimos anteriormente, mas também incitado. Os indivíduos foram cada vez mais 

estimulados a falar e com isso produzir um saber e uma verdade sobre si. É através 

do discurso que o sujeito se objetiva em termos de verdade (FOUCAULT, 2009a, 

2009b, 2010). Diferentes técnicas foram utilizadas a fim de que o homem fosse 

estimulado a construir um saber sobre o seu eu verdadeiro, seja pela confissão, a 

fala na clínica psicanalítica, na conversa entre paciente e médico, aluno e pedagogo, 

pais e filhos etc. O ato de falar sobre o seu eu verdadeiro, seus segredos intimo e 

desejos secretos tem a finalidade de controlar os corpos. São as técnicas de si que 

permitem que o indivíduo se conhecendo também possa se vigiar, realizar 
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operações com o próprio corpo e transformar sua conduta (FOUCAULT 2009b, 

2010). 

Podemos perceber que a constituição das diferentes nomenclaturas é um 

processo de constante negociação, de trocas nas relações sociais e de tecnologias 

de governo (SPINK, 2011). Esse jogo relacional permite a emergência de um “eu” 

travesti ou transexual, que não é uma entidade interna do sujeito ou puramente 

social, mas produto dessas forças. Os enunciados são produzidos, manipulados, 

utilizados, transformados, compostos, decompostos, destrutíveis. Mas para produzir 

algum efeito é necessário que ele seja suscetível de repetição e obedeça a 

condições particulares para que entre em uma rede discursiva, onde pode ser 

transformado, circular, servir ou não a interesses, ser objeto de disputa e tema a ser 

investido (ARAÚJO, 2008). 

Dessa forma, as classificações travesti e transexual possuem uma história 

específica que está em constante transformação. Observando as mudanças na sigla 

do movimento de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) no Brasil 

podemos perceber a substituição do binômio travesti e transexual pelo termo 

transgênero, a fim de englobar em uma única palavra essas duas categorias. Por 

outro lado, essa alteração tem sido debatida pelo movimento LGBT brasileiro, pois 

algumas pessoas argumentam que o uso de um único termo pode tornar invisíveis 

as diferentes formas de preconceito sofridas especificamente por travestis ou 

transexuais. Como esse movimento se constrói a partir de categorias identitárias a 

escolha dos nomes e a quem estes fazem referência são de extrema importância 

para as suas lutas sociais e políticas. 

Analisando algumas políticas públicas brasileiras voltadas para o atendimento 

da população LGBT (BRASIL, 2004, 2007, 2009a, 2009b, 2010) podemos notar que 

o termo transgênero (BRASIL, 2004) é pouco utilizado se comparado com os que 

permanecem empregando as categorias travestis e transexuais (BRASIL, 2009a, 

2010). Mas o que realmente desperta curiosidade é a existência de uma política 

específica para travestis (BRASIL, 2007) e outra para transexuais (Brasil, 2009b). 

Essas duas políticas citadas são voltadas para o combate da aids441, mas uma 

                                                           
441

 Mesmo sendo uma sigla a aids não possui uma grafia padrão, variando de acordo com a literatura 
entre Aids ou AIDS. Pelúcio e Miskolci (2009) argumentam “que nomes de doenças são substantivos 
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destina as suas ações para o público masculino, incluindo neste grupo as travestis 

(BRASIL,2007) e a outra propõe atuações junto a população feminina, abrangendo 

as pessoas nomeadas como transexuais. 

Esses exemplos expõem o quanto é delicado o ato de nomear, pois o uso de 

determinado termo ou categoria está atravessado pela luta de diferentes saberes 

seja no campo biomédico, psicológico, jurídico ou mesmo dos movimentos políticos 

e sociais. Consequentemente cada nome constrói modos variados de gestão e 

controle dos corpos, que produz subjetividade nos mais diferentes espaços 

determinando inclusive que política pública irá nos assistir. Ao optar por um termo 

em detrimento de outros para nomear o “sujeito” ou “objeto” de pesquisa não 

realizamos uma escolha “neutra”, mas nos inserimos no embate de diferentes 

estratégias de saber-poder. 

A linguagem, nessa perspectiva, é um dos elementos que constitui uma rede 

de agenciamento que possibilita a emergência das diferentes categorias utilizadas 

para classificar os sujeitos que transitam entre o “masculino” e “feminino”. Essa rede 

é constituída pela articulação de diferentes práticas discursivas e não discursivas, 

como instituições, hospitais, técnica de governo, documentos, fotografia, livros, 

políticas, banheiros etc. O campo linguístico não é o único determinante do processo 

de subjetivação, o “eu” travesti, transexual, transgênero etc. não é propriedade da 

linguagem ou uma operação puramente linguísticas, mas uma combinação de 

diferentes forças. 

 

CONCLUSÃO. 

O Giro Linguístico trouxe importantes questões para discutirmos em nossas 

pesquisas, pois a partir da crítica ao modelo representacionista as investigações 

científicas tornaram-se um convite a nos posicionarmos politicamente. Esse 

posicionamento deve começar desde o momento em que escolhemos e nomeamos 

os nossos “objetos” e “sujeitos” de estudo, já que estes serão um dos primeiros 

                                                                                                                                                                                     

comuns, grafados com minúscula. Além disso, aqui o uso em minúsculas se deve a uma perspectiva 
crítica em relação ao pânico sexual criado em torno da aids” (p.127). 
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elementos a indicar a partir de que perspectiva teórico-metodológico estamos 

realizando nossas investigações. 

As contribuições de Michel Foucault tem grande relevância frente a essa 

problemática, pois a emergência de determinado discurso em detrimento de outros 

não é um fenômeno intencional ou espontâneo, mas a articulação de diferentes 

formas de saber e poder em um período histórico específico. Nesse sentido 

podemos pensar nas diferentes maneiras como classificamos os diversos modos de 

se exercer a sexualidade, cada uma dessas categorias surgiram em um período 

específico a partir de determinado saber e se relacionam com inúmeras outras 

materialidades. São todos esses fatores em disputa que se tornam condição de 

possibilidade para a construção de um dado acontecimento. 

Dessa forma não basta apenas pensar esses fenômenos como algo 

localizado historicamente e socialmente, mas compreender que essas práticas 

produzem efeitos inclusive no modo como nos subjetivamos. O uso de determinada 

categoria para classificar os sujeitos, como travesti, transexual ou transgênero 

produz diferentes estilos de vida, pois os discursos tem efeito de poder que pode 

controlar e instituir quais são as formas possíveis de existência. Essas categorias 

identitárias estão relacionadas a disputas políticas que podem limitar as 

possibilidades de vivenciar a sexualidade em nossa sociedade, por exemplo. É a 

partir dessas questões que precisamos ser cuidadosos quando nos posicionamos no 

campo de disputa do saber-poder na medida em que estamos realizando uma 

pesquisa.  

Torna-se necessário pensar nos tipos de sujeitos que estamos produzindo em 

nossas pesquisas e essa problematização começa com o termo que será escolhido 

para nomearmos o nosso foco de investigação. Pois podemos contribuir para a 

construção de modos de viver mais criativo ou que apenas reproduza formas 

cristalizadas de ser. Dessa forma, esse modo de pensar e fazer pesquisa 

compreende os sujeitos como agentes fluidos, mutantes, não essencialista e 

consequentemente capazes de resistir e produzir criativamente a vida. 
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Resumo: Este artigo emerge-se do princípio da discussão de gênero e do ser 
diferente no contexto escolar. Neste berço, marca-se processos de preconceitos e 
diferenças, resultando-se em práticas sociais que implicam na construção identitária 
das mulheres com Síndrome Berardinelli e, concomitantemente, interage-se e 
relaciona-se com a comunidade escolar.  
 
Palavras-chave: Contexto escolar; diferenças; Síndrome Berardinelli; estereótipos; 
gênero. 
 
Abstract: This paper emerges from the beginning of the discussion of gender and of 
being different in a school context. In this cradle, you mark it processes prejudices 
and differences, resulting in social practices that imply the identity construction of 
women with Berardinelli Syndrome and concomitantly interacts up and relates to the 
school community. 
 
Keywords: school context; differences; Berardinelli Syndrome; stereotypes, gender. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A escrita deste trabalho arquitetou-se a partir da acanhada produção de 

conhecimento científico que se tem acerca do mundo das pessoas com Síndrome 

Berardinelli, desconhecido pela sociedade, fato pelo qual justifica-se a importância 

de retratar neste espaço de construção de conhecimento e saberes despertando 

outras pesquisas442, a fim de contribuir e desvendar estas pessoas que têm muito a 

apresentar, mas que se encontram a margem da mercê desvalorizada da sociedade. 

Neste meio, é cabível mencionar um conceito clínico condizente a Síndrome 

Berardinelli, então é: 

 

[...] uma doença de caráter autossômico recessivo, diretamente associada à 
consaguinidade, podendo, a lipoatrofia, ser evidenciada desde o nascimento 
ou ter o seu desenvolvimento na infância, precedendo o início do diabetes 
Mellitus. Acomete ambos os sexos, praticamente na mesma proporção, o 
grau de envolvimento varia em cada paciente, geralmente observa-se 

                                                           
442

 São cadastrados 6 estudos na Associação de Pais e Pessoas com Síndrome Berardinelli no Estado do Rio 

Grande do Norte (ASPOSBERN). Tais estudos são das áreas: clínica, biomédica, geográfica e genealógica. 
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ausência do tecido adiposo na face, dorso, tronco, extremidades superiores, 
regiões intra-abdominal e perrineal, desenvolvimento somático e esquelético 
acelerados, flebomegalia, hepatomegalia com infiltração gordurosa, 
macrogenitossomia precoce, hirsutismo, hiperpigmentação cutânea com ou 
sem acanthosis nigricanes, hiperlipidemia, hiperinsulinismo, hiperglicemia 
insulino – resistente e hipermetabolismo sem hipertireodismo (BARACHO, 
1998, pp. 88-90) 

 

Portanto, levanta-se a inquietude de compreender a aceitação do corpo das 

mulheres com Síndrome Berardinelli tanto para si quanto para pais e familiares, por 

apresentarem características físicas mais acentuadas e pela própria sociedade por 

estereótipos construídos sobre estes sujeitos e suas implicações problematizadas no 

contexto escolar, durante o processo de escolarização das mesmas.  

Para esclarecer, não se trata aqui como desconstrução de um corpo em 

busca de uma idealização própria, mas pelo nascimento de um corpo masculinizado 

e musculoso, não permitindo o direito de escolha.  

Tal complexidade física e a não aceitação da sociedade quanto à diferença 

desses sujeitos, diversas situações com certeza provocaram os pais e familiares, a 

ponto de questionarem se as mesmas saíram do ventre de sua mãe.  

Nada melhor do que problematizar os preconceitos e as diferenças no 

contexto escolar, haja vista que a produção de pesquisas no âmbito educacional tem 

crescido qualitativamente sobre questões que se referem às pessoas com 

deficiências, preconceitos e diferenças. 

Diante dessa problemática apresentada, se constrói um debate com 

referenciais teóricos e análises dos dados que resulta-se na divisão em tópicos 

gerado por objetivos específicos.  

No que refere-se ao tópico das diferenças de gênero masculino e feminino 

busca apoiar na historiografia configurações das relações desiguais entre si, e 

mediante a questão das conquistas dos direitos que ao longo dos anos a mulher tem 

conseguido, principalmente o direito à educação, percebendo de fato como este 

direito legitimou para as mulheres com Síndrome Berardinelli.  

Para o tópico diferença diferente pretende-se abordar múltiplos conceitos de 

deficiência sob duas perspectivas: corporal e social e perceber as implicações 

entorno do ser diferente mediante ao espaço escolar.  

E, escola da diferença e diversidade, tem por objetivo mostrar um dos 

maiores desafios atualmente que se tem na educação condizente à escola para o 

ser diferente e a diversidade. Pois, o espaço social - escola - precisa estar se 
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modificando, atualizando suas concepções e suas práticas pedagógicas gerando 

ensino e aprendizagem para todos, principalmente para aqueles que estão à 

margem da sociedade excluída. 

É com o propósito de problematizar, discutir e entender a tríade entre gênero, 

diferença e Síndrome Berardinelli no espaço escolar e que têm eclodido novos 

olhares frutos de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. 

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa configura-se em um estudo de caso de cunho qualitativo, portanto, 

tem a funcionalidade de compreender um fenômeno à luz da inclusão social. 

Contudo, nosso diagnóstico vai além da descrição, buscando a interpretação e 

qualificação dos dados. 

No entendimento de Godoy (1995, p. 25), a pesquisa qualitativa   

 

[...] visa ao exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma 
situação particular [...] tem se tornado a modalidade preferida daqueles que 
procuram saber como e por que certos fenômenos acontecem os dos que 
se dedicam a analisar eventos sobre os quais a possibilidade de controle é 
reduzida ou quando os fenômenos analisados são atuais e só fazem sentido 
dentro de um contexto específico. 

 

Desse modo, a investigação foi desenvolvida com duas mulheres com 

Síndrome Berardinelli de Carnaúbas dos Dantas e Currais Novos na região do 

sertão do Rio Grande do Norte e associadas à Associação de Pais e Pessoas com 

Síndrome Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte – ASPOSBERN - que são 

cadastrados atualmente em torno de 37 casos de pessoas com Síndrome 

Berardinelli entre homens e mulheres (figura 1). As mulheres apresentam um índice 

superior de 20 casos contra 17 casos de homens com uma variação etária de 1 ano 

a 55 anos. A pesquisa objetivou-se trabalhar com mulheres da Síndrome de 

Berardinelli acima dos 18 anos, pois deve-se ter concluído a educação básica, no 

entanto, para enriquecer este trabalho, buscou-se uma pessoa que tentou estudar e 

não conseguiu por diversos fatores e outra que conseguiu vencer todos os 

obstáculos. 
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 FIGURA 1: Imagem representativa das pessoas com Síndrome Berardinelli 
noencontro da Associação de Pais e Pessoas com Síndrome Berardinelli 
doEstado do Rio Grande do Norte – ASPOSBERN. 

 

Outro quesito para a escolha das mulheres com Síndrome Berardinelli se deu 

a partir da facilidade de aproximar-se para com as mesmas e por apresentarem 

contextos econômico-sócio-cultural diferentes, viventes de realidades opostas.  

Poder-se-ia agregar uma quantidade maior de mulheres, no entanto, este 

trabalho trata-se da exploração do ambiente das entrevistadas, tendo em vista que a 

metodologia leva um tempo maior para descrever, interpretar e qualificar os dados já 

supracitados. Mesmo assim, os dois casos em estudos darão resultados 

significativos e qualificados, pois tais questões em estudos apresentam 

singularidades nas vivências de muitas outras mulheres com Síndrome Berardinelli.  

Utilizou-se da coleta de dados um questionário oral (em média de 30 minutos 

cada uma) proposta por uma conversa informal para que as mulheres pudessem se 

sentir mais à vontade no momento da relação interpessoal. A análise dos dados 

ocorreu de forma minuciosa e detalhada perdurando 3 meses todo o seu processo. 

Garantiu-se referenciá-las na pesquisa por entrevistadas A e B para dar 

confiabilidade e não identificá-las. 

 

 

DIFERENÇAS DE GÊNERO 

    

Notadamente, a relação entre homem e mulher é estabelecida por diversas 

diferenças, tais como: intelectualmente, sentimentalmente, geneticamente, 

comportamentalmente e biologicamente. Estas são colocadas em estado de 
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desigualdades tornando-as propícias a exclusão social. Nesta trajetória, sabe-se que 

a exclusão da qual as mulheres são atingidas podem estar associadas por diversos 

fatores: ambientais, culturais, econômicos, políticos e sociais na origem das diversas 

formas de exclusão social. 

Constatando estas dimensões a partir da historiografia, buscou-se 

explicações a partir das descrições dos acontecimentos. Ao longo da história Silva 

(2008, p. 17) 

 

[...] mostra que durante muito tempo as mulheres foram excluídas da vida 
pública e confinada à esfera privada. Os relatos as mostram submissas, 
resignadas e conformadas com os ideais e tarefas que lhes eram atribuídos. 
No entanto, a história hegemônica, e logo a amplamente divulgada, foi 
escrita em larga escala por homens, que, pactuando com o ideal de 
exclusão.  

 

Do período Colonial até a Primeira República, o gênero feminino nem teve 

vez e voz nos cenários educacional, político, cultural e social. A “libertação” só veio 

depois de 322 anos, isto é, quando, de fato, pode-se ser compreendido pela 

configuração da sociedade e das famílias subordinadas pelos homens. A 

organização do patriarcado é forte e rígido sistema de dominação-exploração. A 

autora Saffioti revela que 

 

[...] o patriarcado não se resume no sistema de dominação, moldado pela 
ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de 
exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, ser 
situada essencialmente nos campos político e ideológico, a exploração diz 
respeito diretamente ao terreno econômico [...] Desta sorte, fica patente a 
dupla dimensão do patriarcado: a dominação e a exploração. (1987, pp. 50-
51). 

 

 Nesta pressuposição, acompanha-se a evolução histórica da relação entre 

homens e mulher desde os primórdios podendo constatar a predominância da 

consciência política do conceito machista proeminente na sociedade, fato que 

evidencia a exclusão social. 

 A igualdade das mulheres em relação aos homens não foi ainda conquistada, 

a mulher naturalmente se destacou no lar e a educação das crianças, ou seja, 

sujeitada a viver na esfera privada da sociedade. A exemplo disso, a condição de 

inferioridade limita-se em tais ações praticadas e nos espaços predominantes:  a 

casa, à cozinha, à Igreja e à escola dos filhos.   
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Parece que ainda no século XXI a sociedade estabelece-se desta forma, 

embora que haja força dos movimentos sociais, da legitimação de políticas públicas 

que lutam a favor da mulher e o direito à educação tenham mudado a realidade de 

muitas mulheres. 

Contudo, observa-se que o direito à educação sancionada por lei na 

Constituição 1988 e nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ainda é 

negado a uma parcela da sociedade subalterna. Muitas crianças chegam até 

frequentar a “[...] escola porque os pais (ou outros adultos responsáveis) as obrigam 

a ir. É claro que os pais também o fazem por obrigatoriedade legal, mas é antes o 

valor cultural que os impulsiona” (FERREIRA, 2009, p. 15).  

Mas, no discurso da entrevistada A, que embora tenha frequentado a escola e 

desistido pelo preconceito sofrido, restou-lhe fazer aos afazeres de casa. “Sou 

cadeirante, então ajudo a mãe a lavar, enxugar os pratos e botar a mesa, já que no 

restante do dia adoro ouvir rádio e ligar pra lá. Às vezes vou conversar na vizinha”. 

Para a entrevistada A, no início da sua ida à escola ainda não se tinha o 

nome científico da Síndrome Berardinelli, com sua descoberta, “[...] a sociedade 

passou a conhecer o nome científico, o que é a síndrome e como cuidar dessas 

pessoas, no entanto, isso ainda é um processo muito lento” (DANTAS, 2005, p. 

113). 

Já para a entrevistada B, a qual concluiu a educação básica mesmo diante 

dos preconceitos e diferenças levando em consideração que foi feito um trabalho de 

conscientização da Síndrome na escola e na sociedade conquistando seu espaço na 

sociedade, a vida tornou-se um afazer pessoal para a individuação, ou seja, agora a 

mesma frequenta o espaço universitário e busca a conclusão da graduação em 

Serviço Social (figura 2).  
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FIGURA 2: Entrevistada e sua professora do curso de Serviço Social. 

 

Muito embora no início da escolarização enquanto criança passou por 

diversas formas de preconceitos. 

 

“Lembro-me muito pouco, mas minha mãe me falava que quando ia pra 
escola eu chorava muito porque eu não queria ficar devido que meus 
colegas me chamavam de apelidos constrangedores e eu era muito 
indefesa porque eu não sabia explicar a Síndrome, também muito pequena” 
(Entrevistada B) 

 

 O papel da família foi muito importante no processo de escolarização de suas 

filhas com Síndrome Berardinelli, tendo em vista que elas quando criança, seres 

ainda indefesos no sentido de se defender quanto aos insultos e preconceitos que 

enfrenta na escola.  

Os pais se tornam a maior referência para elas, já que enfrentam muitas 

coisas juntos, por exemplo, quando está doente, regrar e controlar a alimentação, 

pois a criança com Síndrome Berardinelli na escola deve comer alimentos saudáveis 

como frutas e ter que ver seus colegas de classe comendo frituras, comidas 

gordurosas, bolachas recheadas e não poder comer se torna muito complicado, 

principalmente para as mulheres com Síndrome Berardinelli que são diabéticas 

desde criança.  

 

 

 

 

A DIFERENÇA DIFERENTE 
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Inicialmente, pergunto-lhes: o que é deficiência? Para encontrar tal resposta 

não penso que seja fácil, muito pelo contrário, é muito complexa para respondê-la. 

Para tal, apresenta duas abordagens para que se possa compreendê-la, levando em 

consideração que “as definições de deficiência divergem em razão das diferenças 

entre atitudes, crenças, orientação, áreas de estudo e cultura”. (SMITH, 2008, p. 29). 

 Podem-se compreender as diferenças corporais caracterizadas ou não como 

deficiência. Normalmente, a existência de corpos com diferenças causa um olhar de 

curiosidade, espanto ou indiferença destas pessoas. No senso comum, se ouve 

pessoas ditas “normais” que os classificam como pessoas anormais ou 

excepcionais, de forma que através das diferenças buscam uma identidade para 

qualificá-los de acordo com as patologias do corpo. (SANTOS, 2008; FOUCAULT, 

2001; THOMSOM, 1996; CANGUILHEM, 1995). 

 

No entanto, há um paradoxo, qual seja: as diferenças visíveis entre os 
corpos “normais” e corpos “anormais” que, sendo percebidas e construídas 
segundo os esquemas práticos da percepção dominante, tornam-se o 
penhor mais perfeitamente indiscutível de significações e valores que estão 
de acordo com os princípios desta visão: não é a deficiência que é o 
fundamento dessa visão de mundo, e sim é essa visão de mundo que, 
estando organizada segundo a divisão em não-deficientes e deficientes, 
pode instituir a “normalidade” física e mental, construída em símbolo do 
natural e instituir a diferença entre esses dois “tipos” (não-deficientes e 
deficientes), no sentido de corpos construídos como duas essências sociais 
hierarquizadas (MACHADO; DORNELLES, 2007, p. 121). 

 

  Na concepção de deficiência como um modelo social segundo Barton; 

Oliver (1997 apud SANTOS, 2008, p. 6)  

 

 [...] nasceu da ideia da opressão que o capitalismo impõe às pessoas 
deficientes. A tese original do modelo social argumentava que um corpo 
com lesões não seria apto ao regime de exploração da mão-de-obra e aos 
padrões fabris de comportamento de que o capitalismo necessita (BARTON; 
OLIVER, 1997).  

 

 Ou seja, para Foucault (1986), o sistema capitalista acaba “engolindo” a 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no entanto, se o sujeito tiver um 

corpo apto e capaz para exercer as atividades e práticas fabris no qual exige sua 

força física, há uma inclusão social. Embora que, em sua maioria, o sistema 

capitalista não incorpora o deficiente por apresentar alguma lesão. No meio 

educacional, espaço secular e reflexo da sociedade não foi diferente do que 
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encontraríamos nos muros de fora da escola. Desde o século XX até os dias de 

hoje, os profissionais de educação “[...] acreditavam no valor individual dos alunos, 

independentemente de suas necessidades especiais de aprendizagem” (SMITH, 

2008, p. 33).  

 O mercado impõe a sociedade exigências, competências e responsabilidades, 

além de exigir escolaridade mínima (Ensino Médio), no entanto, quando o espaço 

escolar não torna um ambiente inclusivo, capaz de ensinar a todos igualmente e 

com qualidade e garantir uma aprendizagem significativa, tampouco dará 

expectativas de uma vida melhor e com qualidade.  

 Não podem desassociar este contexto as mulheres com Síndrome Berardinelli 

quando seu corpo torna-se campo de conflito consigo mesmo e motivo de exclusão 

social construídos por estereótipos, além do mais, ao deparar-se com escolas que 

não tomam iniciativas para acabar os preconceitos construídos e existentes por falta 

de práticas que possa disseminá-las quando reforça-os.   

 

ESCOLA DA DIFERENÇA E DA DIVERSIDADE 

 

 Vivendo em uma era de globalização, marcada pela proliferação das 

tecnologias de informação e comunicação, pela economia, pelos padrões de uma 

vida solidificada eticamente e por uma cultura existente no berço das ruas, das 

instituições de ensino e nos mais diferentes lugares, a escola, por ser uma 

instituição crítica e reflexiva frente a construção de sujeitos capazes de entender e 

modificar o mundo atual com atitudes, habilidades ou competências, necessita, em 

pleno século de mudanças, favorecer a construção do respeito às diferentes.  

Neste viés, entende-se que a escola não pode ficar estagnada frente a 

necessidade de atualizações, compreensões e mudanças nos paradigmas 

epistemológicos da educação, pois acredita-se fielmente que desta forma a 

aprendizagem, indiferentemente dos meios utilizados para este abarco, possa ser 

construída no coletivo e de forma significativa.  

Nesta vertente, Gadotti (2000, p. 41) interroga quando fala: “que tipo de 

educação necessitam os homens e as mulheres dos próximos 20 anos, para viver 

este mundo tão diverso?” se pensar de forma crítica nas palavras de Gadotti, 

compreender-se-á certamente de que os estudantes, em pleno século XXI, precisam 

de uma educação marcada a valorização e respeito as diferenças. Uma educação 
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para a diversidade. Uma educação forjada sobre os pilares maciços da ética 

multicultural.  

Sendo assim, reflete-se que para a construção de uma educação 

multicultural, se faz necessário uma escola onde os agentes integrantes e 

modificadores do conhecimento sejam, ao tocante, pluralistas e respeitosos as 

diferentes culturas. Neste desenho, também, abarca-se a necessidade de uma 

escola pluralista, com historia, com cultura e que, acima de tudo, assuma o outro 

como ser legítimo e igualitário, não na construção de estereótipos de uma educação 

homogênea, mas na identidade legítima deste ser. 

Além do mais, entende-se que esta escola precisa compreender o outro nas 

suas potencialidades, avanços e ranços, haja vista que cada um possui um 

diferencial, uma vez que emergem de culturas, famílias e lugares distintos. Destarte, 

percebe-se que uma escola pluralista com docentes capacitados a entender e 

trabalhar a diversidade existente será capaz de modificar a sociedade local e abolir, 

quiçá, com a desigualdade e o desrespeito existentes. 

Pensando em uma escola multicultural onde os estudantes se preparam, por 

meio das técnicas, habilidades e competências do professor, visto como ser que 

entende a necessidade de mudar suas práticas pedagógicas e o currículo escolar 

frente às diversas culturas, como seres de um mundo findado na 

contemporaneidade e na diversidade, Gadotti (2000) esboça que somente uma 

educação com ótica ao multiculturalismo compreende e consegue abrolhar toda 

essa temática. 

 

A educação multicultural se propõe a analisar, criticamente, os currículos 
monoculturais atuais e procura formar criticamente os professores, para que 
mudem suas atitudes diante dos alunos mais pobres e elaborem estratégias 
instrucionais próprias para a educação das camadas populares, procurando, 
antes de mais nada, compreendê-las na totalidade de sua cultura e de sua 
visão de mundo (p. 56).  

 

A diversidade cultural é um fator muito importante de ser analisado no sistema 

de ensino, pois é a forma de mostrar aos alunos que existem muitas culturas além 

da que eles estão acostumados a ver e sentir. Também, devido ao fato de 

proporcionar uma formação mais ampla aos alunos, no sentido de fazer com que 

eles interajam com a realidade se auto-descobrindo e descobrindo coisas novas, 

pois muitas vezes o aluno desconhece a sua própria cultura.  
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Desta maneira, que todo o trabalho desenvolvido nas instituições de ensino 

deve estar construído no viés de atender todo tipo de diferença, considerando o 

processo de mudança e as ações vinculadas as diversidades social, econômica, 

política e institucional. Assim, acredita-se que a educação para a diversidade deve 

ser a base curricular na Educação Infantil, onde os programas educacionais podem 

entrelaçar as diversas formas e ações de inserir as crianças no contexto a diferença, 

ao respeito e a vivência cultural.  

As questões que tangem o cunho das diferenças não podem ficar apenas no 

diálogo e na ação dentro dos ambientes institucionais de ensino, precisam 

transpassar, mesmo que árduo e superficial, os muros das escolas, pois é 

necessário que toda uma sociedade seja trabalhada e conduzida a resignificações 

deste contexto. Segundo Gomes (1999) o reconhecimento dos diversos recortes 

dentro da ampla temática da diversidade cultural (negros, índios, mulheres, 

deficientes, homossexuais, entre outros) coloca-nos frente a frente com a luta 

desses e outros grupos em prol do respeito à diferença. 

Entretanto, sabe-se que as lutas que existem em prol do respeito igualitário e 

da aceitação às diferenças não podem acontecer de forma isolada e separada das 

políticas governamentais, dos meios de comunicação, das tecnologias e dos 

avanços intelectuais. Também se entende que para essas lutas estarem findadas e 

colherem resultados, não exorbitantemente quanto se espera, é preciso suporte 

teórico e epistemológico, pois, somente assim, acredita-se que, talvez, possa se 

minimizar as questões de cunho racista e preconceituoso. 

Neste meio, Perrenoud (2001), expõe que: 

 

No início do ano, um professor de ensino fundamental depara-se com 20 a 
25 crianças diferentes em tamanho, desenvolvimento físico, fisiologia, 
resistência ao cansaço, capacidades de atenção e de trabalho; em 
capacidade perceptiva, manual e gestual; em gostos e capacidades 
criativas; em personalidade, caráter, atitudes, opiniões, interesses, imagens 
de si, identidade pessoal, confiança em si; em desenvolvimento intelectual; 
em modos e capacidades de relação e comunicação; em linguagem e 
cultura; em saberes e experiências aquisições escolares; em hábitos e 
modo de vida fora da escola; em experiências e aquisições escolares 
anteriores; em aparência física, postura, higiene corporal, vestimenta, 
corpulência, forma de se mover; em sexo, origem social, origem religiosa, 
nacional ou étnica; em sentimentos, projetos, vontades, energias do 
momento (p. 69). 
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Na visão do autor, a construção sobre as diferenças no passar dos anos é 

exorbitante, mas acreditar na modificação da estrutura do meio social e educacional, 

levando em consideração os sujeitos envolvidos, suas particularidades, formas de 

aprender, ouvir e interagir, talvez, seja uma das formas de modificar a realidade 

atual. 

Sabe-se que mudar não é tarefa fácil e exige competências, habilidades e 

seriedade dos sujeitos envolvidos, mas o encanto desta mudança frente à atual 

temática deriva das ações expostas e impostas dentro dos ambientes escolares, 

quando o espaço começa a construir um novo espaço repleto de significações e 

resignificações à luz do multiculturalismo. Por meio desta prática, acredita que se 

mudará a sociedade de forma justa e igualitária através de ações escolares e sociais 

que levem em consideração o respeito às diferenças e a valorização das 

individualidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante do exposto, pode perceber o quão complexo é compreender a 

educação e as relações entre os atores educacionais e sociais que constituem uma 

sociedade pluralista e diversificada, mas que permanece a cultura da desigualdade, 

do preconceito, das diferenças a LGBTS, deficientes, gênero, raça, etnia, religião, 

idade, posição socioeconômico e cultural. 

 Portanto, a centralização da discussão sobre as mulheres com Síndrome 

Berardinelli acrescenta e engrandece a importância de se estudar quanto à 

educação e suas respectivas correlações (gênero, deficiência, identidade, dentre 

tantos outros), pois a escola proporciona um campo de constantes estudos 

buscando entender suas dinâmicas e relações com a sociedade. Desse modo, a 

escola é desafiada pela sociedade a compreender, refletir, conscientizar e 

transformar esta cultura discriminatória e preconceituosa que se tem pelas 

diferenças, segundo Paulo Freire (1983, p. 61)  

 

“Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem 
e de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das 
sociedades humanas e não há homens isolados. O homem é um ser de 
raízes espaço-temporais”. 
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 Mas, infelizmente, deparamo-nos com uma escola estagnada que parou-se 

no tempo, resistentes a mudança, a transformação marcada por incertezas e 

incongruências. Em outras palavras, Petraglia (2006, p.10) diz que 

 

A escola também reforça e dificulta o enfrentamento das contradições e 
adversidades da vida, com currículos fragmentados, práticas tecnicistas e 
teorias que não respondem mais aos desafios da contemporaneidade. A 
formação de administradores escolares e de professores, que irão atuar 
neste contexto crísico, parece não privilegiar a religação dos saberes, 
valorizando, ainda, a disciplinarização que simplifica e reduz práticas e 
teorias educacionais. 

 

Muito embora se saiba que as práticas educativas têm o poder de transformar 

o outro, a busca pela alteridade tem sido um grande desafio para uma sociedade 

contemporânea, que julga sem conhecer e que prevalece o individualismo nas 

práticas sociais, deixando de lado a concepção de uma sociedade coletiva e 

organizada. 

Práticas estas em que colocam o sujeito sempre em construção por estar 

inserido em uma sociedade em mudança, a partir das relações e práticas sociais o 

sujeito constrói seu ser, suas concepções, sua forma de pensar e agir constituindo 

uma identidade própria. 

Portanto, a construção utópica de uma sociedade igualitária e respeitosa para 

com o outro e suas diferenças deixou de ser um sonho para ser uma realidade, 

embora ainda distante por ter raízes de uma sociedade homogênea, autoritária e 

singularista, deve-se levar em conta que a proliferação singular das pessoas estão 

emergindo dia após dia e que o respeito as potencialidades e individualidades de 

cada um deve ser o marco primordial da nova era. 
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Resumo 

As recentes relações formadas no campo da saúde entre pessoas trans e 
profissionais da área são o objeto de pesquisa deste trabalho, enfatizando, 
sobretudo, os homens trans. Pode-se dizer que são recentes se tomarmos como 
marco a publicação oficial da Política de Saúde Integral LGBT, em 2012, e a 
implantação do Ambulatório Trans na cidade de João Pessoa, Paraíba. 
 
Palavras-chave: Homens trans. Antropologia. Política Nacional de Saúde. 
 

 

Abstract 

The recent relationship built in the field of health between transgender people and 
their respective professionals are the object of this work research, emphasising 
especially trans men. You could say that they are quite new if you consider the 
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milestone in the story, the official publication of the Policy of Integral LGBT Health, in 
2012, and the implementation of the Trans Clinic in João Pessoa City, Paraíba - 
Brazil. 
 
Keywords: Trans men. Antropology. Nacional Policy of Health. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho é uma miscigenação de recortes do projeto de Iniciação 

Científica com vigência 2013/2014 sob o título "Eu só queria ser mais um Diego": um 

olhar antropológico sobre a construção das transidentidades masculinas e a política 

de saúde integral LGBT e experiências de campo vivenciadas aprioristicamente à 

aprovação do projeto. 

 "Quero respostas, quero resoluções" é um verso retirado de um poema escrito 

por Marcelo Caetano, cuja identidade é trans. Está sendo utilizado para representar 

as demandas dos homens trans, quaisquer que sejam, mas sobretudo as demandas 

postas frente ao sistema de saúde e o sistema jurídico. 

 O campo desta pesquisa se delimita nos espaços dos serviços de saúde, 

sobretudo, mas também nos espaços de organização política da Associação 

Brasileira de Homens Trans (ABHT), assim como em encontros casuais com os 
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sujeitos da pesquisa, onde conversas descontraídas, até então, – em função da 

ausência de formalidade, o que muda a partir da aprovação do projeto – têm 

predominado.  

Afinal, assim como Laplantine (2007) afirma, e coaduno com este 

pensamento, a abordagem antropológica somente pode se concretizar se o homem, 

sujeitos da pesquisa e/ou não, for visto enquanto sujeito social constituído de 

múltiplas dimensões. Os homens trans, portanto, precisam ser abordados sob óticas 

diversas, buscando compreensão integral de suas formas de organização cultural e 

política. 

 Os homens trans são sujeitos que nasceram com uma genitália atribuída ao 

gênero com o qual não se identificam. Pode-se dizer, portanto, levando em conta 

todas as tensões, críticas e reflexões sobre a questão, que os homens trans estão 

sob o guarda-chuva da transexualidade. E, como esclarece Bento (2008), a 

transexualidade é uma experiência identitária, assim como as sexualidades não 

hegemônicas, embora a transexualidade seja patologizada e a homossexualidade, 

por exemplo, não mais. 

A Política Nacional de Saúde integral LGBT, publicada na íntegra em 2012, 

mas legitimada pela Portaria n° 2.836 de 1 de dezembro de 2011, prevê, a partir das 

recomendações da 13a. Conferência Nacional de Saúde, entre outros aspectos, o 

aprimoramento do processo transexualizador.  

Como consequência deste panorama de ampliação e aprimoramento, surgem 

os Ambulatórios Trans que são centros de atendimento à saúde de pessoas trans de 

uma maneira geral, com a perspectiva de integralidade trabalhada pela Política com 

os demais princípios do Sistema Único de Saúde; a universalidade e a equidade. 

(BRASIL, 2012). 

 Neste caso especificamente, palavras-chaves/categorias tais como corpo, 

saúde e gênero se interseccionam para formar o sujeito e o campo. As 

transformações na dimensão do corpo, tendo como objetivo a inteligibilidade do 

gênero que se compreendem, acarretam necessária atenção à saúde, cuja resposta 

está sendo dada pelo Estado.  
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Resposta no sentido de atender a uma demanda que se apresenta há 

décadas a partir dos movimentos sociais de Travestis e Transexuais femininas e, 

mais recentemente, de homens trans através da ABHT. Aproximam-se destes 

debates as questões de gênero, sobretudo os processos de construção e 

negociação das masculinidades. 

Por todas as questões pertinentes ao universo trans, torna-se importante 

destacar a existência das peculiaridades decorrentes da absorção de valores 

pertencentes à masculinidade hegemônica e da experiência anterior ao processo de 

construção do ser homem trans. As suas masculinidades são postas à prova da 

mesma maneira que são também postas as masculinidades dos homens cisgêneros 

– homens que tem sua genitália em conformidade com seu gênero – mas com a 

particularidade de, enquanto corpos em alteração, serem traídos pelos mesmos e 

reconhecidos no meio social como pertencentes ao gênero com o qual não se 

identificam, gerando mal-estar e constrangimento.  

 

Conhecer o campo, inserir-se, familiarizar-se... 

 Utilizo aqui o conceito de campo de Bourdieu (2004) para representar um 

espaço permeado de relações de poder, produção de habitus e de uma lógica de 

funcionamento própria. Desta maneira, a formação do principal campo desta 

pesquisa, o serviço de saúde às pessoas trans, é muito recente, data de final de 

março de 2013. E a inauguração oficial do Ambulatório Trans da Paraíba é ainda 

mais recente; julho de 2013. 

 No entanto, há 13 meses venho me familiarizando com as leituras sobre 

gênero, corpo, saúde, transexualidades, masculinidades com vistas ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa na área quando a oportunidade fosse 

dada. E o campo, ainda não inserido na área da saúde propriamente dita, vem 

sendo acompanhado com muita proximidade.  

 Neste curto espaço de tempo acompanhei eventos como o I Encontro da 

Juventude LGBT da Paraíba, as programações pelo dia da visibilidade trans, 

sessões de terapia em grupo com pessoas trans, Seminário sobre saúde integral da 
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população LGBT e o I Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste, todos 

realizados em João Pessoa.  

O I Encontro da Juventude LGBT foi organizado pelo Projeto de Extensão do 

qual fazia parte em 2012 em parceria com o movimento LGBT estadual, aconteceu 

na UFPB e teve duração de dois dias, contando com a presença de representantes 

dos quatro segmentos congregados na sigla supramencionada.  

As programações pelo dia da visibilidade trans foram uma série de eventos e 

micro eventos que aconteceram fomentados pelo Governo do Estado, Prefeitura 

Municipal e Movimentos sociais. A presença de uma pesquisadora nas sessões de 

terapia em grupo de pessoas trans foi permitida através da proximidade relacional 

que construí com os sujeitos, fazendo-os sentir à vontade com a presença de uma 

outsider.  

O Seminário sobre saúde integral da população LGBT foi uma realização do 

Governo do Estado e foi um dia inteiro de grandes contribuições, cujas definições 

saíram como indicação para o Comitê de saúde LGBT. 

O I Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste foi especialmente 

enriquecedor por ter permitido a participação no processo de construção do evento. 

Considerado recorde de reunião no Brasil, estavam presentes 17 homens trans. Foi 

uma experiência de pesquisa fundamental para a definição do campo desta, pois o 

destaque se deu ao sistema de saúde, às contribuições deste na vivência plena da 

identidade trans. 

Em função de toda essa movimentação político-identitária que vem 

acontecendo na Paraíba considero que o terreno está particularmente fecundo e 

propício ao desenvolvimento de pesquisas. 

 O primeiro de todos os contatos que tive com os homens trans se deu no 

âmbito do I Encontro da Juventude LGBT, quando conheci Diego. Diego é um rapaz 

de 23 anos que há 5 decidiu modificar seu corpo para se enquadrar no gênero que 

se sente pertencido, o masculino. As fortes lógicas da necessidade de 

pertencimento o levaram à absoluta certeza de que não encaixava no que era 
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esperado para uma pessoa do gênero feminino, expectativa depositava nele em 

razão da genitália classificada ao nascer - talvez antes disso. 

É, inclusive, difícil sair desta lógica binária feminino vs. masculino quando 

lidamos com categorias êmicas e elas aparecem nestes termos. 

 Diego na fase em que o conheci, estava se aproximando dos movimentos 

LGBT na capital paraibana, e levou-me até outros meninos que também se 

identificavam como homens trans. A formação da rede que está hoje disponível para 

o desenvolvimento da pesquisa começou a partir da colaboração de Diego. E, em 

função de sua dimensão, isto é, do tamanho da rede, todos aqueles que foram 

apresentados a mim por Diego tornaram-se colaboradores, no sentido literal do 

termo, mas não apenas. Conheci, neste período de tempo, 5 homens trans que 

moram em João Pessoa. 

 Compreendendo parcialmente como se dão as negociações com o campo, 

me permiti, enquanto pesquisadora, mas também enquanto pessoa, me aproximar 

dos sujeitos da pesquisa, que passaram do posto de sujeitos da pesquisa para 

colegas próximos. A experiência da afetação, retratada por Favret-Saada (1990), 

expressa bem o que aconteceu no decorrer das minhas incursões etnográficas. 

Toda comunicação que se estabelece a partir de uma relação nos afeta de alguma 

forma, diz a autora, seja leve ou intensamente, seja na nossa maneira de enxergar o 

mundo, seja no tipo de corte de cabelo, um trejeito que agregamos à nossa 

gesticulação ou uma expressão. 

 O contato estabelecido entre a prefeitura de João Pessoa representada pela 

Seção DST/AIDS e a realidade das pessoas trans a partir da Semana da Visibilidade 

Trans gerou um produto positivo. O diretor do Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA/JP) à época se sensibilizou e se comprometeu a iniciar 

brevemente os atendimentos. Houve um intervalo de dois meses entre a Semana de 

Visibilidade Trans e o início dos atendimentos. Este tempo foi utilizado para contatar 

a equipe médica que ficou sendo representada pelo Dr. Eduardo Sérgio, médico-

obstetra e ginecologista.  

 Os atendimentos fixaram-se nas sextas-feiras pela manhã, comumente 

estendendo-se pela tarde. Nos dias em que as consultas aconteceriam uma Kombi 



 

 

170 

 

era enviada até Recife para buscar os homens trans que precisavam de 

atendimento, alguns há muito tempo. É válido mencionar que as consultas não eram 

direcionadas exclusivamente para os homens trans, algumas meninas transexuais 

também se consultavam.  

Os dias de consulta eram como uma grande reunião de amigos, pois havia o 

fluente compartilhamento de vivências comuns, o que acontece frequentemente pela 

internet, através da utilização das redes sociais. No entanto, as tecnologias, apesar 

de aproximar aqueles que estão geograficamente distantes, não substitui o contato 

face a face que reforça o sentido de pertencimento e a solidariedade do grupo. 

 O CTA é localizado, desde 2010, no CAIS (Centro de atenção integral à 

saúde) Jaguaribe, bairro central da capital paraibana. É um prédio relativamente 

pequeno, se comparado aos demais prédios do CAIS e se localiza nos fundos do 

terreno. Para chegar até ele, é necessário passar na frente de quase todos os outros 

centros de atendimento. No mesmo terreno, encontram-se também outros centros 

de saúde, como, por exemplo, o Hospital Pediátrico Arlinda Marques.  

Comumente no CTA se realizam teste de DST/AIDS e hepatites virais. Neste 

sentido, pode-se dizer que o campo é estabelecido e concretizado, possuindo 

dinâmicas particulares que se rotinizam através da repetição contínua e cotidiana. 

Preocupa-nos, portanto, como se desenvolverão as dinâmicas relacionais 

recentemente estabelecidas frente à recente presença das pessoas trans naquele 

espaço.  

 Significa dizer que os profissionais, não habituados com o fato de lidar com, 

por exemplo, o uso do nome social no atendimento, podem vir a negociar, negar, 

aceitar, tratar mal ou bem, rechaçar, entre outras possíveis respostas, que serão 

investigadas no decorrer desta pesquisa que se inicia. Isso não quer dizer que a 

pesquisa tem caráter valorativo, de denúncia etc., mas que todos os processos 

empreendidos no âmbito do serviço de saúde entre homens trans e outrem será 

objeto de investigação e análise desta pesquisa, através do uso da observação 

direta e escrita etnográfica. 

 Embora o uso do nome social seja instituído pelo Ministério da Saúde como 

direito conquistado tanto para profissionais, quanto para usuários, o primeiro 
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problema que surgiu a partir da ocupação daquele espaço diz respeito ao uso efetivo 

deste direito previsto em lei. No acompanhamento das primeiras consultas me 

deparei com a atitude de repulsa de uma funcionária do Centro frente à presença de 

dois nomes na ficha de exames, que diziam respeito ao nome que constava no 

registro de nascimento do paciente e ao nome social. "Mas você é fulana ou 

fulano?", falava a mulher em alto tom. 

 Relatou-me, certa vez, Eduardo, 23 anos, que na busca pelo atendimento 

endocrinológico para dar início ao seu tratamento hormonal, procurou a Unidade de 

Saúde da Família mais próxima de sua casa. Disse-me, ainda, que chegou com 

mais de 1 hora de antecedência da hora que começam a entregar as fichas. No 

entanto, foi o último a recebê-la. A agente de saúde, que já tinha negado seu direito 

ao uso do nome social, argumentou que havia prioridades e que ele por que não 

estava doente ficaria por último. Finalmente, quatro horas depois, ele foi atendido e 

conseguiu o encaminhamento. A mesma agente de saúde que anteriormente já 

havia sido antiética e nada profissional, o avisou de que a consulta demoraria alguns 

meses, talvez seis, e que ela o avisaria quando estivesse marcada. 

Três meses depois deste episódio, veio o dia da consulta. Ao chegar ao 

endocrinologista, o mesmo perguntou se Eduardo queria tomar hormônios pra 

crescer os peitos, demonstrando total falta de conhecimento, humanização e 

sensibilidade, talvez até hostilidade, pois o mesmo sequer o olhou, como disse meu 

colaborador. Finalmente ao explicar a situação, Eduardo teve seu pedido de 

atendimento negado, pois, segundo o médico, ele só atendia diabetes e tireoide e os 

exames que ele precisaria fazer – como se o médico minimamente soubesse – não 

poderiam ser feitos. Meses depois, os exames foram feitos com uma simples coleta 

de sangue no CTA. 

 Este exemplo é sintomático, pois se relaciona intensamente com a prática 

profissional e a disponibilidade do sistema de saúde em atender uma demanda. A 

demanda existe, pois são, no mínimo, cinco homens trans que residem em João 

Pessoa e estão no processo de hormonização, então, qual a extrema dificuldade em 

medica-los para que não precisem recorrer ao mercado ilegal de remédios? A 

Política de saúde é substancialmente importante por este motivo; os profissionais de 
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saúde precisam estar preparados para atender às demandas específicas de cada 

população, cada grupo social, numa perspectiva universalmente democrática. 

 O fato de Dr. Eduardo Sérgio ser ginecologista e obstetra nos leva a refletir 

sobre duas questões fundamentais que dizem respeito às representações sociais da 

saúde e à prática profissional.  

Em primeiro lugar, o lugar do cuidado é extremamente associado à 

feminilidade e o que observamos é que os homens trans, como maneira de 

autoafirmação, sobretudo no início da transição, por insegurança ou qualquer outra 

razão, buscam se distanciar daqueles caracteres ligados à feminilidade. Então, 

nesse sentido, é significativo o passo que damos ao ver estes homens buscando o 

serviço a fim de prevenir-se contra possíveis enfermidades. 

 Em segundo lugar, a especialidade do médico que os atendem é 

intrinsecamente ligada, se não à mulher, no mínimo aos órgãos reprodutivos. Esta 

seria uma dificuldade de aceitação do acompanhamento contínuo, o que, devido à 

falta de médicos dispostos e à prática profissional que Dr. Eduardo desenvolve, 

garantindo que os homens trans que ele acompanha se sintam à vontade diante 

dele. Neste sentido, a consulta se torna muito mais um momento de compreender-se 

como corpo que precisa de atenção e acompanhamento, do que propriamente a 

execução de testes, exames etc. Ainda mais porque a maioria que procura o 

atendimento, já deu início por conta própria à hormonização, o que traz ao médico 

uma perspectiva de redução de danos.  

 No entanto, no CTA trabalham mais de 40 funcionários, entre médicos, 

enfermeiros, atendentes, gestores, agentes de limpeza, de saúde etc. A atenção 

dada pelo médico pode não ser suficiente para fazer com que eles procurem o 

serviço, tamanha a chance de serem contrariados, terem seus direitos feridos ou sua 

dignidade abalada.  

E por estes motivos um lugar especializado com profissionais preparados e 

cientes da realidade do grupo contribui para o acesso à saúde, tão enfatizado na 

Política Nacional e concretizado na implantação do Ambulatório Trans, que 

atualmente está localizado no Hospital Clementino Fraga e está com suas atividades 

suspensas em decorrência da revogação da Portaria nº 859/SAS/MS publicada pelo 
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Ministério da Saúde, cuja regulamentação garantiria a legitimidade dos atendimentos 

no âmbito oficial da Política Nacional de Saúde Integral LGBT.   

Entretanto, os atendimentos têm acontecido no Centro de Testagem e 

Aconselhamento, semanalmente, no dia que fora anteriormente combinado, e os 

homens trans, talvez conscientes da necessidade de acompanhar e cuidar de sua 

saúde, talvez pelo local disponível de acolhimento, se fazem presentes no serviço.  

 

Um pedaço de teorização... 

A produção teórica na área das ciências sociais e humanas acerca da 

transexualidade tem como base os estudos de gênero, onde temas como 

sexualidade, corpo e identidade são abordados. Grande parte dos trabalhos 

publicados na área das humanidades tem como pressupostos a defesa dos direitos 

humanos, a atenção à saúde e a construção política do movimento civil organizado. 

Esta recente explosão de abordagens da questão é resultado do processo de 

construção da visibilidade trans em âmbito nacional (ARÁN, 2006; BENTO, 2006, 

2008; ÁVILA; GROSSI, 2010; LIONÇO, 2009; ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). 

Os estudos de gênero se iniciaram no Brasil em meados da década de 1970, 

quando Estados Unidos e Europa já estavam avançando, como nos informa Arilha 

et. al. (1998). A autora nos leva a refletir principalmente acerca da transição dos 

estudos da mulher em direção aos estudos de gênero, focalizando, sobretudo, neste 

segundo momento, a relação em homens e mulheres na sociedade, ou seja, 

despertando para uma perspectiva de gênero mais relacional.  

Neste panorama, os estudos sobre masculinidades tinham foco na 

sexualidade, como é possível ver através de Garcia (1998), e este quadro foi se 

alterando conforme eram percebidos os aspectos prejudiciais de “ser homem”, pois 

havia um pressuposto hegemônico sob o qual os homens construíam as suas 

subjetividades, culminando na assertiva de que para compreendermos gênero é 

necessário ir além dele. 

Um debate importantíssimo que deve ser mencionado ao falarmos de 

transexualidade é a despatologização. Uma campanha mundial denominada Stop 
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Trans Pathologization existe desde 2007 e é apoiada por instituições de pesquisa, 

grupos de apoio a pessoas trans e outros atores sociais desse campo. A própria 

Judith Butler, autora reconhecida pela sua rejeição a argumentos essencialistas de 

qualquer tipo, a respeito desta tensão que é a patologização vs. despatologização 

argumenta que 

 

Se o diagnóstico é agora o instrumento pelo qual se pode 

obter benefícios e o estatuto legal, ele não pode 

simplesmente ser eliminado sem que se tenha chegado a 

outras maneiras duradouras de se alcançar os mesmo 

resultados (BUTLER, 2009, 103) 

 

No entanto, de acordo com Bento (2011), é possível desconstruir as razões 

que mantém a transexualidade como patologia, e ainda assim garantir o acesso dos 

sujeitos aos serviços de saúde adequados. Contudo, sem dúvida, essa é uma 

questão crucial, não resolvida, que perpassa o campo da transexualidade no Brasil 

hoje, e também na Paraíba. 

A metodologia utilizada segue os moldes do fundador da observação 

participante, Malinowski, de acordo com as orientações presentes na introdução de 

Os argonautas do Pacífico Ocidental, segundo as quais a observação deve ser fiel, 

minuciosa e detalhada, com a utilização de diários de campo e produção de um 

texto etnográfico ao final da pesquisa, algo semelhante ao relatório final da 

pesquisa, atualmente.  

 

Considerações finais 

 Esta pesquisa passa longe de captar todos os aspectos da vivência trans e 

sua relação com o campo da saúde, sobretudo com os profissionais, tampouco este 

é o nosso objetivo, mas buscamos compreender as representações sociais sobre 

saúde e como o serviço tem lidado com essas questões emergentes. O campo da 
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saúde, tanto quanto o próprio espaço do Centro de atendimentos constitui um 

espaço de socialização e compartilhamento entre homens trans das mais diversas 

trajetórias e vivências. 

 As investigações, devido seu caráter inicial e preliminar, não possuem 

conclusões; não podemos tão prematuramente concluir coisa alguma. No entanto, o 

movimento de iniciativa de pesquisa frente às novas relações destes sujeitos, os 

homens trans, se mostra um campo frutífero, capaz de nos fazer enxergar 

interstícios que há pouco tempo vêm sendo desvelados e durante tanto tempo foi 

monopolizado pelas ciências “psi”, tal como Bento (2008) denomina, a psicologia, 

psiquiatria e a psicanálise.  

Por acreditar na contribuição que as ciências sociais podem fornecer ao 

campo da transexualidade através da reflexão e aprofundamento nas vivências 

particulares dos sujeitos, nos inserimos neste debate. 
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MULHER, MÍDIA E SOCIEDADE: UM ESTUDO SOBRE PRESENÇA FEMININA 

EM SÉRIES DA TV NORTE-AMERICANA E MUDANÇAS SOCIAIS 

Ryan Brandão Barbosa Reinh de Assis443 

Profa. Dra. Cláudia Regina Lahni444   

Resumo: 

A partir da segunda metade do século XX, a situação da mulher experimentou, nos 
Estados Unidos (e em outros países), transformações significativas. Tais mudanças 
realizaram-se, simultaneamente, à instalação de uma potente indústria de 
comunicação, na qual a TV se destaca. A mídia televisiva e a cultura midiatizada 
produzida por ela adquiriram, ao longo dos anos, lugar central como instituição 
produtora de sentidos que afetam todos os campos sociais no país. A representação 
social da situação da mulher não poderia deixar de ser perpassada por este 
poderoso dispositivo discursivo de produção de sentidos. De tal modo, podemos 
constatar, nos últimos 60 anos, importantes produções na TV norte-americana que 
falam sobre e para mulheres, abordando questões relacionadas ao universo 
feminino inerentes à época em que foram veiculadas. Hoje, tal debate pode, por 
exemplo, ser realizado com base na análise de personagens femininas da segunda 
temporada da série American Horror Story, exibida, em 2012, pela rede FX. Criada 
por Ryan Murphy e Brad Falchuk (autores que já se destacaram por tratarem de 
temas importantes relacionados às mulheres em Glee), a série aborda, em uma 
trama de época, os EUA dos anos 1960, dentre outras questões, a repressão à 
sexualidade feminina que, infelizmente, ainda se faz presente nos dias atuais, 
mesmo que em menor escala. Avalia-se que tais produções midiáticas podem 
contribuir na busca por uma comunicação mais democrática e uma sociedade 
igualitária.   

 

Palavras-chave:  

Relações de Gênero; Mídia; Cidadania; Séries de TV; American Horror Story 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal refletir sobre a inserção das 

personagens femininas principais na segunda temporada de American Horror Story, 

seriado norte-americano, criado, em 2011, por Ryan Murphy e Brad Falchuk - 

showrunners que são conhecidos pelo trabalho desenvolvido em Glee e Nip/Tuck, 

duas séries que alcançaram sucesso significativo tanto com a crítica quanto com o 

público -, e exibido pela rede de TV a cabo FX. Pelo fato de se tratar de um estudo 
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relacionado ao modo como mulheres, entendidas aqui como um grupo minoritário, 

são narradas em seriados, optamos por escolher uma obra que as desse, de fato, 

visibilidade. Em razão dos trabalhos anteriores de seus autores bem como pelas 17 

indicações obtidas, neste ano, pela série, ao prêmio Emmy, sendo, portanto, o 

produto televisivo mais nomeado em 2013, nada mais justo do que direcionarmos 

nossos esforços para problematizar questões envolvendo mulheres no show do 

momento, que, efetivamente, dá espaço e voz ativa às personagens do sexo 

feminino. Durante a trajetória, os recursos cênicos, visuais e sonoros, apesar de 

terem a importância reconhecida no tocante à composição dos papéis 

desempenhados pelas atrizes não foram privilegiados já que a ênfase se direcionou 

apenas para aspectos narrativos.  

Para refletirmos sobre o modo como mulheres foram narradas na segunda 

temporada de American Horror Story, intitulada Asylum, se faz necessário que, 

primeiramente, discutamos a importância da mídia na alteração de relações sociais 

desiguais, como as de gênero, visando ao exercício da cidadania (entendemos 

cidadania como exercício e luta pela manutenção e ampliação de direitos). Além 

disso, temos que, até chegarmos ao seriado que analisamos, muitas outras 

produções norte-americanas também tentaram dar conta de discutir questões 

envolvendo o universo feminino, dando visibilidade a tal grupo. Exemplificá-las e 

reforçá-las acaba, certamente, por contribuir da mesma maneira para o debate 

necessário acerca da participação dos veículos de comunicação na busca por uma 

sociedade mais igualitária e inclusiva.   

 

Comunicação para a Cidadania e Relações de Gênero 

 

No contexto de uma sociedade na qual a mídia ocupa um lugar de destaque, 

se reflete muito, hoje em dia, acerca da sua vital importância na manutenção e 

atualidade dos direitos tomados como fundamentais, como a igualdade, para 

cidadãs e cidadãos. Se, por um lado, a mídia se apropria dos diversos repertórios 

sociais, por outro, ela também expõe representações que irão interagir com as 

noções prévias presentes no público. Desta forma, podemos dizer que as atuais 

ideias existentes sobre as mulheres, foco do presente trabalho, são, ao mesmo 

tempo, matéria-prima e produto final daquilo que é veiculado nos meios de 

comunicação de massa e alternativos. Estes, por sua vez, deveriam aproveitar suas 
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potencialidades para se tornarem verdadeiros instrumentos de socialização 

(igualitária), atuando, portanto, para a construção de uma cidadania democrática 

para grupos considerados minoritários, como as mulheres. Do mesmo modo, é 

fundamental que se reflita, a partir da mídia, sobre as questões que fazem parte do 

cotidiano, por exemplo, de outras parcelas minoritárias da população, como 

negros/as, índios/as, pessoas com deficiência e homossexuais, dando-os, assim, 

visibilidade.  

Segundo Alexandre Barbalho (2005), para que isso, de fato, aconteça, é 

preciso tanto que se estabeleçam políticas culturais para valorizar a diversidade 

como que se tenha uma atuação do Estado visando democratizar a comunicação. O 

reconhecimento de nossas identidades possui dois níveis, não opostos e que se 

relacionam. Um nível é o de caráter individual e tem relação com a forma como 

elaboramos nosso encontro com os outros, a partir da construção da nossa 

subjetividade, ao longo do processo de socialização. O outro nível é o relacionado 

por meio do diálogo com a coletividade e diz respeito ao que convencionamos 

chamar de esfera pública, onde atua a política da diferença e de construção da 

cidadania. Para o autor, um dos pré-requisitos para que as discussões por 

reconhecimento encontrem ressonância é a sua presença nas estruturas de 

comunicação. A mídia hoje detém o  poder de dar a voz e de fazer existir 

socialmente os discursos. Então, ocupá-la torna-se primordial para a política da 

diferença. Afinal, a cidadania, para as minorias, aqui definidas segundo critérios 

propostos por Muniz Sodré (2005), começa através do acesso democrático aos 

meios de comunicação, viabilizando outra imagem que não a feita pela maioria.  

Nesse sentido, no tocante às mulheres, foco do presente trabalho, Daniela 

Auad (2003), em seu livro, “Feminismo: que história é esta?”, tece um paralelo 

histórico acerca da representação da mulher na sociedade, permitindo a 

compreensão da atual situação dessa minoria. Segundo ela, o feminismo é 

questionado com alegações que dão a entender que as mulheres já conquistaram 

seu espaço e obtiveram todos os seus direitos. Tal linha argumentativa encontra 

tanto apoio quanto divulgação em meios de comunicação, que sustentam a não 

existência de desigualdades, mas que, entretanto, utilizam da falácia como pano de 

fundo para manter a desigualdade entre homens e mulheres. No entanto, por meio 

da análise de inúmeros elementos, é perceptível o fato de que as mulheres 
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continuam a ser oprimidas e a desigualdade entre os sexos ainda se faz presente, o 

que torna relevante a inserção desse grupo no estudo em questão.  

As mulheres, no caso, podem ser maioria em número ou até mesmo terem 

em importantes cargos de comando político suas melhores representantes, e isso 

ainda não faz com que elas sejam uma maioria. O que vale é hegemonia da 

representatividade, ou seja, o que impera na sociedade são usos e costumes que 

colocam ou não a mulher, ao menos, no mesmo plano do homem. Como a 

mentalidade da nossa sociedade ainda é machista podemos pensar as mulheres 

como formando uma minoria. Ao tomarmos, do mesmo modo, como base para 

análise, estudos de Joan Wallach Scott (1990), notamos que as relações de gênero 

da maneira como se encontram dispostas em nossa sociedade produzem 

desigualdades. Seus escritos permitem elucidar como as visões naturalistas sobre 

mulheres e homens representam travas para a superação dessa situação, já que há 

uma série de características pontuadas como “naturalmente” femininas ou 

masculinas, que reforçam as relações de poder. Repetidamente praticadas, 

contadas e reproduzidas, estas relações vão ganhando a feição de “naturais”, 

atribuindo os lugares e os valores hierarquizados para ambos os sexos.  

Diante do poder que a mídia possui em modificar relações sociais desiguais, 

os seriados, enquanto produtos da indústria do entretenimento, ao mesmo tempo em 

que evidenciam uma lógica comercial, são vistos como dispositivos que 

compartilham dadas referências comuns acerca de representações da realidade 

social ou inerentes ao próprio indivíduo, que atuam ou, ao menos, tendem a atuar, 

para a inclusão e construção de uma cidadania democrática. Logo, antes de 

analisarmos American Horror Story: Asylum, é importante que destaquemos 

produções norte-americanas, no caso, exibidas nos últimos 60 anos, que colocaram, 

em primeiro plano, a figura feminina e problematizaram de maneira significativa as 

suas questões.    

 

Mulheres nos seriados: os reflexos das conquistas femininas na 

sociedade 

 O seriado I Love Lucy (1951-1957), veiculado pela emissora CBS, 

representou, definitivamente, um dos primeiros fenômenos da história da televisão 

norte-americana. Em um momento em que quase dois terços dos personagens dos 
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programas exibidos durante o horário nobre, que recebiam falas, eram interpretados 

por homens (FALUDI, 1991, p.143), a atriz Lucille Ball propôs a criação de um show 

capaz de acrescentar, à época, inovações tanto temáticas quanto formais. Para isso, 

exigiu a contratação de seu então marido, o ator Desi Arnaz, que interpretaria um 

homem cuja esposa, feita por ela, fazia de tudo para transcender a posição que a 

sociedade a relegava, a de uma simples dona de casa, ação que, segundo as ditas 

convenções do período, acabaria por atrapalhar o bom funcionamento familiar 

(Assis, 2013). 

Durante os anos em que o seriado foi levado ao ar, os roteiristas colocaram a 

personagem diante das mais hilárias situações. Numa das cenas mais famosas, por 

exemplo, Lucy se dispõe a fazer um comercial televisivo sobre um xarope que 

contêm álcool. No entanto, por errar o texto que precisa dizer, acaba ficando bêbada 

devido às várias vezes em que ingere o produto, brindando o telespectador com 

uma coleção de caretas que só ela sabia fazer. A comédia admitida, portanto, era a 

física, que incluía tortas na cara, baldes de água, tombos, lama e toda uma coleção 

de palhaçadas. Como aponta Fernanda Furquim, as situações acobertariam também 

uma discriminação velada nas relações entre homens e mulheres.  

 
(...) vemos Lucy tentar adentrar a vida do marido sem muito sucesso 
graças às trapalhadas que se originam de suas idéias e ao interesse 
de Ricky em mantê-la do lado de fora. Observa-se, nessa série, o 
constante reforço da cultura machista, por isso mesmo, no final, 
invariavelmente, a vontade de Ricky prevalece mesmo quando ele se 
rende e concorda em fazer as coisas a seu modo, pois Lucy sofre 
algum tipo de revés que a fará reconhecer que estava errada 
(FURQUIM, 1998, p.32). 

 

Esse desfecho é algo perfeitamente compreensível para a realidade dos anos 

1950, quando as mulheres não tinham espaço na sociedade. Tais pensamentos 

começam a ser alterados, ainda que de forma gradativa, nas décadas seguintes, 

guiados pelo movimento feminista que terá um forte impacto na TV, adquirindo 

ressonância nos seriados, que, não importa o tempo, possibilitam muitas reflexões 

acerca da sociedade.  

 

A rebeldia de Lucy às determinações impostas por seu marido e pela 
sociedade sobre o que uma mulher e esposa deveriam ou não fazer, 
é um dos primeiros movimentos feministas da história das sitcoms do 
qual se tem notícia e, talvez, tenha sido este o fator do grande e 
duradouro sucesso, originando tantas adaptações ao tema 
(FURQUIM, 1998, p.34). 
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 Durante a década de 1960, apenas dois, dos dez programas de maior 

sucesso na televisão, davam destaque a personagens femininas (FALUDI, 1991, 

p.143). Porém, mesmo nessa época, alguns shows ainda conseguiam falar com as 

mulheres e refletir acerca de suas questões como “A Feiticeira” (1964-1972) e 

“Jeannie é um Gênio” (1965-1970). O primeiro mostrava Samantha Stephens 

(Elizabeth Montgomery), uma autêntica e encantadora bruxa casada com um mortal, 

o publicitário James (Dick York/ Dick Sargent). Disposto a evitar os problemas que 

ocorreriam caso o dom especial de sua esposa fosse descoberto, James pede a ela 

que não o use mais, o que não é compreendido e aceito pelos familiares da moça, 

que possuem os mesmos poderes. O choque entre o mundo dos feitiços e o real, 

representado na personagem de Samantha, acabou por torná-la símbolo de uma 

causa importante.  

Aqui vemos, simbolicamente, os efeitos que os movimentos 
feministas dos anos 60 estariam causando na mulher e em suas 
idéias de família e sociedade ideal. Em geral, Sam ficava ao lado do 
tradicional, o marido, mas aos poucos, e dependendo das situações, 
posicionava-se ao lado da família (FURQUIM, 1998, p.44).  

  

 Por sua vez, o segundo apresentava a história da gênia Jeannie (Barbara 

Eden), retirada da garrafa onde estava aprisionada, há milhares de anos, pelo 

astronauta Tony Nelson (Larry Hagman), que a encontrou durante uma missão 

numa ilha. O humor é garantido pela personalidade de Jeannie, que não é uma 

gênia totalmente obediente e submissa, o que mostra sinais do forte movimento 

feminista da época. Assim, por mais que sejam comédias, durante o período em que 

estiveram no ar, tanto “A Feiticeira” quanto “Jeannie é um Gênio” se destacaram 

pelas questões sérias levadas a público, principalmente no que diz respeito ao 

universo feminino. Em relação ao pioneirismo de ambos os shows, pode-se dizer 

que  

 

a série A Feiticeira (1964) foi a primeira a apresentar um casal, 
casado, dormindo em uma mesma cama e, enquanto os censores 
proibiam que Barbara Eden mostrasse seu umbigo na televisão 
usando roupas de harém na série Jeannie é um Gênio (1965), 
permitiram, ao mesmo tempo, que sua personagem dividisse a 
mesma casa com um homem solteiro. Embora possa não parecer 
nada, foi uma mudança significativa e revolucionária para um estilo de 
programa familiar como as sitcoms (FURQUIM, 1998, p. 77-78). 
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 E serão exatamente as sitcoms, agora na década de 1970, as responsáveis 

por, cada vez mais, quebrar os tabus existentes nas relações entre homens e 

mulheres. Na televisão, o papel da mulher na sociedade, um tema bastante discutido 

nesse momento, receberá um tratamento privilegiado em Mary Tyler Moore (1970-

1977), de James Brooks e Allan Burns. A atriz que dá nome ao programa interpreta 

Mary Richards, uma mulher solteira, na faixa dos 30 anos, que se muda para a 

cidade de Minneapolis, onde vai trabalhar como produtora de TV. A personagem é 

apresentada como uma pessoa independente, que rompeu um noivado, vive sozinha 

em seu próprio apartamento e luta para sustentar-se. Ao contrário das outras 

protagonistas femininas de sitcoms, sua felicidade não passa, obrigatoriamente, por 

um casamento estável e repleto de filhos. Mary coloca sua carreira em primeiro 

plano e mostra que pode alcançar êxito assim, rompendo com o rótulo de que o 

lugar da mulher é dentro de casa, sem direito a aspirações ou objetivos próprios. Ao 

longo da série, ela até relaciona-se com alguns homens – intimamente, quebrando o 

tabu de mostrar o sexo fora do casamento – mas não consegue encontrar o 

chamado parceiro ideal. A mensagem é que não há nada de errado em ser solteira. 

 A relação entre homens e mulheres é mostrada de forma diferente em Mary 

Tyler Moore. Vimos que, em I Love Lucy, Lucille Ball sempre terminava frustrada, por 

não conseguir demonstrar ao marido o seu talento. Mary, por sua vez, não apenas 

demonstra capacidade (é até convidada para trabalhar numa emissora maior), como 

enfrenta o machismo existente na redação (e no mundo). Ela e suas amigas estão 

sempre respondendo, na mesma moeda, os comentários por vezes deselegantes e 

desrespeitosos dos colegas do sexo masculino, demonstrando que as mulheres 

podem, sim, competir em condições de igualdade com os homens.  

 Outra série que provocou muita polêmica, durante a década de 1970, foi 

Maude (1972-1978). Produzida por Norman Lear e transmitida pela CBS, o show 

mostrava a atriz Beatrice Arthur no papel de Maude Findlay, uma mulher de meia-

idade, vivendo ao lado de seu quarto marido, Walter Findlay (Bill Macy). Sim, Maude 

foi a primeira mulher divorciada em uma comédia na televisão. Pesadelo para os 

mais conservadores, ela não tinha vergonha em dizer que se orgulhava da situação, 

defendendo os direitos de libertação das mulheres. Além de explorar a figura do 

divórcio, em um episódio da primeira temporada de Maude, ao descobrir que estava 

grávida, já com 47 anos de idade, a personagem principal decide, por conta própria, 

abortar, levando para a TV um tema que era visto como tabu na mídia.  
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 Beatrice Arthur, atriz que deu vida à Maude, foi também uma das 

protagonistas de The Golden Girls (1985-1992). O programa narrava a vida de 

quatro senhoras, umas divorciadas, outras viúvas, que compartilhavam a mesma 

residência. Aliás, foi uma das primeiras representações de mulheres idosas na 

televisão, todas se unindo para criar um círculo de amizade que funcionava como 

uma verdadeira família. A série focava as relações entre essas mulheres, que 

partilhavam suas vidas cotidianas, sonhos, medos e dilemas como uma unidade. 

Com muito humor e vontade de viver, todas elas iam tentando enfrentar os 

obstáculos de suas vidas, ao mesmo tempo em que davam uma grande lição de 

vida aos telespectadores. 

O final dos anos 1980 marcou a estreia de uma série que acabou exercendo, 

à época, um impacto profundo na política – Murphy Brown (1988-1998). Nela, 

Candice Bergen interpreta o papel central, uma jornalista determinada e disposta a 

superar todos os obstáculos para conseguir o sucesso profissional. A sua decisão de 

ter um filho sem se casar revoltou o vice-presidente dos Estados Unidos na época, 

Dan Quayle, que liderava uma campanha para preservar os valores familiares. Em 

um discurso, proferido em maio de 1992, ele disse: “Não ajuda em nada quando 

temos, no horário nobre da televisão, Murphy Brown, uma personagem que, na 

teoria, simboliza, hoje, as mulheres inteligentes e profissionais, zombando da 

importância do pai, ao decidir ter um filho, sozinha” (MCCABE; AKASS, 2007, p.58, 

Apud FISKE, 1996, p.69). Em setembro de 1992, a barreira que existia entre a 

televisão e a realidade foi reduzida quando a série dramatizou o debate dentro do 

show. Murphy Brown respondeu o comentário de Dan Quayle, em seu programa de 

notícias, afirmando que     

 

Duvido que meu status como mãe solteira tenha contribuído muito para o 
colapso da civilização ocidental. Em um país onde milhões de crianças 
crescem em famílias não-tradicionais, é tempo do vice-presidente expandir 
suas definições e reconhecer que, seja por escolha ou circunstância, existem 
famílias de todas as formas e tamanhos (MCCABE; AKASS, 2007, p.59, Apud 
FISKE, 1996, p.73). 

    

O fato de Dan Quayle atacar uma personagem fictícia, oriunda de uma série, 

revela que muitos políticos conservadores se preocupam com a capacidade da 

televisão de influenciar as pessoas, principalmente as mulheres. Talvez por ainda 

não acharem saídas políticas, a televisão possa servir como espaço alternativo para 
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a discussão dos problemas que as afetam, ajudando a combater os mecanismos de 

dominação. A capa da revista Time Magazine445, com a imagem da personagem 

portando um bottom que dizia “Murphy Brown para Presidente”, apenas evidencia 

que, para muitas mulheres, quem as entende melhor são as personagens na TV e 

não os seus representantes eleitos.      

  Na década de 1990, a série Sex and the City (1998-2004) foi levada ao ar. 

Produzida pela HBO e inspirada no best-seller de Candace Bushnell, a série 

retratava como quatro amigas encaravam o amor e sexo, através de 

relacionamentos pouco consistentes com homens – e também outras mulheres, no 

caso de uma delas. O elenco é liderado por Sarah Jessica Parker, que interpreta 

Carrie Bradshaw, jornalista que escreve uma coluna relatando a opinião das 

mulheres sobre os romances modernos. No episódio piloto, ela já relembra dois 

famosos filmes românticos do cinema e conclui que  

 

Em Manhattan, não há mais amor. Bem vinda à época da não- inocência.  
Não há mais uma “Bonequinha de Luxo” e nunca é “Tarde Demais para 
Esquecer”. Ao invés disso, as bonecas trabalham e têm relações que tentam 
esquecer rapidinho. Autopreservação e fazer bons negócios são mais 
importantes. O cupido voou do pedaço. Como foi que isso aconteceu? (falas 
extraídas do primeiro episódio do programa) 

  

 Durante seis temporadas, Carrie tenta descobrir “por que existem tantas 

solteiras incríveis e nenhum solteiro incrível?”, em um seriado que visa retratar os 

problemas de relacionamento vivenciados por uma boa parte da sociedade 

contemporânea. Além disso, ainda toca em temas trabalhados com muita cautela 

até então, como o uso de preservativos, a ameaça de doenças sexualmente 

transmissíveis e a constante troca de parceiros.  

Se cada uma reage a seu modo às dificuldades de relacionamento, todas 
têm em comum o fato de serem mulheres, com mais de 30 anos, 
independentes, solteiras e vivendo plenamente sua sexualidade (o que se 
convencionou chamar de pós-feminismo). Não se trata mais de sonhar a 
busca do príncipe encantado, mas, ao contrário, de lidar de frente com a 
realidade das dificuldades afetivas (STARLING, 2008, p.55). 
 

 São figuras inteligentes, independentes, trabalhadoras e que também tem o 

direito de se divertir, assim como os homens. Uma comprovação da evolução 

temática das séries americanas foi mostrá-las falando e fazendo sexo. Segundo 

Rodrigo Nunes (2008), os desinibidos papos sobre orgasmos, fantasias e desejos 

                                                           
445

 Revista Time Magazine: edição de 21 de setembro de 1992. 



 

 

188 

 

sexuais já se tornaram uma representação significativa dos tempos modernos. Uma 

revolução para um veículo que, há seis décadas, mostrava a mulher apenas como 

uma dona-de-casa neurótica e atrapalhada, mas que agora se dispõe a retratar o 

que muitas delas imaginam e anseiam, especialmente em termos de sexualidade. 

 Criada por Marc Cherry e veiculada pela ABC, Desperate Housewives (2004-

2012), por sua vez, retrata a vida de um grupo de vizinhas, amigas entre si, 

moradoras do rico bairro de Wisteria Lane, que, apesar de não serem modelos de 

comportamento, tentam manter, a todo custo, uma imagem favorável perante a 

sociedade. A série, que se caracteriza por mesclar drama, comédia e mistério, 

angariou sucesso imediato e fãs como Laura Bush, primeira dama, à época, dos 

EUA, e Oprah Winfrey, apresentadora de sucesso, que dedicou um dos seus 

programas apenas para falar do show. “Recheada (...) de uma severa crítica ao 

estilo de vida da classe média americana, a série faz um retrato da personagem 

feminina e suas facetas, todas exploradas de forma caricata, como se fosse um 

desenho animado (FURQUIM, 2008, p.293)”. 

 Além de Desperate Housewives, também estreou, no ano de 2004, a série 

The L Word (2004-2009). O show, idealizado por Ilene Chaiken e exibido pelo 

Showtime, era centrado nas vidas e nos relacionamentos de um grupo de mulheres 

lésbicas e bissexuais que viviam no bairro de West Hollywood, em Los Angeles. 

Para alegria da comunidade lesbiana, a série se mostrou, logo em seu primeiro ano, 

como capaz de abordar as questões inerentes ao universo lésbico, de forma realista. 

Assim, tornou-se uma referência ao mostrar o que, de fato, acontece na comunidade 

homossexual feminina. 

 
Mais do que apresentar um grupo de lésbicas, a série tira as 
personagens homossexuais de papéis coadjuvantes, trazendo-as 
para os holofotes. Além disso, opta por exibir um grupo de amigas 
lésbicas pouco familiar aos olhares do telespectador, mais 
acostumado à exibição de apenas uma personagem homossexual, 
em geral estereotipada, em meio a um grupo predominantemente 
homossexual. Este ineditismo e o fato de a série ter marcado uma 
posição política, pois trouxe à tona discussões que passam por 
antigas reivindicações do movimento LGBT, foram reconhecidas e se 
tornaram razão de orgulho na avaliação de mulheres envolvidas na 
execução de The L Word (AGOSTINI, 2010, p.83-84).  

 

     Após traçar toda essa reconstituição histórica, tomando como referência não 

só os principais seriados, que deram destaque às questões inerentes ao universo 

feminino, mas também as principais conquistas do movimento, ao longo das últimas 
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décadas, é possível constatar que a caminhada, até aqui, não foi fácil. E ela está 

longe de acabar.   De simples coadjuvantes a protagonistas dos programas mais 

assistidos e comentados da TV norte-americana, as mulheres, gradativamente, 

foram alcançando o seu espaço. Se antes era considerado um tabu discutir, durante 

o horário nobre, acerca de temas como o aborto, o divórcio ou, até mesmo, a 

inserção da mulher no mercado de trabalho, hoje, estes assuntos são mais do que 

recorrentes. No entanto, apesar do espaço para discussão ter sido ampliado, ainda 

encontramos, infelizmente, concepções sociais de cunho extremamente machistas, 

que relegam as mulheres a um nível inferior ao dos homens. Apesar das conquistas 

do movimento feminista nas últimas décadas, ainda há muito que ser feito em favor 

de uma sociedade mais igualitária para homens e mulheres. E American Horror 

Story: Asylum tem muito que contribuir para que isso ocorra.     

 

 

Bem vindo à Briarcliff - as personagens femininas de AHS: Asylum 

 

American Horror Story é uma série de TV norte-americana criada e produzida, 

a partir do ano de 2011, por Ryan Murphy e Brad Falchuk e transmitida pelos canais 

a cabo FX, nos Estados Unidos, e Fox, no Brasil. Descrita como um seriado 

antológico, cada uma de suas temporadas é concebida como uma minissérie 

independente, seguindo um conjunto de personagens e ambientações distintas e um 

enredo com o seu próprio começo, meio e fim. Dessa forma, a cada ano, o mesmo 

grupo de atores aparece na pele de personagens diversos. A segunda temporada do 

show, denominada American Horror Story: Asylum, foco do presente trabalho, 

estreou em outubro de 2012 e tem como tema principal a saúde mental. A história se 

passa no ano de 1964 e acompanha os pacientes, médicos e freiras que ocupam a 

Instituição Mental Briarcliff, fundada para tratar e abrigar pessoas que possuem 

comportamentos considerados desviantes, incluindo aqui criminosos perigosos. O 

grupo de administradores da instituição é composto pelo padre Timothy Howard 

(Joseph Fiennes) e pelas Irmãs Jude Martin (Jessica Lange) e Mary Eunice (Lily 

Rabe). Dentre os médicos encarregados de tratar os pacientes no sanatório, estão o 

psiquiatra Dr. Oliver Thredson (Zachary Quinto) e o cientista Dr. Arthur Arden 

(James Cromwell). Por sua vez, como pacientes, muitos deles injustamente 

institucionalizados, a jornalista lésbica Lana Winters (Sarah Paulson), o acusado 



 

 

190 

 

pelo assassinato de várias mulheres Kit Walker (Evan Peters), Grace (Lizzie 

Brocheré), suspeita na morte da sua própria família, e Shelly (Chloe Sevigny), 

descrita como uma ninfomaníaca deixada no local pelo seu próprio marido.   

  Dentre todas as personagens femininas que aparecem na segunda 

temporada de American Horror Story: Asylum, quatro se destacam, não somente 

pelo tempo em tela, mas também por apresentarem, em suas tramas, considerações 

importantes para o presente trabalho. A primeira personagem feminina a ser 

analisada no presente trabalho é Lana Winters, interpretada pela atriz Sarah 

Paulson. A jornalista chega em Briarcliff com a intenção de descobrir se as 

denúncias de tortura e de maus tratos impetradas contra os pacientes era uma 

prática real e regular. Ademais, tenta, a todo custo, extrair algumas informações do 

assassino de mulheres conhecido como Bloody Face, que, após ter sido 

teoricamamente capturado, foi mandado para a instituição. Lana mantem uma 

relação com a professora Wendy, interpretada pela atriz Clea Duvall. Aqui, 

apontamentos são válidos: o protagonismo lésbico conferido no seriado se mostra 

importante na medida em que, tirando shows como The L Word, voltado para 

mulheres homossexuais, quase não vemos lésbicas protagonizando tais produções. 

Além de American Horror Story: Asylum colocar Lana Winters no centro dos conflitos 

principais, ele dá voz e espaço para que questões importantes sobre o universo 

lésbico e gay sejam discutidas.  

Diante das descobertas bem sucedidas da jornalista sobre como funciona de 

fato o sanatório da trama, a Irmã Jude, administradora do local, para evitar que Lana 

leve a público sua história, acaba por chantagear Wendy, obrigando-a a assinar um 

relato que ateste que a jornalista deve ser tratada em razão da sua 

homossexualidade, sob pena de destruir a imagem e carreira de ambas, que 

possuem profissões, à época, hostis às suas sexualidades. É um triste aceno para 

as condições do nosso passado recente de que o risco de ser descoberto/a, para a 

comunidade, era extremamente perigoso. Atualmente, apesar desse quadro ter 

melhorado, são inúmeras as pessoas que passam toda a sua vida se escondendo e 

não assumindo a própria homossexualidade. Com o decorrer da trama, Wendy 

acaba sendo assassinada pelo verdadeiro Bloody Face, que ainda age, o que prova 

para Lana que o rapaz que se encontra em Briarcliff é inocente.     

Na instituição, a jornalista passa por uma série de tratamentos horríveis que 

visam a combater a sua homossexualidade, considerada como “desviante" e 
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“anormal”. A terapia de aversão é particularmente inquietante. Lana está ligada a um 

soro de indução de vômito enquanto estão sendo mostradas fotos de mulheres nuas 

e em poses sensuais. Em seguida, ela é forçada a se masturbar enquanto toca um 

homem nu. É uma cena extremamente difícil de se assistir e foi considerada por 

Ryan Murphy, homossexual assumido, como a cena mais difícil de ser escrita em 

toda a sua carreira. Tal cena se mostra ainda mais repugnante se pensarmos que 

lidamos, hoje, no Brasil, com debates em torno da chamada “cura” gay.  

O que é interessante, ainda que duro, no tocante à personagem 

homossexual, em American Horror Story: Asylum, é que o horror é tirado 

diretamente de experiências reais de homossexuais em um passado não tão 

distante, pintando um retrato realista de uma sociedade altamente homofóbica. Lana 

é traída por Wendy, a pessoa que ama, em uma relação na qual o amor, à época, já 

nascia condenado, e recebe sanções de ordem moral, já que é considerada uma 

pecadora, e clínica, na medida em que, diante da sua homossexualidade, é forçada 

a passar por uma série de tentativas para se curar. É mister destacar, no entanto, 

que muitos gays e lésbicas, ainda hoje, são assassinados, agredidos e torturados 

por conta de suas sexualidades. Infelizmente, a linha entre a história de Lana 

Winters e a de um número significativo de pessoas é extremamente tênue.  

Com o transcorrer da temporada, a jornalista descobre o real responsável 

pelas mortes das mulheres na cidade – o psiquiatra Oliver Thredson. Ela acaba 

sendo raptada e, após, violentada sexualmente por ele, o que resulta em uma 

gravidez indesejada. Lana tenta a todo custo abortar o bebê concebido através do 

estupro, sem sucesso. Primeiro, é impedida pelas freiras da instituição, que se 

mostram totalmente contrárias a um ato como tal. Depois, a jornalista consegue 

roubar, da cozinha do sanatório, um instrumento destinado a facilitar o aborto, 

arriscando, com isso, a própria vida, já que não o realiza de maneira segura e 

apropriada. No entando, mesmo assim, não obtem êxito no feito. Após relutância de 

dar à luz a criança concebida através do referido estupro, Lana opta por nunca vê-la 

novamente. Ao final da temporada, ela consegue escapar do sanatório, se vinga do 

Bloody Face verdadeiro e escreve um livro contando suas experiências em Briarcliff, 

o que a torna uma jornalista reconhecida e aplaudida. Por mais que tenha sido 

violentada das mais variadas formas, Lana nunca desiste de lutar pelo o que 

acredita e, principalmente, por sua própria vida, o que ressalta a força dessa 

personagem.    
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A segunda personagem feminina a ser analisada no presente trabalho é 

Shelly, interpretada pela atriz Chloe Sevigny. Shelly foi levada, por seu marido, ao 

sanatório com o diagnóstico de ninfomaníaca, após tê-lo traído. “Aquela mulher é 

vítima da própria luxúria. Doença mental é a explicação mais elegante para o 

pecado”, dizem as Irmãs Jude e Mary Eunice sobre o comportamento da paciente. 

“Assim que ele colocou um anel no meu dedo, ele achou que era meu dono. Ele 

podia ter relações sexuais com toda mulher da cidade e eu tinha que ficar em casa 

esfregando suas cuecas sujas. Eu disse a ele: a traição não é por você, é pelo país 

inteiro”, rebate Shelly, cuja trama acaba por estar inserida historicamente em um 

momento no qual o movimento feminista vinha tomando forma – a década de 1960. 

Assim, a personagem luta tanto contra julgamentos sociais quanto clínicos apenas 

porque gosta de fazer sexo. “Homens gostam de sexo e ninguém os chama de 

putos. Eu odeio esta palavra. É tão feia. Estou com tesão. Desde quando eu tinha 

cinco anos e escorreguei meus dedos lá dentro pela primeira vez. Eu fazia o dia 

todo. Minha mãe me fazia usar luvas sem dedos”, mostrando que a repressão à 

sexualidade já começava dentro de casa, pela própria família. Ademais, a 

personagem demonstra sua vontade de ir para a Europa, pois os Estados Unidos, 

que, à época, era, contraditoriamente, tido como um local no qual as pessoas 

poderiam viver livremente, em qualquer aspecto, não a aceitava da forma como era. 

“Quero ir para Paris, na França. Estão vinte anos na nossa frente. Aqui eu sou uma 

aberração. Lá eu seria famosa. Nunca assistiu Delta de Venus? Anais Nin aceitou a 

própria sexualidade, sem nenhuma culpa”, sonha. Infelizmente, Shelly acaba por se 

tornar mais uma das vítimas das experiências mal sucedidas com humanos 

comandadas pelo Dr. Arden na instituição, ainda que tenha lutado bastante para 

sobreviver. Sobre isso, cabe aqui destacar que o “horror” no qual o nome American 

Horror Story: Asylum faz referência àquilo que os seres humanos são capazes de 

fazer uns aos outros em razão tanto da medicina quanto da dita moralidade. Essa é 

a parte que, definitivamente, mais choca no show.  

A terceira personagem feminina analisada neste trabalho é a Irmã Mary 

Eunice, interpretada pela atriz Lily Rabe. Após um episódio de exorcismo, o demônio 

que se encontrava no corpo de um garoto, levado ao sanatório por seus pais para se 

tratar, acaba passando para o corpo da freira, controlando todos os seus atos. Antes 

do evento, Mary Eunice era conhecida por sua bondade e generosidade para com 

os pacientes do local, apesar de não bater de frente com os responsáveis pelas 
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práticas ultrapassadas de tratamento de Briarcliff. A partir do momento em que é 

possuída por forças malignas, a personagem adquire novos contornos e se torna a 

grande vilã da história, manipulando todos a sua volta para conseguir o que deseja. 

Um ponto interessante a ser comentado sobre a trajetória da freira no seriado 

diz respeito ao modo como a sexualidade feminina era, infelizmente, vislumbrada à 

época. Tão logo acontece o episódio envolvendo exorcismo, a Irmã Mary Eunice 

passa a se exibir para o Dr. Arden e para o Monsenhor Timothy Howard, 

provocando-os por meio do uso de apenas roupas íntimas. Isso acaba levando a 

uma triste comparação entre a sexualidade feminina e a possessão demoníaca, 

como se as mulheres que exercessem de fato a própria sexualidade estivessem 

“contaminadas” por forças malignas e que elas não deveriam se comportar assim. 

Ademais, outra cena que contribui para a discussão é o fato de que a Irmã Mary 

Eunice chega a violentar sexualmente Timothy, fazendo com que ele descumpra os 

votos de castidade proferidos anteriormente. É mister destacar que qualquer tipo de 

violência sexual, seja ela proferida entre sexos opostos ou semelhantes, deve ser 

ardualmente combatida e a série deixa bem claro esse mesmo posicionamento. Por 

fim, cabe apenas destacar o uso da música “You Don't Own Me”, da cantora Lesley 

Gore, nas cenas pós-possessão, quando Mary Eunice ironiza artefatos religiosos 

como o crucifixo, dizendo que a Igreja Católica não mais a possuía e que agora ela 

estava de fato livre.            

Por fim, a última personagem feminina a ser analisada neste trabalho é a Irmã 

Jude Martin, interpretada pela atriz Jessica Lange. Antes de se tornar freira, Jude 

era uma prostituta e, em razão disso, acabou contraindo sífilis, que a deixou estéril. 

Diante da impossibilidade de gerar filhos, ela encontra nos seus pacientes uma 

forma de suprir tal perda, projetando-se, porém, de maneira muitas vezes 

equivocada no tocante ao tratamento deles. Entretanto, podemos constatar que, 

ainda que a sua maneira, ela acha que está fazendo apenas o bem.  

 

O senso comum diz que os profissionais pastorais reconheçam os 
limites das suas capacidades e dirijam os sobreviventes para 
profissionais de saúde mental e a leis que muitas vezes são mais 
capazes de lidar com as questões pertinentes. Isso não significa que 
a direção espiritual e outros cuidados pastorais não são importantes. 
Significa apenas que na maioria dos casos esses cuidados não são 
suficientes para lidar com todos esses problemas. Estes incluem o 
perdão do qual a terapia e a restituição são elementos integrais. A 
exigência de que os clérigos e religiosos profissionais reconheçam 
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seus limites e estabeleçam laços com os profissionais de saúde 
mental e leis é um avanço teológico construtivo (HUNT, p.13, 2009).  

 

Jude decidiu se tornar freira após atropelar uma criança. Não tendo prestado 

socorro, se culpa incessantemente pela sua morte e acredita que na Igreja 

encontrará o perdão para seus pecados. Apesar de ainda se valer de práticas como 

o eletrochoque, a lobotomia e a esterilização no sanatório, podemos dizer que Jude 

é a pessoa mais inteligente em Briarcliff. No entanto, mesmo assim, não tem o seu 

trabalho reconhecido pelos seus colegas do sexo masculino, por ser mulher. “Você 

deve ficar louca pelo fato de ser a pessoa mais inteligente na sala, mas não ter 

nenhum poder em razão da rosa que tem entre as pernas”, provoca o demônio, 

antes de passar para o corpo de Mary Eunice. “Os homens nunca vão ficar bem com 

uma mulher no comando”, diz um dos guardas da instituição, após ser repreendido 

por Jude. Diante de frases como estas, Jude sempre responde: "Você nunca deve 

deixar um homem lhe dizer quem você é ou fazer você se sentir inferior a ele". 

Nesse ponto, é mister fazermos ponderações: criticamos a visão machista que, 

infelizmente, ainda predomina no mercado de trabalho, no qual mulheres, ainda que 

ocupem as mesmas posições que homens, recebem salários ou tratamento 

desiguais. Ademais, mais especificamente, é possível inferir sobre o trabalho da 

mulher na Igreja Católica        

 

As igrejas cristãs não estão isentas das práticas de atos de violência 
que são perpetrados diariamente contra mulheres e meninas. Dentro 
das instituições é reproduzido o mesmo modelo presente na 
sociedade: a violência de gênero. A mulher é vulnerável no interior do 
sistema religioso pois este se utiliza de uma retórica religiosa e de um 
apelo à bíblia para justificar suas ações, como se Deus aprovasse 
comportamentos violentos. São conhecidos inúmeros casos em que 
uma mulher, flagrada em pecado, recebe a disciplina pastoral que a 
expõe a situações vexatórias restando-lhe apenas duas opções: ou 
se submeter à autoridade (com abuso de poder) ou sair do ambiente 
da igreja (CAVALCANTE; SOARES, p.57-58, 2009).  

 

 

Durante a temporada, Jude passa por um processo de redenção significativo. 

É internada na instituição por uma armação de Mary Eunice, que deseja, a todo 

custo, assumir o controle do local. Dessa forma, é submetida a todas as formas de 

tratamento que imputava aos demais pacientes, passando a perceber como agiu de 

modo errôneo durante os últimos anos. Logo, mais do que passar a ajudar os 



 

 

195 

 

demais pacientes, como Lana, a fugir do local, Jude ajuda a si mesma, na medida 

em que se liberta de tudo aquilo que a aprisionava e a limitava, tomando as rédeas 

do seu próprio destino.   

 

 

Considerações finais 

 

Neste mundo de diferenças, a televisão acabou por se tornar, ao longo dos 

anos, um dos mais fortes meios de conscientização social. Por falar diretamente com 

homens e com mulheres, no conforto de suas casas, é visível a potencialidade que 

tal veículo possui ao atuar, ou, ao menos, tender a atuar, para a inclusão e 

construção da cidadania. Assim, quando um produto cultural tipicamente televisivo 

como o seriado surge, não é possível deixar de lado a sua importância. As séries de 

TV construíram o imaginário coletivo norte-americanos desde os, nem tão distantes, 

anos 1950. Hoje, mais do que nunca, tais produtos tomam conta das rodas de 

conversa, das salas de TV, dos sites da internet e, sim, também dos estudos de 

comunicação. Antes restritas aos canais fechados, agora elas são acessíveis 

através dos downloads e voltaram a ser exibidas em alguns poucos canais abertos 

brasileiros.  

No tocante, mais especificadamente, ao movimento feminista é fundamental 

dizer que a sua maior importância, segundo observamos, diz respeito à alteração 

das perspectivas predominantes em distintas áreas da sociedade ocidental, que vão 

da Cultura ao Direito. As ativistas feministas praticaram (e praticam) campanhas a 

favor dos direitos legais das mulheres (direitos de contrato, direitos de propriedade, 

direitos ao voto), pelo direito da mulher à sua autonomia e à integridade de seu 

corpo, pelos direitos ao aborto e pelos direitos de reprodução (incluindo o acesso à 

contracepção e a cuidados pré-natais de qualidade), pela proteção contra a violência 

doméstica, contra o assédio sexual e contra o estupro (contra a violência sexual), 

pelos direitos trabalhistas, incluindo a licença-maternidade e salários iguais e contra 

todas as formas de discriminação. Ainda que a nossa sociedade continue sendo 

machista, é inegável que caminhamos em direção a um futuro menos desigual entre 

os homens e as mulheres, felizmente. Isto só é possível pela luta do movimento 

feminista, que se processa, diariamente, nas mais variadas instâncias.   
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 Em relação à American Horror Story: Asylum, podemos perceber que o show 

emprega personagens femininas que fogem do tradicional e que, em razão disso, se 

tornam fascinantes, ainda que algumas delas sejam vilãs e cometam atos 

questionáveis e outras que, simplesmente, destacam os horrores de várias injustiças 

sociais. Também é um pouco intrigante notar que muitas das discussões trazidas 

estão relacionadas com contextos históricos. No geral, parece que o show deveria 

ser aplaudido por suas mulheres únicas que incessantemente se esforçam para 

manter o seu poder e liberdade, superar os aspectos do seu passado difícil e 

opressivo. Diante disso, só podemos esperar que nas novas temporadas e 

apontamentos como estes temas tão significativos sejam levantados.  
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POR QUE ELAS MARCHAM? A MARCHA DAS VADIAS DE MARINGÁ– PARANÁ 

Camila Carolina H. Galetti446. 

 

Resumo: Esse artigo tem como objetivo identificar através da Marcha das Vadias a 
mobilização e difusão dessa manifestação alavancada por mulheres nas redes 
sociais virtuais. As jovens militantes feministas questionam o machismo, lutam 
contra as diversas violências sofridas pelas mulheres, são elaboradas artes com 
engajamento político para visibilizar as lutas.  

Palavras-chave: Marcha das Vadias; feministas; gênero; movimentos feministas.  

Abstract: This articleaims to identifythrough“Marcha das Vadias” mobilizationand 
disseminationof this manifestationleveragedby womeninvirtual social networks. 
Theyoungfeminist activistsquestion themachismo, fight againstviolence suffered 
bymanywomenare drawnart withpolitical engagementtovisualizethe struggles. 
Key-words: “Marcha das Vadias”, Feminist, Gender, Feminist Movements. 
 

Introdução 

Após tantas lutas travadas, direitos conquistados, sufrágio feminino, direito 

aos métodos contraceptivos, inserção no mercado de trabalho, não há quem duvide 

que as mulheres estejam, hoje, em quase todas as profissões, que ocupem os 

múltiplos espaços da vida social e que circulem pelas ruas da cidade com 

desenvoltura (RAGO, 1995), reconhecemos que houve mudanças, e que esse 

processo de mudança foi longe. Diante de todas essas conquistas, há de fato 

movimentos feministas atuantes hoje em dia? Como se organizam essas militantes 

feministas no atual contexto? Na era da globalização onde o ativismo político via 

redes sociais está no seu ápice? 
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A historiadora feminista Margareth Rago questiona em um artigo publicado 

em 1995 no caderno AEL: “mulher, história e feminismo”,como o feminismo 

participava do debate intelectual e político à época, quais eram os rumos e 

perspectivas. Cerca de dezoito anos após esses questionamentos, as observações 

e questões levantadas pela intelectual, se encaixam bem com o novo contexto no 

que tange os movimentos feministas brasileiros com o qual nos deparamos: A 

Marcha das Vadias. 

 

Foto da Marcha das Vadias de Maringá (2013). Fotógrafa: Natália Oliveira. 

 

A Marcha das Vadias, originalmente SlutWalk, articula por meio de redes 

sociais um evento mundial que luta contra as desigualdades e, principalmente, 

contra o abuso sexual da mulher. Iniciada em 3 de abril de 2011, na cidade de 

Toronto, Canadá, como resposta coletiva a um policial que afirmou que mulheres 

que se vestem como vadias são responsáveis pela própria vitimização em ataques 

sexuais (KWAN, 2011), hoje ela já atingiu muitos países. Um dos objetivos da 

marcha é de, justamente, adotar o conceito de “vadia” para se opor ao estereótipo 

de culpada que recai sobre mulheres agredidas em função da exposição do seu 

corpo ou da sua sexualidade, defendendo o direito de autonomia pelos seus corpos. 
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Dessa forma, a conceituação tradicional e negativa de vadia é desconstruída, 

mostrando não passar de uma estratégia moralmente controladora que impera sobre 

os corpos, as vidas e as escolhas de cada mulher, causando maior dualidade entre 

homens e mulheres.  

 Olhando para o passado, percebemos que a história das mulheres mudou. 

Partiu de uma história do corpo e dos papéis desempenhados na vida privada para 

chegar a uma história das mulheres no espaço público da cidade, trabalho, política, 

guerra, como disse Michelle Perrot (2007). Durante muito tempo, as mulheres foram 

objeto de um relatohistórico que as relegou ao silêncio e à invisibilidade, segundo 

Perrot (2007). Os movimentos feministas tiveram papel singular nessas mudanças, 

pois há muitas décadas travam lutas para que as mulheres possam se inserir no 

âmbito público. No Brasil, o final da década de 1960, início da década de 1970, 

houve grande articulação dos movimentos feministas, segundo Maria da Glória 

Gohn (1995), nos anos de 1970 o Brasil absorveu a onda de movimentos de 

organização das mulheres que havia ocorrido na Europa e nos Estados Unidos nos 

anos de 1960. Os sindicatos, partidos políticos, coletivos feministas, grupos de 

estudos nas universidades, foram espaços nos quais a discussão sobre gênero/sexo 

foram disseminadas e pautas de reivindicações foram definidas.  

Segundo a teórica feminista Tania Navarro Swain (2000), a história ocidental 

naturaliza as relações e funções atribuídas a homens e mulheres através da ideia de 

que o corpo biológico está ligado com o papel social dos indivíduos, recriando-as e 

desenvolvendo uma política de esquecimento que apaga o plural e o múltiplo do 

humano, ou seja, a hierarquia social se baseia nas diferenças biológicas para se 

organizar. As mulheres na sociedade patriarcal estão reduzidas ao corpo, sexo e 

matriz, Simone de Beauvoir (1967, p. 308) comentou que “[...] ela foi engendra na 

generalidade de seu corpo, não na singularidade de sua existência”, ou seja, sua 

famosa frase que é reproduzia o tempo topo “Não se nasce mulher, torna-se”, sem 

dúvida define bem o que é ser mulher ou ser homem, pois os modelos de 

masculinidade e feminilidade são definidos pela sociedade, através da forma de se 

comportar, de falar, de vestir dentro dos parâmetros do patriarcado.  

 Como resposta ao patriarcado e a opressão exercida sob as mulheres, houve 

a emergência dos movimentos feministas. Para Francine Descarries (2000, p.9): 

As últimas décadas tem sido o teatro do renascimento do movimento 
feminista em várias regiões do mundo. Desenvolveu-se como mentor de um 
reagrupamento democrático sem precedentes, contestando a onipresença 
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das categorias de sexo na organização e na estruturação das sociedades, 
bem como discurso crítico das condições de produção e reprodução das 
relações sociais de sexo. É difícil alcançar a amplitude do 
acontecimentohistórico que constitui a emergência contemporânea de um 
saber e uma prática feministas, sua integração, mesmo de forma imperfeita, 
aos campos do conhecimento e das representações sociais. 
 

 No Brasil podemos considerar de início, dois tipos de feminismo - que vinham 

dos movimentos operários e das mulheres da elite: um feminismo liberal o qual tinha 

como foco a inserção das mulheres na esfera política, e outro tipo de feminismo, 

surgido no interior do movimento anarquista, o qual questionava a precariedade do 

trabalho feminino nas fábricas, a opressão que as mulheres sofriam nas relações 

monogâmicas e propunham uma emancipação total das mulheres, a qual dependia 

do declínio do capitalismo e a instauração de uma nova sociedade, na qual as 

mulheres estariam em pé de igualdade aos homens. O marxismo teve muita 

influência nesse feminismo considerado de esquerda, principalmente após a criação 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB), na década de 1922, assim como o 

movimento anarquista, os comunistas organizaram jornais, folhetins que 

disseminava a discussão da posição das mulheres na sociedade. Percebe-se que as 

mulheres nos movimentos invadem espaços políticos, as libertárias e feministas 

invadem os espaços públicos, e a reflexão sobre as relações de gênero nos 

movimentos sociais remete ainda à questão do deslocamento das fronteiras da vida 

política, à extensão da cidadania política através da proliferação de espaços 

políticos (LACLAU, 1986, p.47). 

As redes sociais tornam-se um campo de militância para as mulheres. 

SandiePlant em seu livro “A mulher digital” (1999), relata que as mulheres eram o 

objeto da informação, mas nunca o sujeito na comunicação. A autora relata que: 

Desde a Revolução Industrial e em todas as fases subsequentes da 
mudança tecnológica tem acontecido que, quanto mais sofisticadas as 
máquinas, mais feminina se torna a força de trabalho [...] Aconteceu isso 
desde que as primeiras máquinas automáticas passaram a ser operadas 
pelas primeiras operárias e o medo do desemprego, que tem obcecado as 
discussões modernas sobre a inovação tecnológica, sempre foi sentido 
pelos homens como trabalhadores e não por suas colegas mulheres 
(PLANT, 1999, p.43). 
 

A princípio, as mulheres não eram sujeitos na comunicação, mas com o 

passar do tempo, elas passaram a utilizar as tecnologias – que a priori foram criadas 

para mover regulamentação, contenção e controle, como ferramenta de 

‘emancipação’ e militância, as mulheres tem se apropriado desse espaço para 
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ampliarem o debate sobre o feminismo e se mobilizarem, como é o caso das 

organizadoras, participantes das Marchas das Vadias. 

Os estudos a respeito dos impactos das redes sociais nos movimentos sociais 

tem ocupado posição central em muitos estudos das Ciências Sociais. Para Jorge 

Alberto S. Machado (2007, p.250), as tecnologias, como a internet, não apenas se 

tornaram instrumentos de fundamental importância para a organização e 

articulações de coletivos sociais, como também proporcionaram a formação de 

novos movimentos sociais e novas formas de ativismo. Estas passam a se 

caracterizar com base em uma atuação cada vez mais em forma de rede, pela 

formação de amplas coalizões e pelo enlaçamento ou agregação de grupos 

identitário, como é o caso das redes que se formam para discutir feminismo e 

organizar atividades, manifestações. O autor retrata o impacto dessa nova forma de 

articulação nos novos arranjos de movimentos sociais, ele diz que: 

[...] A matéria-prima básica dessa nova forma de organização é a 
informação gerada e eficazmente distribuída. Este poder resulta da 
ampliação da capacidade de produzir, reproduzir, compartilhar, expressar e 
difundir fatos, ideias, valores, visões de mundo e experiências individuais e 
coletivas em torno de interesses, identidades e crenças – e em um espaço 
muito curto de tempo. A possibilidade de comunicação rápida, barata e de 
grande alcance faz atualmente da Internet o principal instrumento de 
articulação e comunicação das organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais e grupos de cidadãos. A rede se converteu em um 
espaço público fundamental para o fortalecimento das demandas dos atores 
sociais para ampliar o alcance de suas ações e desenvolver estratégias de 
luta mais eficazes (MACHADO, 2007, p.268). 

 

Tendo em vista esses processos de organização dos movimentos feministas, 

o objetivo desse artigo é de compreender a organização das Marchas das Vadias 

em Maringá-Paraná, que teve sua segunda edição no dia 03 de agosto de 2013. A 

primeira edição da Marcha aconteceu em julho de 2012. Buscarei compreender as 

estratégias de militância das/os organizadoras/es da Marcha e como se deu o 

processo de construção até o dia de marcharem. 

 

Marcha das Vadias: Um novo arranjo feminista? 

Os estudos e pesquisas sobre o tema “mulheres” multiplicaram-se na 

produção de ciências humanas nas últimas décadas, constituindo objetos de 

pesquisa interdisciplinar e partindo de campos teóricos heterogêneos. Estudam-se 

as mulheres na sociologia, na antropologia, na história social, na ciência política 

visando ampliar a discussão sobre gênero/feminismo, com uma proposta de 
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sociologia feminista (LOBO, 2011 p.187). A perspectiva feminista dentro da 

sociologia contribui para a criação de novos conceitos analíticos que tratam da 

situação social das mulheres como sexismo, patriarcado, gênero, relações sociais 

de sexo, saúde reprodutiva, direitos reprodutivos, como cita Elizabeth Souza Lobo 

(2011). Esses conceitos são originários da trajetória política do movimento feminista, 

em sua necessidade de descrever, denunciar e analisar as causas das 

desigualdades sexuais, presentes em todas as relações, cruzadas com a questão de 

classe e com as relações étnico-raciais. Segundo Francine Descarries (2000),  

A contribuição normativa e estratégica dos Estudos Feministas está ligada à 
sua eficácia em manter a consciência de um de um destino comum de 
mulheres que atravessa o conjunto das relações sociais, atenta à 
diversidade das identidades, das preocupações e das experiências das 
mulheres, tanto em escala local quanto nacional e planetária. Atenta 
igualmente aos “movimentos das fronteiras da desigualdade e as 
incessantes decomposições e recomposições das partilhas” e das 
hierarquias entre os sexos (DESCARRIES, 2000, p.12-13). 
 

Percebemos que o reconhecimento sociológico da relação de poder 

constitutivo da divisão social dos sexos, da exclusão das mulheres das esferas do 

social – com exceção da família -, nos faz pensar em propostas que coloque fim a 

toda essa representação “homogeneizante” do mundo das mulheres, como cita 

Descarries (2000, p.31).  

Neste sentido, pode-se considerar que essas tensões a respeito da exclusão 

das mulheres das esferas sociais, ocasionam a movimentos feministas organizados 

que buscam desconstruir construções sociais embasadas no patriarcalismo, e 

buscam repensar a questão do sexo. Nessa ótica Joan Scott (1990), vê no gênero 

uma “categoria útil de análise histórica”, para explorar e rever seus diferentes efeitos 

estruturantes na constituição dos grupos sociais. 

Para a intelectual Francine Descarries (2000),os estudos feministas são 

igualmente e de forma específica, procedimentos sociológicos e metodológicos para 

construir as mulheres enquanto categoria social e colocar sexo/gênero como 

categorias de análises. Esses procedimentos sociológicos têm crescido nas Ciências 

Sociais e colaborado na compreensão dos feminismos em diversos aspectos. Nesse 

projeto, temos como foco as estratégias de militância das atrizes sociais da Marcha 

das Vadias, o ativismo político através das redes sociais e a construção das 

Marchas das Vadias. 

Quem são essas mulheres que se intitulam ‘vadias’? Quais são os seus 

propósitos? Suas bandeiras de luta? Como se organizam? Qual é o papel das redes 
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sociais nos seus ativismos políticos? Qual é a contribuição da Marcha das Vadias 

para os movimentos feministas brasileiros? Quais são os impactos desse movimento 

na construção da modernidade e nas discussões das políticas públicas voltada para 

as mulheres? 

A Marcha das Vadias representa um novo arranjo para os movimentos 

feministas brasileiros, pois essas jovens que constroem a marcha entram com outras 

cores, outros sons e outros artefatos, teatralizando e utilizando de seus corpos para 

contestar moralismo e a forma na qual as mulheres são vistas e tratadas na 

sociedade. Essas militantes feministas marcham por diversos motivos, como por 

uma maior efetividade das políticas públicas voltada para as mulheres, pelo direito 

ao aborto, por autonomia pelos seus corpos, por um estado laico e igualitário entre 

os sexos, pelo fim da violência contra as mulheres e suas principais ferramentas são 

as redes sociais, blogs, o qual as politizam, trazem novas militantes e articulam as 

atividades de construção relacionadas à marcha. 

Recentemente, em seu novo livro, a feminista Margareth Rago (2013) faz uma 

breve análise da “Marcha das Vadias”, ela cita que: 

A “Marcha das Vadias”, por exemplo, traz algumas novidades no modo de 
expressão da rebeldia e da contestação, caracterizando-se pela 
irreverência, pelo deboche e pela ironia. Se a caricatura da antiga feminista 
construía uma figura séria, sisuda e nada erotizada, essas jovens entram 
com outras cores, outros sons e outros artefatos, teatralizando e 
carnavalizando o mundo público. Autodenominando-se “vadias”, ironizam a 
cultura dominante, conversadora e asséptica e, nesse sentido, arejam os 
feminismos, trazendo leveza na maneira de lidar com certos problemas, 
mas estabelecendo continuidades com as experiências passadas, mesmo 
que não explicitem esses vínculos nem reflitam sobre eles (RAGO, 2013, 
p.314). 
 

É assim que essas mulheres vão às ruas, ironizando conservadorismos 

através de frases em seus corpos, de peitos de fora, com palavras de ordem que 

questionam a falta de autonomia que as mulheres possuem na sociedade, a 

descriminalização do abordo, e os arranjos tradicionais familiares, ou seja, 

patriarcado, no qual as mulheres são tratadas como inferiores aos homens.  

Verônica C. Ferreira (1996), em seu artigo “Entre emancipadas e quimeras: 

Imagens do feminismo no Brasil”relata, dentre outras coisas, que as feministas nas 

décadas de 1970 e 1980 eram vistas pelos machistas e reproduzido pela mídia 

como “feias, sujas, malvadas e beleza e vaidade estavam associados à burrice. Nos 

novos arranjos dos movimentos feministas brasileiro, como a Marchas das Vadias, 
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esses conceitos não cabem, pois as mulheres vão as ruas com batons vermelhos, 

de lingeries, debochando essa associação de feias às feministas. 

 

 

Foto da Marcha das Vadias de Maringá (2013), fotógrafa: Natália Oliveira. 

 

A bandeira de luta: “direito ao corpo”, não é uma bandeira recente dos movimentos 

feministas a nível mundial. No Brasil, na década de 1980 revistas feministas, 

coletivos feministas passaram a discutir a sexualidade das mulheres, opção sexual e 

assuntos discutidos nesses grupos, pode hoje causar espanto: como uma mulher 

adulta ainda não sabia o que era orgasmo? Segundo Joana Maria Pedro (2012): 

A facilidade de obter informações que se tem atualmente sobre o corpo e o 
prazer sexual não existia em meados dos anos 1960 e início dos anos 1970. 
E mais; durante muito tempo, acreditou-se que a “mulher distinta”, 
“respeitável”, não sentia desejo, nem prazer, pois todo seu ser deveria 
destinar-se à maternidade (PEDRO, 2012, p.242). 

 
 A Marcha das Vadias retoma as questões como o prazer, a opção sexual, 

levanta bandeiras como: “Meu corpo, minhas regras”. Deixa-se, assim, explícito, que 

a liberdade de escolha feminina sobre seu corpo é fundamental dentro deste 

diálogo. E destaca que a mudança do enfoque para a educação masculina, ao invés 

da imposição ao feminino, seria o caminho mais correto como no caso do estupro. 

No manifesto publicado no blog da Marcha das Vadias de Maringá 

(http://www.marchadasvadiasmga.blogspot.com.br/), as organizadoras do Marcha 

publicitam suas principais bandeiras de lutas, tais como: 

http://www.marchadasvadiasmga.blogspot.com.br/
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Marchamos pela penalização de todos esses tipos de violência machista, 
seja ela física, institucional, moral, psicológica, sexual, doméstica ou por 
negligência.Por políticas públicas e leis eficazes, seja nas delegacias 
especializadas ao atendimento à mulher, nos juizados especiais, no 
Ministério Público, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, no 
Sistema Único de Saúde, bem como demais centros de saúde, no IML, no 
Conselho Municipal da Mulher, e na Secretária Municipal da Mulher. Para 
que toda a rede de amparo à mulher vítima de agressão cumpra com o seu 
dever e seja acessível às mulheres, respeitando-as em suas pessoalidades. 
Pela igualdade de salários entre mulheres e homens no plano material e 
não apenas na lei (no papel). 
Para que o trabalho Do Lar seja reconhecido, valorizado e protegido pela 
legislação como os demais trabalhos ou para que os trabalhos domésticos 
sejam uma tarefa divida justamente entre os homens e mulheres de uma 
casa!  
Pela liberdade das mulheres em expressar e exercer sua sexualidade sem 
que por isso sejam julgadas como provocantes, “fáceis”, vulgares ou 
potenciais vítimas de estupro. 
Pela liberdade das mulheres realizarem seus desejos e serem dona de seus 
prazeres!Para não utilizarem nossa imagem na mídia como mero objeto 
sexual! Nossos corpos não são mercadoria! E nossa beleza não está 
padronizada em escala!Marchamos por educação sexual para poderem 
escolher, contraceptivos para prevenir a gravidez indesejada e as DSTs, e 
aborto legal e seguro para as mulheres não morrerem. Pela vida da mulher! 
Pelo nosso direito de decidir sobre o nosso próprio corpo.Para que 
possamos exercer nossa liberdade nas redes sociais sem censura. Pela 
não confusão do nudismo com pornografia. 
Marchamos contra o racismo, pois as mulheres negras e mestiças sofrem 
muito fortemente a opressão de gênero somada à opressão étnica, 
possuem as piores condições de trabalho e salário, o acesso a saúde 
precário. 
Pelo fim da negligência com as mulheres indígenas que há mais de 
quinhentos anos sofrem agressões e estupros como de extermínio dos 
povos nativos do Brasil. 
Marchamos contra estereótipos do gênero e sexualidade, que enquadram 
homens e mulheres em papeis sociais e sexuais restritos, excluindo e 
marginalizando travestis, transexuais, transgêneros, gays, lésbicas e 
bissexuais; ou excluindo-os do direito de constituir família e de expor 
afetividade em público. 
Pelo respeito e seriedade no tratamento à violência contra as prostitutas, 
maiores vítimas da exploração capitalista do corpo e da opressão machista; 
pela não ocultação dos casos de violência e homicídios de prostitutas 
(sejam mulheres, travestis, transexuais ou homens). 
Para que as mulheres possam reconstruir suas vidas em qualquer fase ou 
faixa etária, nunca é tarde para realizar seus sonhos e anseios! Felicidade 
cai bem em qualquer idade. 
Para que possamos tomar consciência de que o especismo é uma opressão 
tão grave quanto o sexismo, e que suas origens são as mesmas: Uma 
hierarquização de uma parte que se julga superior a outra. Pela 
horizontalidade em todas as esferas da vida! 
Marcharmos para que os feminismos não sejam confundidos com sexismo, 
pois não há gênero superior, não há “machismo ao contrário”. O feminismo 
é a tomada de consciência da posição de subordinação de gênero, uma luta 
por direitos básicos e respeito à todas e todos. 
Lutamos para que todo tipo de discriminação seja extinta junto aos antigos 
conceitos decretados à mulher.  
Pela garantia da liberdade de ir e vir, sem que soframos qualquer tipo de 
violência no trajeto. Que não tenhamos que temer pelo estupro. 
Pela garantia de exercer nossa capacidade plena e fazermos uso do nosso 
corpo segundo nossas próprias decisões. 
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Marchamos por uma vida digna para cada mulher, para todxsxs vítimas do 
machismo em nosso país, de toda orientação sexual, etnia e classe. Venha 
marchar conosco! Você não precisa abraçar todas as causas, mas se uma 
ou mais dessas questões lhe afeta ou comove. Venha para luta você 
também!  (Manifesto da Marcha das Vadias de Maringá, 2013). 

  

Pelo caráter do material divulgado pela Marcha das Vadias nas redes sociais, 

blogs, 

páginas de 

facebook, 

as pautas de 

reivindicações, o intuito da Marcha das Vadias de Maringá é de tentar contemplar 

todas as mulheres, sejam elas, brancas, negras, heterossexuais, bissexuais, 

trabalhadoras, universitárias que sofrem pelo machismo, patriarcado e pelas 

diversas opressões. Percebe-se que a principal pauta é: Direito ao corpo! De fazer o 

que quiserem com os seus corpos, de ter direito a abortarem, andar nas ruas com as 

roupas que quiserem e ser respeitadas não pelo tamanho de suas roupas, mas sim, 

pelo fato de serem indivíduos que devem ser respeitadas em pé de igualdade aos 

homens. 

Outra pauta de reivindicação fundamental do movimento é a efetividade das 

políticas públicas voltadas para as mulheres, a efetividade da Lei Maria da Penha e 

como a Delegacia da Mulher trabalha para efetivar essa lei, como tratam as vítimas 

de violência e estupros. 
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Foto da Marcha das Vadias (2013). Fotógrafa: Fernanda Paz. 

 

Considerações finais 

 A Marcha das Vadias é um movimento que merece atenção no que tange os 

movimentos sociais contemporâneos. As marchas realizadas, ao reivindicarem o 

direito da mulher sobre seu corpo, sua liberdade e sua segurança, buscam desvelar 

a violência exercida sobre as mulheres. Violência física que explicita a compreensão 

das mulheres enquanto corpo a ser docilizado pelo homem; violência simbólica que 

busca a manutenção de determinada ordem social, patriarcal no qual coloca as 

mulheres em um patamar de inferioridade na hierarquia social. 

 Na cidade de Maringá, a Marcha das Vadias causou muito impacto dentro da 

própria Universidade Estadual de Maringá, que foi palco de várias discussões que 

antecederam a marcha e gerou um maior acúmulo entre as/os acadêmicas/os e a 

comunidade externa sobre as violências nas quais as mulheres estão submetidas 

diariamente, sobre a falta de efetividade nas leis que deveriam amparar as mulheres 

vítimas de violência e discussões que pautaram o motivo da marcha, reunindo 

organizadoras de marchas de outras cidades do Paraná – Ponta Grossa, Londrina, 

Curitiba, as quais exporão suas realidades locais no que diz respeito as políticas 

públicas voltada para as mulheres e como elas estão encabeçando as lutas com 

Ministério Público, Secretaria da Mulher, coletivos feministas, setoriais de partidos, 

grupos de estudos de gênero e feminismo. 

 As Marchas das Vadias possuem uma potencialidade muito grande, pois traz 

a tona a posição que as mulheres têm ocupado na sociedade e através dessas 

trocas de informações com outras militantes feministas, cria-se uma rede de 

informações, articulações visando, de fato, uma real autonomia para as mulheres. 
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RESUMO 
Ao considerar dados históricos e as atuais práticas pedagógicas do Curso de 
Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora, assim como o debate sobre as 
relações de gênero e os escritos acerca do cotidiano escolar, este artigo pretende 
contribuir para a análise sobre a consideração ou não da categoria gênero nas 
disciplinas de Fundamentos Teórico-Metodológicos de Português e de Matemática. 
Palavras-chave: Relações de gênero. Formação Docente. Ensino de Português. 
Ensino de Matemática. Pedagogia. 
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ABSTRACT 
When considering historical data and current pedagogical practices of the School of 
Education at the Federal University of Juiz de Fora, and the debate about gender 
relations and writings about the school daily, this article aims the analysis on the 
consideration or not kind category in the disciplines of Theoretical and 
Methodological Foundations of Portuguese and Math.   
Keywords: Gender relations. Teacher Training. Teaching of Portuguese. Teaching 
of Math. Pedagogy. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar através da análise de uma 

pesquisa no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, como é considerado ou não a categoria gênero e 

concepções heteronormativas, como por exemplo, a hierarquização do masculino e 

do feminino, nas disciplinas de Metodologia do Ensino Fundamental dos Cursos de 

Pedagogia.  

Em especial neste artigo o estudo se focará nas disciplinas de Fundamentos 

Teórico-Metodológicos em Português e Fundamentos Teórico-Metodológicos em 

Matemática, buscando conhecer através de referenciais bibliográficos e entrevistas 

semi-estruturadas com os docentes das disciplinas, como a concepção de gênero é 

evidenciada ou não nas práticas pedagógicas dos docentes, no currículo do curso 

de Pedagogia, e nas ementas destas disciplinas obrigatórias do curso de formação 

dos futuros educadores.  

A escolha do tema se deu através das inquietações que surgiram diante da 

proposta do projeto de pesquisa intitulado “Relações de gênero nos Cursos de 

Pedagogia: desafios e obstáculos de um percurso inacabado” coordenado pela 

Professora Doutora Daniela Auad, na Faculdade de Educação de Juiz de Fora. Tal 

pesquisa pretende analisar os currículos dos cursos de Pedagogia das 

Universidades Federais da região sudeste com o intuito de conhecer as disciplinas 

que abordam as relações de gênero, de modo sistemático e também assistemático. 

Vale notar que, neste caso, podem ser abordadas disciplinas que não tem a 

específica citação de gênero em seu título ou ementa mas consideram a categoria 

em seus debates.  
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Como define Daniela Auad (2003, p. 17) em sua tese de doutorado “A escola 

é um espaço especialmente marcado pelas relações de gênero”, e segundo ela esta 

categoria muitas vezes omitida não é apreendida nas pesquisas educacionais. Auad 

(1998) afirma que as escolas atuam reforçando as divisões sociais desiguais, sendo 

uma mera reprodutora do que a sociedade impõe como sendo tradicionalmente 

masculino e feminino, por isso, é importante entender que estas relações de gênero 

constantes no cotidiano escolar, são reflexos, e estão envolvidas com as práticas 

docentes, tendo lugar de destaque nos cursos de formação de professores.  

 

HISTÓRICO DO CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA/UFJF 
 

A Universidade Federal de Juiz de Fora foi fundada em 23 de dezembro de 

1960, pela Lei 3.858, sancionada pelo Presidente Juscelino Kubistchek. As primeiras 

faculdades federalizadas que faziam parte da UFJF eram: Direito, Escola de 

Engenharia, Odontologia e Farmácia e Ciências Econômicas. Em 1962, o Primeiro 

Ministro, Tancredo Neves assinou o decreto que agregou a Faculdade de Filosofia e 

Letras (FAFILE) à UFJF, mas somente em 1968 a mesma foi federalizada, e 

trazendo para a Universidade os cursos de Letras, História, Geografia, Filosofia, 

Ciências Sociais e Jornalismo. Já o curso de Pedagogia de Juiz de Fora, que fazia 

parte da Faculdade de Filosofia e Letras foi reconhecido pelo Decreto 58423, no dia 

17 de maio de 1966 e, quatro anos depois, a Universidade Federal construiu a 

cidade universitária.  

À UFJF foi incorporada em 1966, a Faculdade de Educação que havia sido 

fundada em 28 de novembro de 1945 pela Faculdade de Filosofia e Letras de Juiz 

de Fora. Nos anos de 1968, houve uma reforma universitária, e ficou destinado aos 

cursos de Pedagogia a formação do especialista em Educação, criando diversas 

habilitações específicas, e o desmembramento da antiga Faculdade de Filosofia e 

Letras que deu origem à Faculdade de Educação, a qual ficou responsável pela 

formação do especialista em Educação, e a disponibilização das matérias 

pedagógicas para os cursos de Licenciatura, oferecidos pelos institutos 

especializados.  

Atualmente, a Faculdade de Educação da UFJF, ministra disciplinas nos 

turnos diurno e noturno. Além da graduação em Pedagogia e das Licenciaturas, 

oferece cursos de extensão e Especialização, e o Programa de Pós-Graduação 
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stricto sensu em Educação criado em 1994. Em 2007, foi criado o Curso de 

Pedagogia a distância, dentro do sistema da Universidade Aberta do Brasil – UAB.  

O curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora tem duração 

de quatro anos ou oito períodos. Ele se estrutura para a formação do licenciado e do 

bacharel. Segundo esperado e anunciado nos documentos da instituição, alunas e 

alunos licenciados nele estarão preparados para atuar em espaços escolares e não 

escolares, desenvolvendo, acompanhando, participando e propondo formas de 

gestão educacional, e poderá trabalhar, também, como professor na Educação de 

Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos.   

No ano de 2011 passou a vigorar no curso de Pedagogia da UFJF, a 

reestruturação curricular promovida pela Coordenação de Curso, em novembro de 

2010, com a participação dos professores e alunos da FACED, e a Direção da 

Faculdade de Educação, seus Departamentos e do Diretório Acadêmico da 

Pedagogia. Tal reestruturação considerou tanto as discussões promovidas e 

realizadas no interior da FACED/UFJF, bem como aquelas promovidas e 

desenvolvidas pelas Instituições Brasileiras Públicas de Ensino Superior. 

O documento de reestruturação do currículo trouxe em seu corpo informações 

sobre a formação a ser desenvolvida, as práticas escolares, as pesquisas no curso, 

a gestão educacional, a estruturação curricular, entre outras. A seguir estão às 

disciplinas definidas como obrigatórias (2010, p.6), no âmbito do que se configurou 

como o conjunto de disciplinas que compõem o currículo do curso de Pedagogia, 

separadas por eixo: 

3.1. Eixo de Fundamentos:  
1. História da Educação; 2. Educação e diversidade Étnico-racial; 3. Filosofia da 
Educação; 4. Sociologia da Educação ; 5. Antropologia e Educação; 6. 
Psicologia da Educação I ; 7. Psicologia da Educação II. 
3.2. Eixo de Gestão Educacional:  
8. Trabalho e Educação; 9. Avaliação e Medidas Educacionais; 10. Currículo e 
Organização Pedagógica; 11. Políticas Públicas Educacionais; 12. Planejamento 
da Educação: sistema e unidades escolares; 13. Estatística aplicada à 
Educação; 14. Gestão e Organização dos Sistemas Escolares; 15. Políticas de 
Educação para a Infância; 16. Educação Brasileira: legislação e sistema.  
3.3. Eixo de Saberes Escolares:  
17. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Alfabetização I; 18. Fundamentos 
Teórico-Metodológicos em Português I; 19. Fundamentos Teórico-
Metodológicos em Matemática I; 20. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Ciências I; 21. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Geografia I; 22. 
Fundamentos Teórico-Metodológicos em História I; 23. Fundamentos Teórico-
Metodológicos em Artes I; 24. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Educação Infantil I; 25. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Educação 
Infantil II; 26. Fundamentos Teórico-Metodológicos em EJA I  
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3.4. Eixo Transversal:  
27. Pesquisa I – Introdução à pesquisa educacional; 28. Educação online: 
reflexões e práticas; 29. Educação e diversidade I; 30. Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS); 31. Práticas Textuais I; 32. Pesquisa II – Elaboração de Projeto 
de Pesquisa; 33. Corporeidade e cultura de movimento; 34. Trabalho de 
Conclusão de Curso I; 35. Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 

Além das disciplinas obrigatórias são oferecidas também disciplinas eletivas e 

opcionais de forma a contemplar a possibilidade de continuidade e aprofundamento 

a partir do interesse de cada discente. Dentre as disciplinas opcionais do currículo 

estão as que trazem em suas ementas abordagens específicas sobre relações de 

gênero. Com base na atual grade acadêmica da graduação em Pedagogia é 

possível destacar duas disciplinas: Tópicos Especiais: Educação e Igualdade de 

Gênero e Tópicos Especiais: Corpo, Gênero e Sexualidade. Essas disciplinas serão 

objeto de análise em item especialmente dedicado para tal, no presente texto. A 

seguir, cumpre salientar os referenciais teóricos com os quais tal análise foi 

empreendida. 

 

CONCEITUANDO A CATEGORIA GÊNERO E SUAS IMPLICAÇÕES NO 
COTIDIANO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 

 

Souza e Fonseca (2010, p.19) abordam que “uma importante marca da 

primeira onda do movimento feminista (AUAD, 2003)”, é a obra O segundo sexo, de 

1949 de Simone de Beauvoir, no qual ela faz uma crítica à condição de segundo 

plano que é colocado através das relações hierárquicas, o sexo feminino como 

sendo inferior ao masculino, pois somente a este cabem campos políticos, 

econômicos, de trabalho e de sexualidade.  

A segunda onda do feminismo afirma Souza e Fonseca (2010, p. 19), iniciou-

se na década de 1960, e a partir de 1968 houve o fortalecimento do campo de 

estudos da mulher e, ao lado disso, o movimento feminista se aliou a outros 

movimentos sociais. Aos poucos esses estudos passaram a não só descrever as 

condições de vidas das mulheres, mas também questionar o cotidiano relacional 

entre mulheres e homens nas variadas esferas da vida em sociedade. Nesse 

cenário, os denominados estudos das mulheres deram lugar aos estudos que 

adotam a categoria gênero e passam a questionar não apenas o que se refere às 

mulheres e aos femininos, mas também os masculinos e o que é percebido como 

“homem”.  
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Conforme discorre Pedro (2005, p.78), nos anos oitenta os movimentos 

feministas passaram a usar o termo “gênero” no lugar de “sexo”, enfatizando a ideia 

de que as diferenças comportamentais entre homens e mulheres não advinham do 

“sexo” tido como biológico, mas sim do “gênero” ligado, então, à cultura. Segundo 

Margareth Rago (1998, p. 92), o que se almejava não era somente inserir as 

mulheres nas construções históricas, mas sim “encontrar as categorias adequadas 

para conhecer os mundos femininos, para falar das práticas das mulheres no 

passado e no presente e para propor novas possíveis interpretações inimagináveis 

na ótica masculina”. 

Carvalho (2010, p. 514) cita Nicholson ao afirmar que, 
 

 “a sociedade não apenas forma a personalidade e o comportamento, ela 
também determina as maneiras nas quais o corpo é percebido. Mas se o 
corpo é ele próprio sempre visto por meio da interpretação social, então o 
sexo não é alguma coisa separada do gênero, mas ao contrário, é algo 
subsumido no gênero” (Nicholson, 1994, p. 79).  

 

Assim, segundo Auad (1998), o gênero é uma categoria construída sócio-

historicamente, pois, são variáveis as formas como as sociedades caracterizam e 

diferenciam cada um dos sexos, através da percepção sobre a personalidade, o 

comportamento, o corpo, a sexualidade. Nessa perspectiva, “o gênero é a ‘lente’ por 

meio da qual olhamos, compreendemos e agimos frente aos corpos e à sexualidade” 

(CARVALHO, 2010, p. 514).  

De acordo com Louro (2008) as construções de gênero acontecem durante 

toda a vida de maneira infinita, em um processo minucioso, sutil e inacabado, 

através de várias aprendizagens e práticas elaboradas por um conjunto de esferas 

sociais e culturais, que estão espalhadas por todas as partes, constituindo as 

pedagogias culturais, nos dizeres de Louro. Por essa razão, ocorre à multiplicidade 

de formas de compreender, de ver e sentir os gêneros e a sexualidade. 

Auad (1998) enfatiza que é um equívoco pensar que as características que 

são destinadas para o homem, por exemplo, não podem ser para partilhadas 

também pelas mulheres, e vice e versa. Da mesma forma, não procede imaginar, a 

exemplo da máxima do senso comum, que todos os homens ou mulheres, de uma 

mesma sociedade, são iguais. Para a autora, a igualdade inclui e depende do 

reconhecimento da existência da diferença, e esta não deveria ser sinônimo de 

desigualdade, se pretende alcançar a cidadania democrática. 
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As instituições escolares apresentam em seu cotidiano, de modo a constituí-

lo, questões que dizem respeito ao gênero e a sexualidade. Tais elementos são 

integrantes da formação de identidades e diferenças sociais, estas hierarquizadas 

ou não. As escolas, portanto, não são espaços neutros, pois, são constituídas por 

relações de gênero e práticas que moldam e reforçam as desigualdades sociais, 

definindo as masculinidades e feminilidades cada vez mais cedo e, muitas vezes, 

em oposição. Diante disso, Auad afirma não ser “nenhuma novidade que a 

coexistência de indivíduos, membros de grupos sociais variados, no seio de um 

mesmo espaço social ou institucional possa causar diferenças, distinções e 

diversidades hierarquizadas, ou seja, desigualdades”. (2003, p.92). Apesar dessa 

constatação, a autora assinala possibilidades de mudança. Segundo AUAD (2006, p. 

86), 

 
a escola, para que haja aprendizado, interfere nas hipóteses das crianças sobre os 
conhecimentos matemáticos, científicos e lingüísticos. Da mesma maneira, há de se 
intervir nos conhecimentos relativos às relações de gênero, às relações étnico-raciais, 
geracionais e de classe, para que as discriminações e desigualdades acabem. 

 

Essa perspectiva salienta que, para intervir nos conhecimentos relativos às 

relações de gênero, é possível que os docentes trabalhem a partir das disciplinas 

curriculares, uma vez que o que se pensa sobre os masculinos e os femininos está 

inserido a todo o momento no que é dito e no que é silenciado na escola, mesmo 

que de forma implícita e assistemática nas práticas curriculares. Como aponta 

CASAGRANDE (2011, p.12): 

 
“...na escola, por meio do currículo oculto, aprende-se como ser homem ou mulher, 
como ser heterossexual ou homossexual, bem como a identificação com uma 
determinada raça ou etnia. Sendo a escola um dos espaços onde acontece a construção 
dos padrões, dos estereótipos, ela também pode contribuir para as transformações que 
minimizem os preconceitos e desigualdades de classe, de gênero, de raça/etnia, dentre 
outras.” 

 

Ao considerar os pontos abordados, cumpre destacar que é fundamental para 

se conseguir a construção da democracia na escola que a formação de ensino 

superior das professoras e professores seja repensada e questionada 

cotidianamente com base na igualdade das relações de gênero. 

 
O ENSINO FUNDAMENTAL E A FORMAÇÃO DOCENTE  
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No Brasil, o Ensino Fundamental constitui a educação básica e, segundo a 

Constituição de 1988, é nível de ensino obrigatório e direto de todos. Dessa 

maneira, a lei exige que os pais ou responsáveis matriculem as crianças e jovens, 

assim como manda que o Poder Público cumpra a responsabilidade que lhe é 

concedida de garantir o direito de todos à escola, com oferta regular e de qualidade, 

seja no âmbito estadual ou municipal. O ensino Fundamental no Brasil tem duração 

de nove anos, iniciando-se obrigatoriamente aos seis anos de idade. Trata-se de 

nível de ensino que foi dividido em duas partes: a primeira corresponde as séries 

iniciais do 1º ao 5º ano, e a segunda do 6 º ao 9º ano.  

Soares (2003, p. 89) afirma que embora seja essencial o acesso das crianças 

à escola, isso não assegura o alcance de propósitos educacionais. Além da 

frequência, há de se garantir também o fluxo regular, o qual se caracteriza por 

indicadores de frequência às aulas, não abandono da escola, promoção à série 

seguinte e conclusão da educação básica. Ao lado disso, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de 1996, fornece subsídios para se entender que a legislação propõe 

que o ensino deve propiciar às alunas e alunos a aquisição de certos conteúdos e 

quando isso acontece, considera-se que o discente teve acesso a uma educação de 

qualidade. O ensino fundamental de acordo com o artigo 32 da LDB (p. 26) terá por 

objetivo a formação básica do cidadão mediante,  

 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

A construção do conhecimento docente deve, portanto, ser constituída 

através de um processo contínuo que inclui a formação básica, acadêmica e a 

atuação profissional, esta prevendo vários fatores, tais como: o contato com os 

alunos nas aulas, a discussão de um determinado tema com outro docente, as 

reuniões coletivas, leituras individuais, cursos e formação continuada variada.  

Segundo Saviani (2009, p. 143), no Brasil, a questão do preparo de 

professores foi evidenciada após a Independência, quando se considerou a 

organização da instrução popular. Diante disso examinando-se a questão 
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pedagógica em articulação com as transformações que se processaram na 

sociedade brasileira, ao longo dos últimos dois séculos, o autor realiza a distinção de 

períodos na história da formação de professores no Brasil, sendo eles, 

 
1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse período se inicia 
com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professores a 
se instruir no método do ensino mútuo, às próprias expensas; estende-se até 1890, 
quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 2. Estabelecimento e expansão do 
padrão das Escolas Normais (1890-1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da 
Escola Normal tendo como anexo a escola-modelo. 3. Organização dos Institutos de 
Educação (1932-1939), cujos marcos são as reformas de Anísio Teixeira no Distrito 
Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo em São Paulo, em 1933. 4. Organização e 
implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das 
Escolas Normais (1939-1971). 5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação 
Específica de Magistério (1971-1996). 6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, 
Escolas Normais Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 
(SAVIANI, 2009, p. 143) 

 

Saviani (2009, p. 150) afirma que, no caso da formação de professores para 

as quatro primeiras séries do ensino fundamental, a instituição das Escolas Normais, 

que veio a se consolidar ao longo do século XX até a década de 1960, expressou a 

predominância do modelo pedagógico-didático, articulando, de forma razoavelmente 

satisfatória, os aspectos do conteúdo e da forma que caracterizam o processo de 

ensino. 

Saviani (2009, p. 150) define que atualmente, devido à elevação da formação 

docente para o nível superior, é possível detectar dois aspectos que se opõem. Por 

um lado, a elevação ao nível superior permitiria esperar que, com a base obtida nos 

cursos de nível médio, os futuros professores poderiam adquirir, nos cursos 

formativos de nível superior, um preparo profissional bem mais consistente, 

alicerçado numa sólida cultura pedagógica; por outro lado, entretanto, existe o risco 

de que essa formação seja neutralizada pela força do modelo dos conteúdos 

culturais-cognitivos. Com isso, esses novos professores poderão ter grande 

dificuldade de atender às necessidades específicas das crianças pequenas, tanto no 

nível da chamada educação infantil como das primeiras séries do ensino 

fundamental. Uma vez que,  

 
O risco acima indicado é tanto mais real quando se sabe que no Brasil consagrou-se no 
nível do ensino superior uma estrutura que acopla os dois aspectos do processo de 
ensino referidos, considerados competências de duas unidades universitárias distintas 
que se justapõem na tarefa de formar os novos professores: o domínio dos conteúdos 
específicos da área a ser ensinada é atribuído aos institutos ou faculdades específicas; e 
o preparo pedagógico-didático fica a cargo das Faculdades de Educação. (SAVIANI, 
2009, p. 150) 
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 Na perspectiva do autor, os aprovados no vestibular de Pedagogia não 

precisariam mais se preocupar com os conteúdos específicos (matemática, língua 

portuguesa, ciências, entre outros) porque estes seriam então de responsabilidade 

dos que vão cursar licenciatura. Essa dissociação poderia potencializar a noção da 

graduação em Pedagogia como sendo vaga e inconsistente. Nesse caso, ao formar 

profissionais para ministrar aulas para alunos das séries iniciais, é importante 

trabalhar não só os fundamentos específicos ao nível de ensino, mas também as 

disciplinas temáticas, como as de Fundamentos Teórico-Metodológicos em 

Português e Fundamentos Teórico-Metodológicos em Matemática. Estas serão foco 

da análise da pesquisa ao qual se embasa este artigo. 

 

 

REFLEXÕES ACERCA DAS DISCIPLINAS E ENTREVISTAS 

 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO E A DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS EM PORTUGUÊS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
FACED/UFJF 

 

Na tentativa de abordar as relações de gênero no Ensino de Português da 

formação de professoras e professores depara-se com a dificuldade de encontrar 

referenciais bibliográficos brasileiros que pesquisem o tema. Por isso, com base 

neste silenciamento, o presente estudo se fez a partir de aportes teóricos que 

estudam o gênero na linguagem e em outras abordagens que conceituam gênero e 

suas relações com a educação. Considerou-se, na análise dos dados da entrevista 

com a docente que ministra a disciplina de Português no curso de formação de 

professores, a consideração ou não da categoria gênero nesta disciplina, suas 

implicações, e reflexos nas práticas pedagógicas no cotidiano das instituições 

escolares. 

Segundo Chagas (2008, p. 74), 

 
Como a língua é considerada reflexo da cultura e determinante de formas de 
pensamento, o código lingüístico não apenas reflete a estrutura de relações sociais, mas 
também a regula. O homem aprende a ver o mundo pelos discursos que assimila e, na 
maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua fala. Se a consciência é 
constituída a partir dos discursos assimilados por cada membro de um grupo social e se 
o homem é limitado por relações sociais, não há uma individualidade de espírito nem 
uma individualidade discursiva absoluta. 



 

 

221 

 

 

Vale ressaltar que na citação anterior, a autora faz uso do masculino 

genérico, ao utilizar o termo “homem” como referência à espécie humana, e esta 

prática é uma das implicações hierárquicas produtoras de desigualdades entre 

homens e mulheres, que compõem a Língua Portuguesa, da qual tentou-se escapar 

na escrita do presente artigo com a alternância do uso do masculino e do feminino. 

Diante do exposto sobre a língua, o código linguístico e os discursos, cabe entender 

que, analisar relações de gênero implica em analisar discursos sobre mulheres, 

sobre homens e sobre as relações entre eles e elas, assim como deles e delas com 

o português. Há de se ressaltar que os mesmos campos discursivos que produzem 

as muitas esferas da vida, que se conhece como sociedade, produzem também o 

que denominamos de masculinidade e feminilidade. O discurso, em última análise, 

produz o que denominamos de como “português”.  

As relações entre gênero e linguagem estão colocadas nos variados campos 

de estudo e a dificuldade de entender e definir a categoria gênero ainda se faz 

presente em muitos discursos na atualidade. Para muitos a temática se restringe ao 

sexo, no seu sentido biológico (órgãos sexuais reprodutores), ou à orientação sexual 

dos sujeitos (heterossexual, bissexual, ou homossexual), assim, segundo 

Casagrande (2011, p. 21), ao citar Costa (1998), se “argumenta que o termo gênero 

tem muitas definições no idioma português. E na maioria das vezes que se fala em 

estudos de gênero percebe-se a necessidade de explicar o seu significado, ou seja, 

a que se está referindo”.  

A necessidade de explicar o significado, evidenciada anteriormente está 

presente no início da entrevista realizada com a docente da disciplina de 

Fundamentos Teórico-Metodológicos em Português do curso de Pedagogia. Ao 

responder a pergunta sobre sua crença na importância de tratar questões sobre 

relações de gênero nos cursos de formação de professores, ela respondeu 

perguntando “o que são relações de gênero?”. 

O desconhecimento de tal definição pode ser reflexo da desarticulação entre 

os sujeitos, bandeiras de lutas, movimentos sociais e específica terminologia em 

torno causas que, segundo Auad e Lahni (2013, p.2), são igualitárias mas muitas 

vezes pouco precisas. As autoras ressaltam o seguinte: 
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o uso do termo diversidade como slogan que pode reforçar a invisibilidade das minorias 
sociais em suas especificidades geracionais, raciais, de classe, de gênero e de 
orientação sexual. Desde disciplinas em cursos de graduação até em textos de políticas 
públicas, ambos com iniciativas e intenções pretensamente igualitárias, utiliza-se a 
diversidade para conferir legitimidade a textos e discursos que pretendem dispensar 
“igual tratamento” a travestis, pessoas com deficiência, negras e negros, lésbicas e gays, 
população de rua, transexuais e prostitutas. Naquilo que se costuma denominar como “a 
melhor das intenções”, são alocados como elementos de um mesmo conjunto, em uma 
confusa e pouco consistente intersecção, o que é árduo objeto, precisa temática e 
íntegro foco de distintos e variados Movimentos Sociais e múltiplos Grupos de Pesquisa. 

 

Assim, cabe ressaltar que, “ao utilizar o termo diversidade faz-se referência a 

uma maneira de perceber como as diferenças hierarquizadas são construídas a 

partir da combinação da categoria gênero ora com raça, ora com geração, ora com 

classe social, ora com orientação sexual” (AUAD E LAHNI, 2013, p. 2). 

Em seguida questionou-se à entrevistada se a proposta curricular da 

disciplina de Fundamentos de Português como figura no site e a ementa que ela 

utiliza em sala traz alguma questão quanto às relações de gênero. A docente relata 

que a ementa utilizada em sala é a mesma descrita na proposta curricular, e que 

acredita que existam questões sobre relações de gênero, mas que estas se figuram 

implicitamente na ementa, sem o objetivo de propiciar uma discussão direta de tal 

abordagem.   

Conforme a proposta curricular, a disciplina de Fundamentos Teórico-

Metodológicos em Português, deve abordar as “concepções de ensino e de 

linguagem. Variação lingüística e ensino de língua materna. Interrelações entre 

língua escrita e língua falada. A produção escrita e a leitura do texto em sala de 

aula. Gramática do texto” (RODRIGUES, 2010, p. 13). 

Contudo, a professora entrevistada exemplifica mencionando que,  

 
(...) esta questão de desigualdade social, a gente vai falar sobre ela no tema de 
variação linguística quando agente discute eh... porque a língua varia e muda com o 
passar do tempo. Então quando você fala dos grupos sociais urbano, rural, ligados a 
linguagem dos adolescentes, idosos, crianças, eh... a forma de falar de médicos, 
advogados, professores, então, as vezes essa discussão vem como a língua que as 
pessoas falam dessa forma seria uma identidade do grupo a que ela pertence. Mas na 
minha disciplina eu não falo muito sobre isso (...) a preocupação é essa, das alunas 
entenderem que os diferentes grupos sociais tem na maneira como eles falam uma 
legitimidade e uma identidade linguística e não que esses diferentes modos devam 
ser compreendidos como melhor ou pior (...) quando a gente não considera isso 
desse modo na verdade é um preconceito linguístico que está nos orientando, e a 
escola na verdade deveria desconstruir esse preconceito (...) entendeu, aí eu acho que 
nesse ponto sim. (...) então assim, eu acho que algumas coisas a gente toca, mas não 
que o professor tenha uma intenção explícita de colocar isso em sala de aula numa 
ementa, num objetivo, num exercício, entendeu. A gente perpassa esses 
conteúdos, mas sem uma intenção clara de abordar. (grifos meus) 
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As variações linguísticas mencionadas na proposta curricular e trabalhadas 

na disciplina conforme relatado pela docente, são diferenças hierarquizadas 

construídas através da combinação da categoria gênero ora com faixa etária, ora 

com sexo, ora com geração, ora com classe social, ora com instrução, ora com 

região ou território, visto que os brasileiros não se expressam todos da mesma 

forma, apesar de todos falarem português.  

No trecho do relato em que a docente expressa que na sua disciplina, “a 

preocupação é essa, das alunas entenderem que os diferentes grupos sociais tem 

na maneira como eles falam uma legitimidade e uma identidade linguística e não 

que esses diferentes modos devam ser compreendidos como melhor ou pior”, 

retomo concepção de Auad (1998). A autora afirma que a igualdade inclui e depende 

do reconhecimento da existência da diferença e esta não pode ser sinônima de 

desigualdade, pois “a diferença pode ser enriquecedora, mas a desigualdade pode 

ser um crime” (BENEVIDES apud AUAD 2003, p. 139). 

Quando pergunto se ao ministrar sua disciplina de fundamentos no curso de 

formação de professores, a docente observa ou observou situações de relações de 

gênero nas interações professora-aluno, aluna-aluno, aluna-aluna e aluno-aluno, ela 

relata a presença quase total feminina. A docente afirma que fica muito feliz quando 

tem uma presença masculina na sala de aula, mas acrescenta afirmando que em 

sua maioria eles são gays e nem sempre são recebidos com o devido respeito pelas 

colegas, o que ela acredita ser o motivo deles se portarem em sala de aula de 

maneira introspectiva, e que talvez por ser homem ele pudesse ter uma leitura 

diferente da sociedade, ou que essa percepção poderia ser apenas um preconceito 

dela mesmo. E aqui vale notar que, se por um lado, é grave a existência de 

preconceito por parte da docente, é também louvável que ela reconheça que 

provavelmente o carrega. 

A situação descrita anteriormente pela docente, ao enfatizar que o curso de 

formação de professoras1 para as séries iniciais é composto por uma parcela quase 

total feminina, pode ser reflexo de concepções heteronormativas produtoras de 

diferenças que hierarquizam o feminino perante o masculino. A docente naturaliza a 

quase totalidade de mulheres alunas no curso, como se somente ao feminino 

coubesse dedicar-se aos assuntos da educação e do cuidado, tão constituintes do 

campo da educação. Nessa acepção, se repete o ideário que distingue e 
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essencializa mulheres e noções tradicionais e hierarquizadas de feminino, atreladas 

ao cuidado dos considerados socialmente incapazes, como crianças, velhos e não 

alfabetizados em geral” (AUAD, 2003, p. 139). 

Ainda diante da afirmação da docente sobre os homens que frequentam o 

curso de Pedagogia, em sua maioria, serem gays e, em razão disso, nem sempre 

serem recebidos com o devido respeito pelas colegas, e que talvez por serem 

homens eles possam fazer uma leitura diferente da sociedade, faz-se então 

necessário que a formação de professoras se constitua juntamente com o 

desenvolvimento de práticas democráticas, a fim da instauração de novas ações e 

revisão das mentalidades. Nesse sentido, pensar sobre a co-educação com homens 

e mulheres na mesma sala de aula, torna-se fator imprescindível para “a 

concretização de ações educacionais e práticas pedagógicas não sexistas e 

democráticas” (AUAD, 2003, p. 138). 

Por conseguinte, questiono se a docente acredita que as relações de gênero, 

se trabalhadas no curso de formação, trazem alguma implicação para a atuação das 

professoras nas instituições escolares. E sem hesitar a entrevistada responde 

afirmando que, 

 
(...) Com certeza porque a gente ainda tá muito preso lá, a esses preconceitos né, mas 
eu acho também que essa reflexão tem que ser feita de uma forma cuidadosa sabe, 
porque, muitas vezes eu vejo já alunos falando sobre isso de uma forma equivocada, 
muito escrachada, é, muito radical, então eu acho que isso pode acabar levando eles a 
um extremo, e prejudicar a compreensão do que a gente quer que eles realmente 
construa, entendeu, porque se a gente não fizer isso de uma forma é, cuidadosa, 
respaldada, pelas reflexões, pelos textos que eles leem, de certa maneira a gente pode 
reforçar o preconceito, né. (...) então, eu acho que a gente ainda tá longe, longe mesmo, 
de conseguir fazer um, uma reflexão bacana, rica em termos desses aspectos 
conceituais na escola, porque se a própria faculdade de educação, centro de formação 
não estão dando conta disso, que dirá, hoje não tão dando conta disso, hoje, que dirá os 
professores que já tão atuando na rede, né. (...) Não sei, eu fico pensando como essa 
reflexão vai acontecer no curso de Pedagogia, por que eu acho que a gente tem que 
respeitar a posição das pessoas né, e mostrar que esse é um assunto sério e que 
não pode ser tratado assim de forma tão individual, a, cada um vai pensar do jeito 
que quiser e repassar isso do jeito que quiser... (...) no lugar de você ter pessoas com 
você, você pode ter pessoas pensando contra você.  

 

Nos trechos grifados, uma possível inversão dos valores democráticos se 

anuncia e o que é matéria de Direitos Humanos, como a educação para a 

diversidade sexual e igualdade de gênero, se coloca, nos dizeres da entrevistada, 

como assunto “individual”. Por outro lado, e sustentando a inversão, o olhar 

preconceituoso pode ser percebido como “posição das pessoas”, a qual deve ser 
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respeitada. Diante destas assertivas, é relevante destacar que a atuação de 

professores na escola básica, será reflexo da formação inicial e contínua, 

considerando-se que ela se constitui diariamente, tendo início no curso de formação 

de professores, empresa política educacional em ação e movimento.  

Portanto, se torna indispensável que os docentes que atuam na formação da 

graduação em Pedagogia, estejam comprometidas/os com práticas pedagógicas 

democráticas e não-sexistas, ainda que eventualmente professem religião ou 

tenham crenças pessoais de variadas ordens que os conduza ao ódio às práticas 

homossexuais e aos gays, lésbicas, travestis e transexuais.  

As relações de gênero são compreendidas, neste trabalho, como o “conjunto 

de representações construído em cada sociedade, com sua história, para atribuir 

significados, símbolos e diferenças desiguais para cada um dos sexos” (AUAD E 

LAHNI, 2013, p.3). Logo, o conhecimento e a reflexão sobre as práticas pedagógicas 

não podem se restringir aos profissionais que se dedicam a pesquisar e se 

especializar nos estudos de gênero. As relações de gênero, como foram analisadas 

neste artigo, perpassam cotidianamente a formação docente, mesmo que 

implicitamente nas disciplinas que não se dedicam à temática. O silêncio sobre isso 

não auxiliará na construção de uma sociedade igualitária e, como foi possível notar 

nos dizeres da docente entrevistada, pode colaborar para a banalização de práticas 

preconceituosas.  

Conforme a docente entrevistada, práticas preconceituosas também são 

muitas vezes disseminadas entre os acadêmicos e acadêmicas. Concomitantemente 

a isso, vale lembrar que “a maneira como esses elementos são considerados ou 

silenciados pode ser determinante tanto para o acirramento das desigualdades 

quanto para a construção de uma sociedade onde igualdade e diferença são 

colocadas a serviço da cidadania democrática” (AUAD E LAHNI, 2013, p. 5).  

A docente encerra suas colocações, concluindo que tratar das relações de 

gênero para ela, “é uma questão delicada né, que a sociedade não tá preparada 

para isso, e os parâmetros que a gente tem é das famílias mais tradicionais de uma 

sociedade conservadora né”. Nesse caso é possível depreender, a existência de 

concepções sociais construtoras do que é ser menina, menino, mulher e homem, a 

partir de relações de gênero tradicionais ainda vigentes, que se desenvolveram 

historicamente, uma vez que, “o trabalho de conformação que tem início na família 

encontra eco e reforço na escola, a qual ensina maneiras próprias de se 
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movimentar, de se comportar, de se expressar e, até mesmo, maneiras de 'preferir'” 

(AUAD, 2003, p. 115).  Essas maneiras tradicionais acabaram “ganhando a feição 

de ‘naturais’ de tanto serem praticadas, contadas, repetidas e recontadas” (AUAD, 

2006, p. 19), sendo então evidenciadas como verdades absolutas e imutáveis.  

Ao ouvir a docente entrevistada e ao pensar na bibliografia lida, impossível 

não pensar na pergunta: como “fomentar a igualdade em alunos e alunas, se esta 

ainda não o foi na professora?” (AUAD, 1998, p.23). 

 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO E A DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS EM MATEMÁTICA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 
FACED/UFJF 

 

Souza e Fonseca (2010, p.17), afirmam que no Brasil existem poucos 

trabalhos acadêmicos que abordam as relações de gênero na Educação 

Matemática, por isso é importante discutir o silenciamento das questões de gênero 

nas práticas pedagógicas que ministram a disciplina de matemática nos cursos de 

formação docente. De acordo com Souza e Fonseca (2010, p.29), adotar o gênero 

como categoria de análise na Educação Matemática exige o entendimento de que, 

 
o gênero é produzido em práticas sociais, que se convertem em práticas masculinizantes 
e feminilizantes. Assim, cabe reconhecer que, em nossas salas de aula e naquilo que as 
compõem (gestos, palavras, silêncios, ritos, olhares, materiais, modos de organizar, 
modos de se ensinar matemática, concepções de aprendizagem, etc.) e em nossas 
pesquisas (mesmo quando se ocultam as relações de gênero), são produzidas 
identidades masculinas e femininas.     

 

A docente da disciplina de Fundamentos Teórico-Metodológicos em 

Matemática do curso de Pedagogia trouxe um relato relevante. Ao responder sobre 

sua crença na importância se tratar questões sobre relações de gênero nos cursos 

de formação de professores, ela explicitou: 

 
Acredito (...) É..., interessante que isso fica um pouco assim atrelado à algumas 
pessoas que dão conta disso né, pra dizer disso explicitamente, mas eu acho que 
isso tá perpassando por todas as disciplinas, perpassa por todas as disciplinas no 
contexto sala de aula, porque a gente acaba tendo que lidar com isso nesse contexto, 
entendeu, é..., e eu tenho percebido assim, eu já trabalhei com outros cursos, é, de 
ensino superior, e é uma temática que a gente tem que dar um pouco conta... (grifos 
meus) 

 

A fala da docente expressa que as discussões próprias às relações de gênero 

ficam muito restritas, nos cursos de formação, para quem se dedica a estudar sobre 



 

 

227 

 

elas, mas que mesmo assim, elas estão presentes em todas as disciplinas que 

compõem o curso no cotidiano da sala de aula, desta maneira os professores, e 

professoras acabam tendo que lidar com situações que os/as exigem conhecer um 

pouco sobre o assunto. Aqui cabe um questionamento comparativo: Como seria 

dizer que as questões de língua portuguesa ficam normal e comumente restritas 

como responsabilidade daqueles e daquelas que são professores/as de português? 

Se a norma culta deve ser cuidada em seu uso correto por todas/os as/os docentes, 

por que as questões de igualdade de gênero podem ser percebidas como 

comumente atreladas apenas aos docentes estudiosos/as de gênero? 

Em seguida questiono na entrevista se a proposta curricular da disciplina de 

Fundamentos de Matemática como figura no site e a ementa que ela utiliza em sala 

traz alguma questão quanto às relações de gênero. A docente relata que a ementa 

que ela utiliza em sala é a mesma descrita na proposta curricular, e que nela não 

está expresso questões sobre relações de gênero, somente “abordagens didático 

metodológicas, fundamentos filosóficos”. Apesar disso, ela afirmar que trabalha 

esses fundamentos e tenta pensar a matemática como produção humana e, com 

isso, entende que ainda há nesta disciplina um discurso muito masculino. Conforme 

a proposta curricular, a disciplina de Fundamentos Teórico-Metodológicos em 

Matemática, deve abordar os,  

 
Fundamentos filosóficos, epistemológicos e metodológicos da matemática escolar. 
Reflexões acerca de conteúdos e produção de espaços adequados de aprendizagem 
inventiva destes conteúdos matemáticos para os anos iniciais do ensino fundamental, a 
partir de estudos de concepções de Matemática e de Educação Matemática. 
Compreensão da Educação Matemática como área de pesquisas e estudos acerca da 
matemática e seus processos de produção e difusão. A matemática como produção 
humana sócio-cultural, historicamente situada. A matemática escolar: composições 
curriculares e abordagens alternativas. A escola como espaço de produção de espaços 
de aprendizagem inventiva. (grifos meus) 

 

A docente relata que ela tenta pensar a matemática como produção humana 

e isso acaba por remetê-la à produção masculina, nesse caso, Casagrande (2011, p. 

31) explicita que “segundo Souza e Fonseca (2010), a Matemática é considerada no 

senso comum como uma disciplina masculina por valorizar características mais 

comumente encontradas nos homens, como a razão e a precisão”. Mas Casagrande 

acrescenta que convém salientar que “estas formas de ver o comportamento 

masculino e feminino foram social e culturalmente construídas, portanto variam de 
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acordo com o espaço e o tempo. Por esta razão, existe a possibilidade de serem 

modificadas”.  

No presente artigo, considera-se que a categoria gênero é peça fundamental 

nos estudos que dizem respeito à sociedade, partindo-se do pressuposto de que 

esta categoria é fruto de uma construção social e cultural, responsável por 

representar, estabelecer e manter relações de poder.  

Segundo Casagrande (2011, p.11) alguns estudiosas/os da temática, 

apontam que no que diz respeito, por exemplo, às carreiras em áreas científicas e 

tecnológicas as mulheres fazem parte de uma minoria e possuem uma remuneração 

inferior a dos homens, pois, “o conhecimento matemático, supostamente menor nas 

mulheres, também é utilizado como forma de excluí-las, ou seja, as expectativas são 

baseadas em estereótipos de homem e de mulher” (CASAGRANDE, 2011, p. 28).  

As desigualdades de gênero, como as que estão presentes no fragmento a 

seguir extraído do relato da docente do curso de Pedagogia, expressam relações de 

poder que reforçam a dificuldade de inserção das mulheres nas carreiras em áreas 

científicas e tecnológicas. E vale notar que “dizer que uma pessoa não tem 

capacidade de desempenhar uma atividade pelo fato de ser mulher ou homem é 

uma demonstração de desrespeito à formação e qualificação da pessoa, bem como 

uma manifestação de preconceito” (CASAGRANDE, 2011, p.28), ocasionando um 

dano, à sociedade que se pretende construir de forma igualitária e democrática.  

 
Então, eu já ouvi essa frase tá, você é muito boa, mas, você é mulher, pra cursinho tá, 
existe uma coisa, um campo demarcado, sabe ensinar bem, o homem engenheiro, 
nem da licenciatura em matemática, um homem engenheiro. Então eu trabalhei em uma, 
muitos anos, que o terceiro ano, era um terceiro ano de, de cursinho, um cursinho bem 
conceituado, e eu não enviava, eu tinha amigos lá trabalhando na matemática, e eu não 
enviava meu currículo, não minto, eu enviei no início do, da minha carreira, e depois me 
dei conta do que se estabelecia, que eu ainda era ingênua, entendeu, mas cheguei a 
falar com o dono, aí ele falou assim, mas você não manda seu currículo pra mim, e eu 
não, lá só dá aula homem, e engenheiro, e eu não tenho essas qualidades... (grifos 
meus) 

 

Ao responder sobre o modo como ministra a disciplina de Fundamentos de 

Matemática, a docente trás consigo alguma consideração das relações de gênero e 

se mostra surpresa: 

 
Nossa, eu nunca parei pra pensar isso... já assim antecipadamente assim, se você parar 
pra pensar rapidinho, eu respondo um não, sabe, eu acho que eu não enfatizo, acho que 
eu tenho, eu não sei se não enfatizo porque, quando eu penso a produção 
matemática, produção de si e do mundo, é, eu acabo pensando nessa produção do 
ser humano, e não, é, com esse viés, olhando pro gênero, olhando pra raça... (...) 
Eu penso na produção matemática, na produção do homem, existe um modo de 
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produzir submetido, é, ligado diretamente a conceitos, postulados, axiomas, a 
verdades prontas, estabelecidas, e então, eu acho que deslocar o cara do lugar, é 
deslocar na produção de si seja, sei lá, por questão de gênero, por questão de raça, 
ou por questão de classe social, sei lá, econômica, social, política, mas é uma opção, 
então quando eu penso nisso, eu acho que num viés, eu nunca coloquei isso nem 
explicitamente, nem pra mim, vou te dizer... (grifos meus) 

 

A percepção da não consideração de gênero expressa pela docente 

entrevistada remonta as assertivas de Souza e Fonseca (2010, p.29). As autoras 

afirmam que é preciso que os educadores e educadoras estejam sempre atentos 

nos processos que realizam cotidianamente pelos quais instituem neles próprios e 

em seus alunos identidades masculinas e femininas. Seja pelo que é dito, seja pelo 

que é silenciado, assim como ocorre em outras situações, também na Matemática, é 

possível se fazer a naturalização e definição de algo como imutável, de modo a 

produzir e legitimar desigualdades entre os sexos. Nos estudos de Matemática, por 

exemplo, é possível assistir a definição de determinada matemática como a 

verdadeira e superior ou inferior à outra matemática. Por isso, é necessário 

desnaturalizar concepções sobre conceitos e fenômenos, sujeitos e processos que 

estão impregnados e fazem parte das relações de gênero. Os processos de 

produção humana, constituídos de forma diferente de acordo com as diversas 

concepções sociais e culturais da sociedade, são responsáveis também, pela 

produção, das feminilidades e masculinidades, assim como pela produção do que é 

definido como sendo “a melhor” matemática.  

Quando se pergunta à entrevistada se, ao ministrar sua disciplina, ela observa 

ou observou situações que envolvam relações de gênero nas interações professor/a-

aluno/a, aluna-aluna e aluno-aluno, ela responde de maneira enfática, dizendo que 

no geral sempre foram situações delicadas, dizendo respeito, por exemplo, à 

homossexualidade, a certo mal estar do não dito, e que exigiu dela uma “postura 

pensada”, mesmo que de imediato.  

Diante disso, é possível depreender que essas situações podem ser 

analisadas a partir do que Auad e Lahni (2013, p. 6) discorrem: “a 

heterossexualidade como norma produz a homossexualidade como desvio. Não há 

norma sem desvio. A norma só se sustenta pela existência do desvio”. A isso, as 

autoras acrescentam a noção de oposições binárias constituintes do que “se 

conhece e se aceita como masculino e feminino”, como elementos expressivos da - 
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maneira como historicamente foi sendo produzida a heterossexualidade 

compulsória. 

Ao final da entrevista, pergunto à docente se ela acredita que as relações de 

gênero, se trabalhadas na formação de professoras, trazem alguma implicação para 

a atuação docente no ambiente escolar. A docente responde afirmando “com 

certeza”, pois o exercício de considerá-las reflete na prática de todos os professores, 

propiciando que se pense também em outras questões, sociais, políticas, que se 

fazem presentes, e que estão todas entrelaçadas. A docente afirma que não é 

possível falar que se vai ensinar português e matemática sem se tocar nesses 

debates. A docente relembra também que o debate explícito sobre gênero, no 

sentido sexual, na escola, fica usualmente designado à área de Biologia.  

Como define Auad (2003, p. 17) em sua tese de doutorado “a escola é um 

espaço especialmente marcado pelas relações de gênero”, e segundo ela esta 

categoria muitas vezes omitida não é apreendida nas pesquisas educacionais. 

Portanto, 

 
A escola é um espaço de socialização para a diversidade e para o questionamento da 
aprendizagem do gênero e da sexualidade, entretanto a invisibilização dessas questões 
mostra que é necessário um investimento dos/as professores/as em sua formação para 
aprofundar o debate com os/as alunos/as (SEED, 2010, p.28). 

 

Depois do encerramento da entrevista, com o aparelho de gravar o áudio já 

desligado, a docente ainda envolvida por seus relatos e pela recordação de algumas 

vivências, narrou situações expressivas de desigualdades de gênero em sua 

trajetória. A partir das narrativas da docente, foi possível notá-la como minoria, por 

ser mulher, e em particular, mulher na área de Exatas, passível de ser percebida 

como pertencente a uma subcultura e, nesse caso, vista como inferior a outras 

maiorias dominantes. Nesse momento, a docente relatou que há pouco havia sido 

indagada por alguns alunos e alunas sobre sua formação e estes/as se mostraram 

surpresos ao saber que ela era originalmente da matemática, já que acreditavam 

que ela possuísse graduação em Pedagogia, por causa da didática que utiliza em 

sala. Alunos e alunas imaginaram, segundo a docente, que ela teria aprendido na 

Pedagogia a valorização pelo lúdico, pelo trabalho manual, pelos jogos e dinâmicas, 

elementos sempre presentes em suas aulas. Essa avaliação discente poderia 

expressar a Matemática vista como lugar de homem, algo de mais racional, e a 
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Pedagogia, como lugar de mulher que se preocupa com a ludicidade, o uso das 

mãos e o dinamismo das aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a contribuir para a análise sobre a consideração ou 

não da categoria gênero e de concepções heteronormativas nas disciplinas de 

Metodologia do Ensino Fundamental dos Cursos de Pedagogia. Como foco 

específico do texto, apresenta-se estudo sobre as disciplinas de Fundamentos 

Teórico-Metodológicos de Português e Fundamentos Teórico-Metodológicos de 

Matemática, articulando-se com referenciais bibliográficos e com os dados coletados 

em ementas e entrevistas semi-estruturadas com as docentes das disciplinas 

ofertadas na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

No presente trabalho, considera-se que a categoria gênero é peça 

fundamental nos estudos que dizem respeito à busca por uma sociedade 

democrática, partindo-se do pressuposto de que a categoria adotada é fruto de 

construção social e histórica, responsável por representar, estabelecer e manter 

relações de poder, que se constituem por oposições binárias, cuja instauração se dá 

de forma hierarquicamente organizada. 

O curso de Formação de Professores para atuarem nas séries iniciais da 

Universidade Federal de Juiz de Fora possui em seu currículo duas disciplinas 

eletivas, que apresentam em suas ementas o trabalho com a temática das relações 

de gênero. Apesar e ao lado disso, a análise das entrevistas com as docentes das 

disciplinas, de Português e Matemática possibilitou o entendimento de que a 

instituição educacional em questão está marcada por relações de gênero, de modo 

ainda assistemático. Nas disciplinas analisadas, as relações de gênero se 

apresentam de maneira implícita, por trás das temáticas que compõem a proposta 

curricular, sem o conhecimento sistematizado por parte das docentes e de modo a 

invisibilizar a temática em questão, em uma perspectiva que pode ser percebida 

como o que se conhece como currículo oculto. Conforme Silva (2007, p. 78),  

  
O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, 
sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de forma implícita para 
aprendizagens sociais relevantes (...) o que se aprende no currículo oculto são 
fundamentalmente atitudes, valores, comportamentos e orientações...”  
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Como ponto positivo das declarações coletadas com as docentes 

entrevistadas surge a afirmação da necessidade de se  abordar as relações de 

gênero nos cursos de Pedagogia, uma vez que as práticas docentes nas instituições 

escolares são reflexos, das esferas formativas, que tem seu início na formação 

superior. Com enorme diferença em suas percepções, tanto a bibliografia estudada 

quanto os dizeres das entrevistadas defendem que o processo de formação de 

professoras/es deve ter uma formação comprometida com práticas, não-sexistas e 

democráticas, de aceitação das diversidades e diferenças, baseadas em discussões 

sobre conceitos de igualdade de gênero, homofobia e diversidade sexual, de modo a 

provocar reflexões acerca das construções de gênero. Estas estariam ligadas às 

abordagens sociais, econômicas e culturais e sua contestação possibilitaria a 

desconstrução de valores, verdades percebidas como absolutas, que de tanto serem 

repetidas e praticadas, foram naturalizadas pela sociedade, sem representarem até 

a atualidade algo bom e belo para indivíduos e grupos inteiros de pessoas.  

É importante que se perceba que não será possível fomentar a igualdade em 

alunos e alunas sem que esta não tenha sido instigada sistematicamente na 

professora. Os dados coletados expressam que há ainda uma lacuna nas disciplinas 

estudadas, mas essa lacuna vem sendo suprida de algum modo nas salas de aula 

da Faculdade de Educação da UFJF, caso contrário, o presente texto não poderia 

ter sido escrito a partir dos intensos e frutíferos debates entre as autoras, a saber 

uma docente e uma formanda do curso de Pedagogia. Ambas, como nos lembra 

Louro (2004, p. 16), de diferentes maneiras saíram da rota fixada e experimentaram 

as surpresas do incerto e do inesperado. Guacira lembra que  

 

“...arriscar-se por caminhos não traçados. Viver perigosamente. Ainda que sejam 

tomadas todas as precauções, não há como impedir que alguns se atrevam a subverter 

as normas. Esses se tornarão, então, os alvos preferenciais das pedagogias corretivas e 

das ações de recuperação ou de punição. Para eles e para elas a sociedade reservará 

penalidades, sanções, reformas e exclusões.” 

 

Apesar da ameaçadora citação, a escrita do presente artigo revela que podem 

estar guardados para nós instigantes debates e profícuas parcerias, aquelas que só 

as batalhas feministas reservam às mulheres que sonham e lutam. 
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RESUMO 

Neste texto analiso alguns atos performativos (Judith BUTLER, 2008) do corpo 

lesbiano feminista masculinizado e/ou transexual masculino que provocam o desejo 

de governo dos outros, de encaixe e de definição pela sociedade, por meio de suas 

normas regulatórias de gênero e sexualidade. 

Palavras-chave: corpo; lesbianidade; feminismo; governo; política. 

 

ABSTRACT 

In this article I analyze some performative acts (Judith Butler, 2008) Body mannish 

lesbian feminist and / or transsexual males that trigger the desire to government of 

others, fitting and setting the company, through its regulatory norms of gender and 
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sexuality. 

Keywords: body, lesbianism, feminism, government, politics. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÉSBICA FEMINISTA MASCULINIZADA OU HOMEM TRANS: O GOVERNO DOS 

OUTROS SOBRE O CORPO E O AGENCIAMENTO POLÍTICO IDENTITÁRIO 

 

Leonete Maria Spercoski Ribas – Léo Ribas447 

1º Ato 

 

“Não adianta você dizer que você não é trans! Olhe para você! Olha para a 
sua perna peluda, para a sua roupa masculina, para o seu jeito de ‘bofe’... 
Sua identidade é masculina. Meia hora de conversa com você e tenho 
certeza de que você vai se reconhecer um Homem Trans!!!” (Carla Amaral – 
Liderança do movimento de Travestis e Transexuais do Paraná, Curitiba, 
2010) 

                                                           
447

 Articuladora Nacional da Liga Brasileira de Lésbicas – LBL. Idealizadora do Instituto de Pesquisa e 
Formação Frida Kahlo. 
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2º Ato 
 

“Você é um ‘bofe’ lindo! Tinha que ser meu! Não posso te ver, fico doida! 
Por que você tem que ser lésbica?” (Chopelli – Liderança do movimento 
Nacional de Travestis e Transexuais, Brasília, 2011) 

 

 
3º Ato  
 
 

“Lésbica masculinizada entra no Aeroporto de Brasília e pergunta a 
servidora da limpeza: - Onde fica o banheiro feminino, por favor? A 
servidora responde com a localização do banheiro. A lésbica entra no 
banheiro e, logo em seguida, é surpreendida por batidas fortes na porta e 
com uma voz grave que diz: - Vamos cara! Você entrou no banheiro errado, 
saia já daí! A lésbica abre a porta e indaga: - Olha, acho que está havendo 
algum engano. O segurança do aeroporto reafirma que ela teria que 
acompanhá-lo. Neste momento, a lésbica estufa o peito e afirma, com 
veemência: - Está havendo algum engano, com certeza! O segurança, 
então, repara no volume dos seios, olha para a servidora da limpeza e sai, 
sem ao menos um pedido de desculpas. As pessoas em volta que 
acompanharam a confusão, com um olhar acusatório, se afastam.” (Brasília, 
2010)  

 
 
 
 
4º Ato 
 

Mesa de Sujeitos
448

 do II Encontro Estadual de Educação LGBT, curso de 
formação continuada, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná – SEED, Coordenação da Educação das Relações de Gênero e 
Diversidade Sexual – CERGDS, em parceria com a Liga Brasileira de 
Lésbicas – LBL para professoras/es da Rede Estadual de Educação Básica 
do Paraná. Lésbica masculinizada faz sua apresentação sobre a sua 
experiência escolar. Logo em seguida, a mulher transexual faz a sua fala. 
Ambas abordam a questão da utilização do banheiro escolar, defendendo 
que a identidade de gênero e o direito ao uso do banheiro escolar devem 
ser respeitados. Ao final de todas as falas, os sujeitos desfazem a mesa e 
circulam pelos espaços do curso, dialogando com as/os professoras/es em 
relação as suas dúvidas. Então, a lésbica masculinizada é surpreendida por 
um grupo de professoras que dizem: - Nós achamos super estranho uma 
lésbica masculina no banheiro feminino. Por que, ah, sei lá né? Ela pode 

                                                           
448

 A metodologia denominada Mesa de Sujeitos foi idealizada pela professora Mestra Dayana 
Brunetto Carlin dos Santos e de acordo com a sua definição: “É uma mesa de contra discursos 
hegemônicos, pois neste momento, os sujeitos historicamente discriminados: lésbicas, transexuais, 
travestis, transgêneros, bissexuais, gays, mulheres feministas, mulheres negras e Yalorixá do 
Candomblé, assumem uma posição de docentes de um curso de formação de professoras/es e 
relatam suas experiências escolares de exclusão, preconceito e discriminação. É um momento bem 
interessante, porque professoras/es que só conhecem esses sujeitos, muitas vezes pela televisão, 
em tempos de Parada LGBT ou do Carnaval, de uma forma estereotipada, podem conversar e olhar 
nos olhos dos sujeitos, o que, de certa forma, humaniza a discussão.” (Dayana Brunetto, Curitiba, 
2010)   
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quere agarrar a gente à força. Já a trans tudo bem, né, porque ela é uma 
mulher. A gente está vendo! (Pontal do Paraná, 2011)     

 

 
 Os quatro atos relatados aconteceram comigo, em momentos diferentes da 

minha experiência de lesbianidade masculinizada ou seria de homem trans? Essas 

situações, dentre tantas outras corriqueiras na minha experiência, me instigaram aos 

questionamentos que pretendo desenvolver neste texto. Frequentemente, alguém ou 

alguma instituição quer definir o que sou, com base no meu corpo e na minha 

performance449 de gênero. Lésbica feminista masculinizada ou Homem Trans? O 

mais curioso é que eu mesma/o, fundamentada nas leituras que tenho feito e 

analisando o meu modo de vida, não acredito em definições fixas, estáticas ou 

definitivas. Por que tenho que me encaixar em uma das definições? Por que meu 

corpo desperta esse desejo de governo?  

 

 

1 O DESEJO DE CONTROLE DO CORPO E DO PRAZER 

 

 Os atos citados na abertura deste texto referem-se ao desejo de controle 

sobre o corpo e o gênero. Esse desejo é historicamente datado e foi inventado, 

dentro do dispositivo da sexualidade, em meio a disputas de poder. Para Michel 

Foucault dispositivos são: 

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. (1993, p. 244) 

 

Assim, a sexualidade se torna uma questão na ordem do dia com a invenção 

do dispositivo da sexualidade nas sociedades ocidentais. Esse dispositivo foi 

constituído pela colocação do sexo em pauta. O dispositivo da sexualidade, de 

acordo com o autor, visa o controle corpos e populações. Para o autor: 

 

Dentre seus emblemas, nossa sociedade carrega o do sexo que fala. Do 
sexo que pode ser surpreendido e interrogado e que, contraído e volúvel ao 
mesmo tempo, responde ininterruptamente. Foi, um dia, capturado por um 
certo mecanismo, bastante feérico a ponto de tornar-se invisível. E que o 

                                                           
449

 A expressão performance, nesse contexto, afasta-se da noção cênica de representação. 
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faz dizer a verdade de si e dos outros num jogo em que o prazer se mistura 
ao involuntário e, o consentimento à inquisição. (FOUCAULT, 1988, p. 87) 

 

O funcionamento do dispositivo da sexualidade articula saberes, poderes e 

prazeres de forma a produzir posições hierarquicamente distintas para os sujeitos. 

Assim, todas as subjetividades modernas estão imbricadas e são produzidas no 

âmbito desse dispositivo. Para Foucault: 

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede 
da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos 
prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço 
dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo 
algumas grandes estratégias de saber e de poder. (FOUCAULT, 1988, p. 
116–117) 

 

Dessa forma, é possível entender que o desejo de controle de corpos e 

prazeres é constituído dentro do dispositivo da sexualidade por meio de mecanismos 

específicos de saber-poder que definem a verdade sobre os sujeitos. Um elemento 

importante da constituição da sexualidade, que desejo destacar, foi à criação 

histórica e datada do jovem homossexual, definido por Foucault (1988) como uma 

das figuras da sexualidade. A partir desse acontecimento, os homossexuais surgem 

na história como uma sexualidade desviante da norma das famílias burguesas, isto 

é, os casais heterossexuais. Segundo o autor, 

 

[...] o homossexual do século XIX torna-se um personagem: um passado, 
uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é 
morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia 
misteriosa. Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua 
sexualidade. (FOUCAULT, 1988, p. 50) 

 

Com isso, apesar de ser a subjetividade do jovem homossexual masculino a 

que o autor se refere, todos os sujeitos que experienciam seus modos de vida em 

desacordo com a heterossexualidade passam a ser entendidos como patológicos ou 

anormais. 

A criação do dispositivo da sexualidade deflagra alterações no 

funcionamento do poder. Emerge um tipo de poder normalizador, que precisa do 

exame, para funcionar de forma eficiente e produzir o “anormal” como uma questão. 

Para Foucault (2001, p. 52–53): 
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Com o exame, tem-se uma prática que diz respeito aos anormais, que faz 
intervir certo poder de normalização e que tende, pouco a pouco, por sua 
força própria, pelos efeitos de junção que ele proporciona entre o médico e 
o judiciário como o saber psiquiátrico, a se constituir como instância de 
controle do anormal. E é na medida em que constitui o médico-judiciário 
como instância de controle, não do crime, não da doença, mas do anormal, 
é nisso que ele é ao mesmo tempo um problema teórico e político 
importante. 

 

 Considerando as inúmeras situações, nas quais me vejo enredada todos os 

dias, parece que o dispositivo da sexualidade e o procedimento do exame ainda têm 

funcionado de forma eficiente no que se refere à experiência não heterossexual.   

 Mas, não é somente o corpo e os prazeres que estão envolvidos nesta 

problemática. O controle do gênero também está implicado neste debate. 

 

2 AS RÍGIDAS NORMAS DO GÊNERO E “O DEBOCHE NA CARA DO BRASIL” 

 

 Ainda que teóricas feministas super importantes como, por exemplo, Simone 

de Beauvoir, com a sua obra O Segundo Sexo (1987) tenham feito contribuições 

significativas para desnaturalizar o “papel da mulher”, definido historicamente, como 

inferior ao do homem, e que eu e muitas feministas existamos por conta desse 

esforço, para articular o que pretendo desenvolver neste texto, preciso realizar um 

recorte. Sem desconsiderar a incomensurável importância dessas contribuições 

preciso partir do deslocamento provocado pelo pensamento de Guacira Lopes Louro 

(1997). Nas análises da autora o conceito de gênero pode ser compreendido como 

uma construção histórica, social e linguística sobre o feminino e o masculino, que 

está implicada nas relações sociais entre mulheres e homens. Além disso, a autora 

acrescenta outros elementos ao debate sobre gênero como a história, a 

representação e os discursos como produtores do sexo. Na sua perspectiva, uma 

nova linguagem pode ser utilizada para se pensar sobre o gênero no âmbito social. 

Uma linguagem relacional e não universal. Assim, nas palavras da autora: 

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características 
sexuais, mas é a forma como essas características são representadas ou 
valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, 
efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em 
um dado momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações 
de homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente 
seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. O 
debate vai se constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual 
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gênero será um conceito fundamental (LOURO, 1997, p. 21, grifo da 
autora). 

 
  

Em que pese à importância do deslocamento provocado pelas teorizações de 

Guacira Lopes Louro, a filósofa Judith Butler, em seu livro Problemas de Gênero: 

feminismo e subversão da identidade, também problematiza as contribuições 

teóricas feministas em diversos pontos. Mas, o aspecto que destaco dessa produção 

é a indagação de que como essas teorizações feministas são construídas, em geral, 

tendo em vista a diferença sexual heterossexual e, se, por formarem categorias fixas 

e estáticas, como, por exemplo, a identidade das “mulheres”, essas teorizações não 

estariam propondo outra espécie de norma. Essa normalização produziria, desta 

forma, os mesmos corpos sexuados e generificados. A autora considera ainda que 

talvez esse mecanismo acabe por conferir sentido à categoria de “mulheres” apenas 

pela heterossexualidade (BUTLER, 2008, p. 23). Para a autora:  

 
Parece necessário repensar radicalmente as construções ontológicas de 
identidade na prática política feminista, de modo a formular uma política 
representacional capaz de renovar o feminismo em outros termos. Por outro 
lado, é tempo de empreender uma crítica radical, que busque libertar a 
teoria feminista da necessidade de construir uma base única e permanente, 
invariavelmente contestada pelas posições de identidade e de anti-
identidade que o feminismo invariavelmente exclui. (BUTLER, 2008, p. 23-
24) 

 
A autora propõe, ao longo do desenvolvimento da obra, uma problematização 

do conceito de gênero, considerando que ele não deve ser entendido como uma 

construção cultural em um corpo previamente sexuado. Para ela, é preciso levar em 

conta os processos que produzem também o sexo. Com isso, a autora detona a 

relação de causa e efeito entre corpo e natureza e entre sexo e cultura. Para Judith 

Butler (2008, p. 25): 

 

Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para a 
natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza 
sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “pré-
discursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a 
qual age a cultura. (grifos da autora) 

 

 
 O gênero, para Butler (2008, p. 48) “[...] é sempre um feito, ainda que não 

seja obra de um sujeito tido como preexistente à obra”. Assim, para a autora, o 

gênero se faz a partir de atos performativos. Segundo a autora: 
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 Significativamente, el género es instictuido por actos internamente 
discontinuos, la apariencia de sustancia es entonces precisamente eso, una 
identidad construíeda, un resultado performativo llevado a cabo que la 
audiencia social mundana, incluyendo los propios actores, ha venido a creer 
y a actuar como creencia. Y si el cimiento de la identidad de género es la 
repetición estilizada de actos en el tiempo, y no una identidad 
aparentemente de una sola pieza, entonces en la relación arbitraria entre 
esos actos, en las diferentes maneras posibles de repetición, en la ruptura o 
la repetición subversiva de este estilo, se hallarán posibilidades de 
transformar el género. (BUTLER, 1998, p. 297) 

 
 

Com isso, entende-se que, para Butler o gênero se faz e refaz por meio da 

repetição performativa de normas regulatórias. Essa repetição acontece por meio da 

“citacionalidade”, que consiste em uma operação lingüística, assim denominada por 

Jacques Derrida. Essa operação constitui-se numa repetição frenética realizada das 

normas por meio de diversos mecanismos. A reflexão sobre o mecanismo de 

funcionamento desta operação me instiga a pensar sobre os procedimentos pro 

meio dos quais “os discursos produzem os efeitos daquilo que nomeiam”. Isso 

significa entender que o sentido de ser menina ou menino deverá ser reiterado o 

tempo todo (BUTLER, 2000).  

Desta forma, o sentido do que é ser uma menina ou um menino é reiterado ao 

longo de nossas experiências. Devemos aprender perfeitamente o que isto significa 

através da citação contínua desses significados. É por meio de atos performativos 

de gênero que os corpos são produzidos como generificados (BUTLER, 2000). 

Ainda para a autora: 

 

Pese al carácter penetrante del patriarcado y la frecuencia con que se usa 
la diferencia sexual como distinción sexual operativa, no hay nada en un 
sistema binario de género que esté dado. Como campo corporal o del juego 
cultural, el género es un asunto fundamentalmente innovador, aunque esté 
clarísimo que se castiga estrictamente cuestionar el libreto actuando fuera 
del turno o con una improvisación no autorizada. El género no está 
pasivamente inscrito sobre el cuerpo, y tampoco está determinado por la 
naturaleza, la lenguaje, lo simbólico o la apabullante historia del patriarcado. 
El género es lo que uno asume, invariablemente, bajo de coacción, a diario 
y incesantemente, con ansiedad y placer, pero tomar erróneamente este 
acto continuo por un dato natural o lingüístico es renunciar al poder de 
ampliar el campo cultural corporal con performances subversivas de 
diversas clases (BUTLER, 1998, p. 314). 

 
 

Nesse sentido, o engodo do significado de ser mulher ou homem foi 

escrutinado por discursos e práticas que, ainda hoje, são referenciais. Assim, são os 

discursos e as práticas que produzem os efeitos de poder e criam posições tanto 
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para as lésbicas feministas masculinizadas quanto para os homens transexuais ou 

demais subjetividades que se constroem fora da norma heterossexual vigente. 

Sujeitos como esses, talvez, jamais se encaixem nas relações de poder que 

envolvem o binarismo de dois sexos ou dois gêneros.  

Nas convenções binárias, somente algumas formas de se colocar no mundo, 

como mulher e homem, importam. Isso porque não consideram corpo, sexo, gênero, 

sexualidade ou desejo, para além de uma concepção binária (BENTO, 2006, p. 78). 

Assim, é possível compreender que a partir das produções discursivas e práticas 

fundadas nesta dicotomia, transitar entre os gêneros torna-se impensável. Para 

Berenice Bento (2008, p. 25): 

 
Por essas convenções, o único lugar habitável para o feminino é em corpos 
de mulheres, e para o masculino, em corpos de homens. Nesses lugares é 
como se existisse uma essência própria, singular a cada corpo, inalcançável 
pelo outro. [...] Nessa lógica dicotômica não é possível fazer descolamentos. 
O masculino e o feminino só conseguem inteligibilidade quando 
referenciados à diferença sexual. 

 

Desta forma, é possível compreender, pensando com a autora, que a matriz 

de inteligibilidade cultural que define sexos, corpos, gêneros, desejos e práticas 

sexuais através da heterossexualidade torna viáveis apenas aos sujeitos produzidos 

no interior da norma. Isto acontece a priori, mesmo antes desses corpos serem 

definidos como humanos. Segundo Butler (2000, p. 160-161): 

 
A “atividade” dessa generificação não pode, estritamente falando, ser um 
ato ou uma expressão humana, uma apropriação intencional, e não é, 
certamente, uma questão de se vestir uma máscara; trata-se da matriz 
através da qual toda intenção torna-se inicialmente possível, sua condição 
cultural possibilitadora. Nesse sentido, a matriz das relações de gênero é 
anterior à emergência do “humano”. (grifos da autora) 

 
Com isso, é importante compreender que antes de serem considerados como 

“humanos”, os sujeitos são sexuados e generificados. No entanto, o próprio 

funcionamento da norma regulatória possibilita o surgimento de constituições de 

sujeitos que escapem a ela e do refazer dos corpos, sexos, gêneros e desejos 

(BUTLER, 2000). Para a autora: 

[...] o sexo é produzido e, ao mesmo tempo, desestabilizado no curso dessa 
reiteração. Como um efeito sedimentado de uma prática reiterativa ou ritual, 
o sexo adquire seu efeito naturalizado e contudo, é também, em virtude 
dessa reiteração, que fossos e fissuras são abertos, fossos e fissuras que 
podem ser vistos como as instabilidades constitutivas dessas construções, 
como aquilo que escapa ou excede a norma, como aquilo que não pode ser 
totalmente definido ou fixado pelo trabalho repetitivo daquela norma. Esta 
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instabilidade é a possibilidade desconstitutiva no próprio processo de 
repetição, o poder que desfaz os próprios efeitos pelos quais o “sexo” é 
estabilizado, a possibilidade de colocar a consolidação das normas do 
“sexo” em uma crise potencialmente produtiva (BUTLER, 2000, p. 163-164, 
grifos da autora) 

 
 

A crise produtiva da norma regulatória, da qual a autora fala, cria 

possibilidades para que performances transgressoras de gênero existam. A 

performance da lésbica feminista masculinizada ou do homem trans, por serem 

experiências que se potencializam por meio do ambíguo, acabam por “debochar” 

das fronteiras do que se compreende como feminino e masculino, produzindo 

masculinidades em corpos que deveriam ser femininos e feminilidades em corpos 

que deveriam ser masculinos.  

O “deboche” está na possibilidade de se pensar sobre corpos fabricados 

como masculinos, com vulva e que se colocam no mundo de forma masculina. Esse 

pensamento acaba por desestabilizar algumas das verdades absolutas construídas 

pelas redes de poder-saber. Principalmente, no que se refere à diferença sexual e a 

prática heterossexual naturalizada. Se existe o entendimento de que é somente a 

partir da diferença sexual que o feminino e o masculino adquirem sentido, ou seja, 

tornam-se inteligíveis, a experiência da lesbianidade masculinizada ou a experiência 

do transexual masculino, tornam-se, nesse aspecto, (im)pertinentes, pertubadoras e 

“debocham na cara do Brasil”, como costumamos dizer no âmbito dos debates 

internos ao movimento social LGBT.  

A socióloga Berenice Bento, em sua pesquisa sobre transexualidade, define o 

incômodo decorrente desse processo de deboche. Para a autora (2008, p. 18): 

 

Diante da experiência transexual [e de lesbianidade masculinizada], o[/a] 
observador[/a] põe em ação os valores que estruturam os gêneros na 
sociedade. Um homem de batom e silicone? Uma mulher que solicita uma 
cirurgia para tirar os seios e o útero? Mulheres biológicas que tomam 
hormônios para fazer a barba crescer e engrossar a voz? Ela é ele? Ele é 
ela? 

 
As experiências de lesbianidades masculinizadas e de masculinidades 

transexuais parecem adquirir alguma inteligibilidade apenas quando analisadas para 

além dos padrões binários, uma vez que protagonizam o inviável no tocante a sexo 

e gênero feminino e masculino. Desta forma, o que está em jogo nestas 

experiências é a própria humanidade, pois os processos de construção desses 
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corpos, gêneros, desejos e práticas sexuais propõem uma desorganização do 

mundo binário em termos de gênero, uma vez que se constituem como corpos 

abjetos. Para Butler (2000, p. 161): 

 
 

Nós vemos isto mais claramente nos exemplos daqueles seres abjetos que 
não parecem apropriadamente generificados; é a sua própria humanidade 
que se torna questionada. Na verdade, a construção do gênero atua através 
de meios excludentes, de forma que o humano é não apenas produzido 
sobre e contra o inumano, mas através de um conjunto de exclusões, de 
apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a 
possibilidade de articulação cultural. Portanto, não é suficiente afirmar que 
os sujeitos humanos são construídos, pois a construção do humano é uma 
operação diferencial que produz o mais e o menos “humano”, o inumano, o 
humanamente impensável. Esses locais excluídos vêm a limitar o “humano” 
com seu exterior constitutivo, e a assombrar aquelas fronteiras com a 
persistente possibilidade de sua perturbação e rearticulação. (grifos da 
autora) 

 
 
 Assim, as experiências de lesbianidades masculinizadas e homens trans 

acabam por situarem-se numa posição de devir sujeito ou devir humano. São corpos 

abjetos que não importam e podem ser descartados sem questionamentos. 

Importam apenas quando são o espetáculo, nas páginas policiais, nos ‘bafóns’ do 

dia a dia, ou como alvo do poder, do controle e do governo dos outros (FOUCAULT, 

2008a; 2008b). 

 

3 O CORPO PERFORMÁTICO LESBIANO FEMINISTA E MASCULINIZADO: 

ARTE, POLÍTICA, HISTÓRIA E RESISTÊNCIA FEMINISTA 

 

 O corpo lesbiano feminista e masculinizado não é nem lésbico, nem trans 

masculino. É performance de gênero. Uma cópia de algo que não existe. Sem 

desconsiderar a fundamental importância das teorizações sobre a discussão do 

gênero para o debate sobre as conformações dos rígidos padrões de feminino e 

masculino que constituíram os parâmetros de sociedade na qual estamos todas e 

todos inseridas/os, talvez seja pertinente deslocar o pensamento para além. A 

compreensão de que tanto a cuidadosa fabricação de identidades masculinas em 

corpos femininos quanto à construção das identidades heteronormativas, na qual se 

pressupõe atender as demandas por uma relação direta entre corpo, sexo, gênero e 

desejo, produzem uma imitação da cópia. As análises de Judith Butler (2008) a 
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respeito da performatividade parodística de gênero realizadas pelas drags podem 

fornecer elementos importantes para o que proponho discutir. Para a autora: 

 

No lugar da lei da coerência heterossexual, vemos o sexo e o gênero 
desnaturalizados por meio de uma performance que confessa sua distinção 
e dramatiza o mecanismo cultural da sua unidade fabricada. [...] trata-se de 
uma produção que, com efeito – isto é, em seu efeito –, coloca-se como 
imitação. [...] No lugar de uma identificação original a servir como causa 
determinante, a identidade de gênero pode ser reconcebida como uma 
história pessoal/cultural de significados recebidos, sujeitos a um conjunto de 
práticas imitativas que se referem lateralmente a outras imitações e que, em 
conjunto, constroem a ilusão de um eu de gênero primário e interno 
marcado pelo gênero, ou parodiam o mecanismo dessa construção. 
(BUTLER, 2008, p. 196-197, grifos da autora) 

 

Com isso, é possível entender que todos os corpos são fabricados em atos 

performativos que imitam algo que não é real. Não há uma essência no que se 

refere a identidades de gênero. Toda a construção não é natural, nem dada pela 

genitália ou pelos significados que uma suposta genitália pode desencadear. Tudo é 

performance de gênero. Até mesmo aquela identidade heterossexual regulada pelo 

patriarcado e pelo machismo, que se supõe no centro. Até mesmo a identidade que 

se constitui como mulher ou homem heterossexual padronizada é uma performance. 

A desnaturalização de constructos como o próprio corpo (BUTLER, 2008) 

possibilita pensar que o corpo lesbiano feminista masculinizado é fabricado em 

processos de afastamento das normas regulatórias do gênero. Esse corpo é feito 

arte, política e história. Desafia os limites binários e as fronteiras instituídas para o 

feminino e para o masculino. Subverte a ordem normativa e se coloca na fronteira da 

inteligibilidade social do que se pode pensar como gênero. Se (des)identifica no 

processo de fabricação e coloca em cheque as conformações sociais do 

pensamento generificado e sexuado. É um corpo que se afasta das classificações e 

das categorizações. É um corpo que escapa. Desliza por entre as normas de 

regulação do gênero e da sexualidade. E, por isso, causa estranheza, perplexidade, 

aversão, repulsa... ódio. 

E porque não pensar que esse corpo e sua identidade podem ser agenciados 

politicamente para a negociação de políticas públicas específicas? Talvez um dos 

mais expressivos dilemas das políticas identitárias, adotadas por segmentos dos 

movimentos sociais como o de lésbicas, travestis, transexuais, transgêneros, 

bissexuais e gays – LGBT, seja a luta por políticas públicas específicas. Afinal, se 
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todas e todos se constituem como pós-identitárias/os e não por uma identidade 

específica que reclama estar a margem das políticas públicas, todas e todos estão 

automaticamente inseridas/os nas políticas públicas para a heterossexualidade. Ou 

seja, a luta política, tão fundamental como a dos movimentos LGBT, torna-se 

desnecessária. Mas, é possível compreender sem muito esforço que não é desta 

forma que as coisas acontecem. 

A experiência como Conselheira Nacional de Combate a Discriminação da 

População LGBT me ensinou que, para negociar com gestoras/es que não 

compreendem e, muitas vezes, não demonstram interesse em entender a 

necessidade de equidade de direitos ao acesso às políticas públicas, é ainda 

necessário esquadrinhar identidades específicas. Isto significa dizer que em uma 

mesa de negociação de políticas públicas com o estado, ainda faz-se necessário 

explicar, desenhar e – ai, que preguiça – dizer a “Verdade” sobre seu corpo, sexo, 

gênero e desejo. Diante de gestoras/es que não compreendem o que significa ser 

lésbica no Brasil atualmente, e, pior, que não estão preocupadas/os em estudar, ler, 

dialogar e apreender sobre a experiência, é preciso, como afirmamos em nossos 

coletivos, “colocar a buceta na mesa”. Desta forma, considero que a política 

identitária tem possibilitado ao movimento LGBT alguns avanços políticos e algumas 

tímidas conquistas.  

Entretanto, penso que essa assunção das identidades precisa ser agenciada 

política e performativamente e, não, essencializada. Tenho refletido, com base nas 

minhas andanças pelos coletivos dos movimentos sociais LGBT e feminista que, 

para ser uma lésbica você precisa atender a alguns critérios. Caso não atenda, 

deflagrasse um processo de exclusão por dentro, uma operação fascista de controle 

e governo dos corpos e das identidades que acaba por operacionalizar todo o 

preconceito e a discriminação contra os quais o movimento se propõe a enfrentar. 

Curioso, não?  

O conceito de governo ao qual me refiro compõe o pensamento foucaultiano 

na sua analítica do poder. Para Michel Foucault, o poder, é da ordem do governo. 

Não tanto da ordem do combate entre adversários (FOUCAULT, 2012). Segundo 

Edgardo Castro (2009, p. 190):  

 

Quanto à noção foucaultiana de governo, ela tem, para expressá-lo de 
alguma maneira, dois eixos: o governo como relação entre sujeitos e o 
governo como relação consigo mesmo. No primeiro sentido, ‘ele é um 
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conjunto de ações sobre ações possíveis. Ele trabalha sobre um campo de 
possibilidade aonde vem inscrever-se o comportamento dos sujeitos que 
atuam: incita, induz, desvia, facilita ou dificulta, estende ou limita, torna mais 
ou menos provável, no limite, obriga ou impede absolutamente. Mas, ele é 
sempre uma maneira de atuar sobre um ou vários sujeitos atuantes, e isso 
na medida em que atuam ou são suscetíveis de atuar. Uma ação sobre 
ações’. (FOUCAULT, 1994) Trata-se, em definitivo, de uma conduta que 
tem por objeto a conduta de outro indivíduo ou de um grupo. Governar 
consiste em conduzir condutas. Foucault quer manter sua noção de governo 
a mais ampla possível. Mas, no segundo sentido, é também da ordem do 
governo a relação que se pode estabelecer consigo mesmo na medida em 
que, por exemplo, se trata de dominar os prazeres ou os desejos. 
(FOUCAULT, 1984) Foucault interessa-se particularmente pela relação 
entre as formas de governo de si e as formas de governo dos outros. Os 
modos de objetivação-subjetivação situam-se no entrecruzamento desses 
dois eixos.    

 

Me parece que o que se coloca em jogo é a elaboração de uma ontologia 

crítica de nós mesmas/os, conforme Michel Foucault (1988) demonstrou, a analisar 

tanto as limitações impositivas criadas historicamente, quanto as possibilidades de 

escape e de resistência a essas configurações sociais. Isso significa encontrar 

meios para empreender uma transformação radical de atitude e de posicionamento 

político diante do mundo, diante de si e das/os outras/os, como sugere a elaboração 

de Margareth Rago: 

 

Problematizar a relação estabelecida com o mundo, com [a]o outr[a]o e 
consigo mesm[a]o parece, assim, condição fundamental para que se 
possam abrir novas saídas mais positivas e mais saudáveis para o exercício 
da liberdade e a invenção da vida (RAGO, 2002, p. 15).  

 

Se para lutar por políticas públicas específicas e para escapar do governo dos 

outros faz-se necessário agenciar uma identidade inteligível, penso que é 

potencialmente produtivo agenciar. Desde que esta identidade seja modulada e não 

fixa, essencializada e excludente. Desde que esse se constitua em um processo 

potencialmente criativo e de “deboche” e não um processo carrasco que faz de nós 

algozes de nós mesmas/os. 

O agenciamento político identitário de um corpo e de uma identidade lesbiana 

feminista masculinizada ou de homem trans, nesta perspectiva, é da ordem do 

governo de si. Esse se constitui em um processo no qual é fundamental estar 

atenta/o para resistir à normalização e a domesticação. O corpo lesbiano feminista 
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masculinizado ou de homem trans pode ser agenciado politicamente. Mas, não 

precisa determinar o modo de vida de forma compulsória.  

 

 

 

 

4 O agenciamento político das identidades: as (des)identidades sexuais e de 

gênero como possibilidades de escape a normalização 

 

 Pensar o corpo lesbiano feminista masculinizado ou de homem trans e sua 

(des)identidade de gênero ou sexual me aproxima das teorizações queer. Para 

Guacira Lopes Louro, o significado do termo queer pode estar também diretamente 

ligado aos sujeitos da sexualidade fora da norma heterossexual. Para a autora, 

“[q]ueer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 

sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transsexuais, [sic] travestis, 

drags. É o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos “tolerado” 

(LOURO, 2004, p. 7, grifos da autora). Segundo Tomaz Tadeu da Silva, o termo 

queer pode ser entendido como “’estranho’, ‘esquisito’, ‘incomum’, ‘fora do normal’, 

‘excêntrico’” (SILVA, 2007, p. 105, grifos do autor). 

 Com isso, não quero dizer, entretanto, que queer pode ser entendido como 

uma identidade. Ao contrário. A proposta é de se deslocar o pensamento. Pensar 

queer sobre as questões das identidades de gênero e sexuais e agenciá-las 

políticamente sem permitir que se transformem em essência, aprisionando e 

domesticando nosso modo de vida e nossas subjetividades. 

 Queerizar o corpo, a identidade – transformando-a em (des)identidade, ou em 

identidade política, a qual pode ser acionada em determinados espaços e situações, 

como nas negociações de políticas públicas específicas. Queerizar o pensamento e 

a experiência, provocando a desestabilização das normas regulatórias de gênero e 

sexualidade. Fazer do corpo política para a luta específica e não prisão. 

 As análises de Judith Butler (2008) sobre a assunção de um sujeito 

essencializado para o feminismo – as mulheres – demonstraram que as identidades 

têm se construído por meio de processos calcados pela exclusão. A autora ainda 

contribui com essa discussão ao fundamentar a percepção de que o sujeito 

mulheres não dá conta das especificidades das mulheres lésbicas, lésbicas, negras, 



 

 

250 

 

transexuais, travestis, dentre outras. Talvez por isso, é possível observar, ao longo 

da história dos movimentos sociais feministas, coletivos de lésbicas e bissexuais 

feministas que se recusaram a acolher mulheres transexuais em suas discussões e 

pautas “feministas” por razões como a de que seriam espiãs do patriarcado e 

estariam se infiltrando para melhor minar a causa “original” do feminismo. Ora, se 

esses processos não são excludentes e violentos, não sei como nominá-los. Talvez 

de teoria da conspiração?  

O impressionante dessa discussão é que esse coletivo de lésbicas e 

bissexuais feministas ao elaborar esses atos violentos de exclusão não se deu conta 

de que a identidade de lésbicas e bissexuais feministas poderia se constituir como 

um agenciamento político e não como uma forma de analisar, classificar e excluir 

aquelas que não são consideradas tão mulheres, nem tão lésbicas, nem tão 

bissexuais ou feministas. Esta análise pauta-se no binarismo, no machismo e foca-

se nas supostas genitálias e práticas sexuais que as mulheres transexuais poderiam 

ter. Ora, mas não era exatamente contra esses processos excludentes que esses 

coletivos estavam lutando? 

Situações como estas, no âmbito dos movimentos sociais organizados 

feministas e LGBT são inúmeras. Em relação aos homens transexuais, por exemplo, 

existiu uma aproximação de um coletivo de lésbicas e bissexuais feministas, mas o 

diálogo foi interrompido, em meio a protestos das mulheres lésbicas e bissexuais 

feministas componentes do coletivo, materializados em discursos como, por 

exemplo: - Eles não são mais mulheres. São homens. Então, têm pautas específicas 

e devem formar um coletivo próprio. Tudo bem dialogar, mas compor não dá! O 

curioso é que as mulheres transexuais foram excluídas pela suposta genitália que 

apresentam e os homens pela fabricação do gênero empreendida no corpo. 

Talvez pudéssemos deslocar o pensamento dessas acepções das diferenças. 

Talvez seja importante repensar as (des)identidades e a própria ação política. Para 

Judith Butler: 

 

[se] as identidades deixassem de ser fixas [...] e se a política não fosse mais 
compreendida como um conjunto de práticas derivadas dos supostos 
interesses de um conjunto de sujeitos prontos, uma nova configuração 
política surgiria certamente das ruínas da antiga. (2008, p. 213) 

 

O que denomino de agenciamento político das identidades ou 

(des)identidades, neste texto, guarda alguma relação com as reflexões elaboradas 
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por Judith Butler (2008) ao criticar o sujeito do feminismo, que se constituiu histórica 

e filosoficamente como essência com a denominação de “mulheres”, ao teorizar 

sobre a possibilidade de criação de políticas de coalizão, com todas as implicações 

políticas e sociais que desses processos possam decorrer. (BUTLER, 2008, p. 35-

37).       

    Nesse sentido, talvez possamos ser mais criativas/os em nossas lutas para 

que não empreendamos os mesmos processos de exclusão que desejamos 

enfrentar e desconstruir. Talvez faça sentido pensar em perguntar mais sobre a 

nossa necessidade histórica de classificação e exclusão. Questionar mais sobre as 

normas regulatórias e menos sobre as diferenças. Nessa perspectiva, para Alfredo 

Veiga-Neto: 

 

Desse modo, a diferença está aí. Assim, talvez seja o caso de tão somente 
usar intransitivamente o verbo ser, dizendo simplesmente: a diferença é. 
Com isso, desloca-se o “problema da diferença” para o “problema da 
identidade”: o que, então, me parece mais interessante, importante e 
produtivo é mudar o registro e perguntar por que sempre estamos 
procurando critérios que funcionem como denominadores comuns, chãos 
comuns, que nos permitam dizer que isso é idêntico àquilo ou, pelo menos, 
semelhante àquilo. No que concerne às práticas sociais — e mais 
especificamente no campo dos saberes e práticas pedagógicas — penso 
que perguntas tais como “que vontade é essa de agrupar?”, “que poderes e 
correlatos saberes são ativados por essa vontade de agrupar?” e “que 
efeitos advêm dessa vontade de agrupar?” poderão ser mais úteis do que 
simplesmente estatuir a priori que se deve ou não se deve terminar com a 
diferença. (2009, p. 119) (grifos do autor) 

 

 Talvez essa queerização do pensamento propicie uma aproximação com uma 

crítica radical da nomeação, pelos outros – instituições, coletivos ou sujeitos – do 

que ou de quem somos. E possa potencializar o status criativo da experiência 

lesbiana feminista masculinizada e de homem trans, produzindo, assim, 

deslocamentos e desconstruções que se dirijam ao que se quer, de fato, enfrentar.     
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Aprática de atividade física dealunas e alunos de uma escola pública do 

município de São Paulo 

 

 

Resumo 

 

O presente estudo objetivou identificar o nível de participação em atividade física, 

tanto no âmbito escolar como extraescolar, entre meninas e meninos de uma escola 

da rede municipal de São Paulo. Participaram da pesquisa 20 alunas e 20alunos do 

Ensino Fundamental II.Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa e a 

técnica de levantamento de dados foi à aplicação de um questionário com 

perguntasabertas e fechadas.Após a aplicação dos questionários, foi realizada uma 

análise e discussão sobreas categorias emergidas a partir de análise de 

conteúdo.Em termos quantitativos, os resultados apontam que não há diferenças 

significativas no nível de prática de atividades físicas entre meninas e meninos, 

porém, as atividades praticadas pelas meninas, em sua maioria, são diferentes 

daquelas praticadas pelos meninos, fato que reforça os padrões historicamente 

estabelecidos no interior das manifestações da cultura corporal e reflete nas aulas 

de Educação Física. Conclui-se, portanto, que apesar de revelar avanços em termos 

quantitativos, a prática de atividades físicas entre meninos e meninas reforça a 

hipótese levantada durante observações realizadasno cotidiano da Educação Física 

e confirmada por diversos estudiosos da área. O Programa de incentivo ao esporte é 
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revelado como uma importante ferramenta, pois se impõe, muitas vezes, como única 

forma de lazer, fato aponta para a necessidade de um aprofundamento da pesquisa. 

Palavras-chave: Atividade Física; Educação Física Escolar; Lazer; Relações de 

Gênero. 

 

 

Abstract 

 

This study aimed to identify the level of participation in physical activity, both within 

school and extraschool between girls and boys from a school in the city of São 

Paulo. Participants were 20 students and 20 elementary school students II. This is a 

quantitative and qualitative research and data collection technique was the 

application of a questionnaire with open and closed questions. After the 

questionnaires, we conducted an analysis and discussion of the categories emerged 

from the content analysis. In quantitative terms, the results indicate that there are 

significant differences in the level of physical activity among girls and boys, however, 

the activities performed by girls, mostly, are different from those practiced by the 

boys, a fact that reinforces the historically established patterns inside the body and 

manifestations of culture reflected in physical education classes. We conclude, 

therefore, that despite advances reveal in quantitative terms, the physical activity 

between boys and girls reinforces the hypothesis observations made during the daily 

Physical Education and confirmed by many scholars in the field. The incentive 

program is revealed to the sport as an important tool because it imposes itself, often 

as the only form of recreation, fact points to the need for further research. 

Keywords:Atividade Física; Educação Física Escolar; Lazer; Relações de Gênero. 
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Fontális está localizada 

na zona norte de São Paulo, no bairro Jardim Flor da Montanha, sua existência é 

resultado da conquista dos moradores do bairro, no qual se uniram e reivindicaram 

essa instituição social para atender e beneficiar as crianças e adolescentes da 

comunidade e foi inaugurada no ano de 2009.  

O PIEF (Programa de Incentivo ao EsporteFontális) veio de encontro com 

esses ideais e começou a ser desenvolvido também em 2009.Este bairroonde a 

escola está localizada foi construído desordenadamente sem nenhum planejamento 

urbano, não sendo acompanhado pela instalação adequada e suficiente 

deinfraestruturas e oferta de serviços urbanos.  

A comunidade, além de possuir um baixopoder aquisitivo, tem diversas 

carências urbanas e ainda não possui segurança, lazer,centros comunitários, 

praças, áreas de lazer e também programas que beneficiem os moradores, 

resultando em um alto grau de vulnerabilidade das crianças e adolescentes da 

região em relação à criminalidade e violência.  

Infelizmente, os moradores estão distantes dos equipamentos necessários à 

manutenção da vida e são prejudicados, tendo querealizar constantes 

deslocamentos em busca dos mesmos. Neste sentido, os/as professores/as, 

visando atender as necessidades da comunidade, implantaram o Programa de 

Incentivo ao Esporte, buscando criar um espaço diferenciado de integração, 

orientação, conscientização dascrianças e adolescentes, com circuitos de atividades 

diversificadas altamente inclusivas socialmente, que tenham como objetivos: 

mobilizar, articular, ampliar a participação popular dos jovens.  

Promovendo a valorização da sua autoestima, percepção de autonomia, 

qualidade de vida (afetiva, familiar, espiritual esocial), independência, realização. 

Principalmente diminuir esta desigualdade social,suprindo um pouco a demanda e a 

carência desta comunidade, amenizando assim, as disparidades sócio espaciais. O 

projeto tem como missão o combate à violência, à exclusão social, desamor, 

resgate de valores e de promover principalmente possibilidades de transformação 

social. 

Ao oferecer um espaço para tirar crianças e adolescentes do ócio e das ruas 

e proporcionar hábitos e atitudes positivas para o empoderamento e protagonismo 

juvenil.Neste contexto, a implementação do programa de incentivo ao Esporte na 



 

 

257 

 

EMEF Jardim Fontális foi imprescindível para atender os ideais da comunidade, 

sendo utilizado para promover a formação integral dos alunos e alunas por meio de 

atividades desportivas e incentivá-las, a fim de que as mesmas tornem-se práticas 

habituais no cotidiano dos educandos e possibilite a melhoria da qualidade de vida e 

assegure um trabalho de constante aprimoramento na iniciação das práticas 

esportivas.   

 

Percursos metodológicos 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, que teve como 

amostra 40 alunos/as, sendo 20 meninas e 20 meninos de uma escola de ensino 

fundamental, localizada em um bairro periférico da zona norte da cidade de São 

Paulo. Para a coleta de dados foi utilizada a aplicação de um questionário com 

perguntas abertas e fechadas e para a análise dos dados foi considerada a técnica 

de análise de conteúdo.  

 

Conceituando gênero 

 

O conceito de gênero, utilizado pela primeira vez por Gayle Rubin (1975), 

consolidou-se como uma categoria de análise no Brasil, principalmente,a partir do 

artigo da historiadora norte-americana Joan Scott (1995): “Gênero uma categoria útil 

de análise histórica”, publicado pela primeira vez em 1986. Esse conceito rompe 

significativamente com a noção de que exista um único jeito masculino ou feminino 

de ser (GOELLNER, 2005). 

Na Espanha, com o objetivo de aumentar e promover a igualdade de 

participação das meninas na educação física escolar e na prática de atividades 

físico-desportiva e romper com os estereótipos de gênero existentes foi implantado 

no ano de 2010, uma proposta pedagógica para o ensino primário e secundário, 

focada no 5º e 6º ano, chamada “Guia GAFIC – para a promoção da atividade física 

em meninas”, sendo esta uma alternativa encontrada pelo governo espanhol para 

diminuir os estereótipos de gênero na escola, envolvendo também a comunidade.  

No estudo realizado para a construção do Guia PAFIC (ESPANHA, 2010) foi 

constado que em todos os níveis de ensino, o interesse nas aulas de educação 

física pelas meninas é bom, mas é sempre menor que o dos meninos, no entanto, 
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esse interesse diminui progressivamente a medida que se segue os níveis de 

ensino, e essa mudança é mais notada entre a educação primária e o primeiro ciclo 

de E.S.O. (7º e 8º ano). Conforme o estudo apenas 18% das meninas estudadas em 

comparação com 29,9% dos meninos cumprem com algumas das recomendações 

existentes sobre a prática de atividade física aconselhadas para esta idade, o que é 

preocupante quando analisada sob a perspectiva da sua saúde e bem-estar.  

As meninas deste estudo demonstram menores níveis de habilidade motriz 

que os meninos, e essa diferença aumenta conforme o avanço dos ciclos 

educativos. Afetando a percepção de competência das meninas no qual se sentem 

menos competentes que os meninos. As meninas percebem que possuem um 

menor apoio social para a pratica de atividades fisico-desportivas que os meninos, 

apoio este que se confirma tanto no ambito familiar como no grupo de amigos. Esse 

apoio é menor quanto maiores são as alunas. Essa situação encontrada nas escolas 

revela a necessidade de intervir mediante atuações especificas (ESPANHA, 2010). 

 

 

Resultados e discussão 

 

 

Na escola pesquisada, os/as professores/as consideram as Orientações 

Curriculares da Prefeitura de São Paulo. Este documento sugere um mapeamento 

durante o planejamento, a fim de identificar as atividades mais praticadas pelos/as 

alunos/as e comunidade. O objetivo é colher dados para que a cultura popular seja 

considerada no planejamento.  

Foi a partir deste mapeamento, juntamente com o cotidiano das aulas de 

Educação Física que se passou a perceber a necessidade de uma investigação 

mais aprofundada sobre a relação entre as atividades usualmente praticadas e as 

aulas de Educação Física.  

Participou da pesquisa um total de 40 alunos/as, sendo 20 meninas e 20 

meninos, ao se pensar em termos quantitativos, identificou-se que há um equilíbrio 

considerável entre as atividades praticadas pelos meninos e meninas, ao serem 

questionados se praticam esportes, 11 meninas e 13 meninos disseram que 

praticam, o mesmo ocorreu com a categoria brincar com amigos/as, que foi 

contemplada por 16 meninas e 17 meninos. A exceçãoficou com a categoria andar 
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de bicicleta, que apresentou uma grande maioria de meninos, enquanto 13 deles 

alegaram andar de bicicleta no dia a dia, apenas 07 meninas confirmaram gostar 

desta prática. 

Outras atividades também apresentaram certo equilíbrio, 18 meninas e 11 

meninos confirmaram que ajudar nas tarefas domésticas é uma atividade 

corriqueira, apesar de a maioria das meninas estarem enquadradas nessa 

categoria, percebe-se que há uma quantidade considerável de meninos que 

participam deste tipo de atividade e não se incomodaram em relatar na pesquisa, 

fato que demonstra certo rompimento das fronteiras entre o público e o privado, 

considerando os padrões de gênero responsáveis por atribuir a responsabilidade 

das atividades domésticas às mulheres. 

Os dados corroboram com a pesquisa de Altmann; Ayoub e Amaral (2011) e 

Corsino e Auad (2012), que mostra que nem todos os meninos gostam de esporte e 

que há meninas que gostam e praticam com regularidade.  

 

Tabela 1 

Tipo de atividade Meninas Meninos 

Ver tv 18 17 

Ajudar nas tarefas domésticas 18 11 

Jogar vídeo game 13 15 

Andar de bicicleta 07 13 

Brincar com amigos/as 16 17 

Prática esportiva 11 13 

Praticou esporte, mas parou 01 06 

 

 

Dos conteúdos 

 

 

 Quando se questionou sobre os tipos de prática corporal, apareceram oito 

esportes, voleibol, futebol, atletismo, basquetebol, handebol, ginástica e xadrez. Em 

relação ao tipo de atividade realizada por cada aluno/a, as diferenças se tornaram 

evidentes, o voleibol e o futsal são atividades mais praticadas do que as outras. 
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Treze alunos/as praticam o voleibol, sendo oito meninas e cinco meninos. Estes 

dados confirmam aquilo que Corsino (2011) identificou ao realizar uma pesquisa 

sobre as relações de gênero em turmas de Ensino Fundamental em uma escola 

estadual de São Paulo, o autor percebeu que o voleibol era abordado de forma 

secundária, em pequenos grupos localizados nas laterais da quadra, e que estes 

grupos eram formados, em sua maioria, por meninas. 

 Quando questionados sobre o local em que ocorria a prática do voleibol, 

todos/as os/as alunos/as responderam que a escola era o único espaço que 

oferecia essa atividade. Este fato mostra a importância do contexto escolar como 

uma forma de oferecer lazer. Também é importante notar que todos/as estes/as 

alunos/as indicaram que a prática do esporte ocorria fora do período de aula, o que 

sugere que as práticas eram realizadas durante as aulas do projeto ampliar.  

 O futebol, assim como o voleibol, foi um esporte que apresentou um número 

considerável de alunos/as, com treze adeptos/as. Porém, há uma enorme diferença 

em relação ao número de meninas e meninos que o pratica. Dez meninos e apenas 

três meninas relataram praticar o futebol, por outro lado, ao contrário do que foi 

percebido na prática do voleibol, a maioria dos/as adeptos/as ao futebol relatou 

praticá-lo em variados espaços, como a rua, escolinhas de futebol, os clubes, a 

quadra da escola e o campo.  

Os outros esportes apresentados pelos/as alunos/as indicaram pouca 

participação, como é possível verificar na tabela 2. Os resultados demonstram, 

inicialmente, que o projeto desenvolvido pela escola, com apoio da Secretaria de 

Educação, ultrapassa os objetivos internos à escola, pois aparece, muitas vezes, 

como uma das únicas possibilidades de lazer e sociabilização entre os/as 

moradores/as daquela comunidade. 

O projeto foi iniciado apenas com três esportes (Handebol, Futsal e Vôlei), 

nas categorias pré-mirim, mirim, Infantil, nos naipes feminino e masculino. Já no 

segundo ano de sua implementação, em 2010, aumentou a quantidade de turmas e 

modalidades esportivas, incluindo o Basquete, Atletismo, Tênis de mesa, Ginástica 

Artística e Rítmica. 

No ano de 2011, diminuiu a quantidade de turmas e modalidades esportivas 

oferecidas, pois não havia condições adequadas de materiais e espaço para 

continuar o projeto, colocando até mesmo em risco a segurança dos alunos e 

alunas. O projeto, no ano de 2012 e 2013, vem oferecendo aulas de iniciação e 
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aperfeiçoamento esportivo, em oito modalidades esportivas (Basquete, Atletismo, 

Tênis de mesa, Ginástica Artística e Rítmica, Futsal, Vôlei e Handebol),nos naipes 

feminino e masculino e em três categorias diferentes (Pré-mirim, Mirim e Infantil), 

tanto em modalidades individuais como coletivas, abrangendo um total de 256 

alunos e alunas. 

 

 

Tabela 2 

Tipo de atividade Meninas Meninos Total 

Voleibol 08 05 13 

Futebol 03 10 13 

Atletismo 01 00 01 

Basquetebol 01 00 01 

Handebol 03 00 03 

Ginástica 01 01 02 

Xadrez 01 01 02 

MuaiThai 00 01 01 

 

 

 

Considerações finais 

 

A pesquisa noticiada encontra-se em fase inicial e os dados analisados até o 

momento sugerem um nível equilibrado de participação em esportes entre meninas 

e meninos, tanto durante as aulas de Educação Física quanto fora da escola. 

Porém, indica-se que os conteúdos correspondem aos padrões de gênero 

construídos historicamente nas manifestações da cultura corporal, como o futebol 

para os meninos e o voleibol para as meninas. Verifica-se que apesar disso, 

fronteiras são cruzadas e o nível de participação das meninas em práticas corporais, 

mesmo aquelas conhecidas de forma precipitada como masculinas tem aumentado, 

principalmente, no âmbito das aulas de Educação Física e nas aulas do Programa 

de Incentivo ao Esporte. 
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Nesse sentido, outras demandas aparecem e emergem outros objetos para 

próximas investigações. O Programa de Incentivo ao Esporte pode ser alvo de 

investigação, devido à revelação de sua importância para os/as crianças e 

adolescentes dessa comunidade, pois muitas vezes, aparece como único espaço de 

lazer. Há de questionar por que meninas e meninos se apropriam de determinadas 

práticas corporais de forma diferenciada, como o Programa de incentivo ao Esporte 

têm contribuído como forma de lazer e cultura, assim como quais são motivos pelos 

quais as políticas de lazer não abrangem a comunidade citada e torna determinadas 

práticas inacessíveis aos/as moradores/ras locais.  
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Introdução 

O corpo é tema de destaque no diz respeito à educação em sexualidade, 

gêneroe direitos sexuais e direitos reprodutivos. Não apenas pela anatomia ou 

funcionamento dos órgãos sexuais, mas porpráticas e normasque agem sobre os 

corpos einterferem na vivência singular do prazer e expressão dos desejos. Isto 

significa que a promoção dos direitosde expressão livre da sexualidade não se reduz 

àreflexão sobre normasque restringem o desejo à anatomia sexual,mas é preciso 
                                                           
450

Mestre em Psicossociologia de comunidades, pelo Programa EICOS/IP/UFRJ 

Coordenadora de Programas do Instituto Promundo 
 



 

 

265 

 

promover ações que busquem afetar os corpos.Não basta discutir um novo conceito 

de corpo, mas movê-lo para transformar normatizações incorporadas. 

Discutir corpo e sexualidade inclui reconhecer o corpo como fonte de contato 

com o que está a nossa volta e, desta maneira, de produção de desejo e sentidos.É 

sobre os corpos que as subjetividades são produzidas. É, portanto, por meio do 

movimento ou de instrumentos capazes de afetar o corpo, que podemos estimular 

novos sentidos sobre nós mesmos, sobre o que é que ser homem e ser mulher. 

A escola representa um espaço importante de reflexão sobre valores e 

conhecimentos, um espaço de encontro entre jovens e, por consequência, um forte canal de 

reflexão sobre temas relacionados à sexualidade e normas que geram desigualdade entre 

homens e mulheres. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados entre 1995 

e 1997, representam um dos mais importantes marcosaté o momento para ações de 

educação em sexualidade e promoção da equidade de gênero entre crianças e 

adolescentes(Vianna e Unbehaum, 2006).   

Os PCNs avançam ao considerar o corpo não mais como algo puramente biológico, 

mas um “instrumento” que possibilita a relação com o que está a nossa volta: 

 “Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), organismo e corpo são 
vistos como coisas diferentes. O organismo se refere ao aparato herdado e 
constitucional, a infra-estrutura biológica dos seres humanos. O conceito de 
corpo, por sua vez, se refere às possibilidades de apropriação subjetiva de 
toda a experiência na interação com o meio. O organismo transpassado pela 
inteligência e desejo se mostrará um corpo. No conceito de corpo, portanto, 
se incluem as dimensões da aprendizagem e todas as potencialidades do 
indivíduo para que se aproprie de suas próprias experiências”. (ECOS, 2009, 
p. 41) 

 

Ter um corpo ou ter consciência desse corpo significa aprender a ser afetado 

por nossas próprias experiências. Ou seja, buscar perceber os sentimentos e 

sensações que as experiências produzem em nossos corpos. Assim, pensar em um 

corpo sexuado é pensá-lo como local onde se sente e se expressa o desejo.Não se 

resume, portanto, a descrição das funções fisiológicas do aparato reprodutivo. 

Todavia, a aplicação dos PCNsainda é incipiente (Vianna e Unbehaum, 2006). O 

que se observa na prática é a relação entre corpo, gênero e sexualidade reduzida a 

seu aspecto anatômico e biológico. 

A partir de um projeto de adaptação de metodologias para a promoção da 

equidade de gênero em escolas, esse trabalho visa debater os resultados de um 

conjunto de atividades realizadas com um grupo de meninas de uma escola pública 

do Estado do Rio de Janeiro, que buscaram afetar os corpos paratransformar 
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normatividades de gênero, por meio dança e de um trabalho de consciência 

corporal. 

 

Corpo e produção de subjetividade: relações de poder e possibilidades de vida  

 

O significado do que é corpo se transforma ao longo da história e é diferente 

de cultura para cultura. Assim também o é o uso dos corpos, não só pelas 

diferenças de posturas, exercícios e hábitos, mas pelo controle que pode ser 

exercido através de práticas corporais. A análise dessas práticas e significados do 

corpo nos oferece um importante instrumento para a compreensão dos sujeitos e 

suas relações. 

Se na Idade Média, sob influência religiosa, o corpo era percebido como 

subjugado à alma ou ao espírito, desde a revolução industrial e as transformações 

propostas pelo iluminismo, passou a haver progressivamente uma supervalorização 

do cuidado do corpo, para o prolongamento da vida e manutenção da saúde e da 

força de trabalho. Entretanto, precisamos refletir sobre se existe de fato uma 

valorização dos corpos em sua potencialidade e singularidade ou se o corpo, cada 

vez mais em evidência, está sendo reduzido e usado como instrumento de produção 

de subjetividades subjugadas. Menos do que reproduzir um discurso do cuidado 

com o corpo, a promoção dos direitos sexuais e equidade gênero devem buscar 

estimular a potencialidade e a singularidade através do corpo.  

Michel Foucault (2009), interessado na forma como o exercício do poder está 

relacionado à produção de subjetividades, chamou a atenção para como o controle 

da sociedade sobre os sujeitos tem no próprio uso do corpo um importante 

instrumento de domínio.Mais do que reprimir, o poder produz subjetividades por 

meio da disciplina dos corpos, da produção de técnicas para o prolongamento da 

vida e do discurso da “verdade” científica, que se sobrepõe ao saber do sujeito sobre 

si mesmo. Ao medir e categorizar formas e gestos, as ciências produziram “saberes” 

que influenciaram o olhar dos sujeitos sobre seus corpos. 

Dessacralizado na modernidade, o corpo é dissecado, medido, rotulado, têm 

seus órgãos e sistemas separados em suas funções (Cavalcanti, 2005) e de sua 

relação com o que está à volta. A medicina, a psiquiatria, a pedagogia produziram 

um sistema de conhecimentos que se sobrepôs a percepção que os sujeitos têm de 

si.Os sujeitos são classificados de acordo com seu desempenho, o que o fará mais 
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próximo ou não de uma determinada norma pré-estabelecida, interpretada como 

natural. A classificação funciona como medida de seu valor, de sua natureza, de sua 

própria identidade, que será acreditada e vivida pelo próprio sujeito. As ciências 

atravessam, marcam o corpo, rotulam e o tornam efeito e agente de difusão de 

saber (Souza, Arnt e Rabuske, 2007). 

Por meio de uma rede de técnicas disciplinares, que funcionam no interior das 

diversas instituições, incluindo a escola, o corpo vai sendo moldado, exercitado, 

corrigido, de acordo com recomendações científicas e pedagógicas.Ou seja, 

aprende a cumprimentar, a se sentar, a se alimentar, enfim a se comportar de 

determinada maneira. Com isso, os corpos aprendem sobre si mesmos e a serem 

afetados pelo que está a sua volta. 

A depender dos resultados pretendidos, no espaço escolar, o aluno ingressa 

num conjunto de práticas (disciplinas, exercícios, vigilância, exames, correção) que 

deixarão para sempre marcas no corpo. Segundo Louro (2000), as meninas, em 

uma escola predominantemente feminina, podem ser ensinadas a serem dóceis, 

discretas, gentis, a obedecer, a pedir licença, a pedir desculpas. E essas 

informações e habilidades são transmitidas por profundas imposições físicas. Para 

os meninos, são colocadas em ação uma série de técnicas, exercícios, 

adestramentos, enfrentamentos e disputas para que sejam resistentes e 

competitivos, o que, muitas vezes, contribui para limitar a exposição de suas 

fraquezase dificuldades com amigos (Louro, 2000). 

Assim, nas relações de poder discutidas por Foucault, o indivíduo não é sobre 

quem se exerce uma repressão. Ele é também um dos primeiros efeitos do poder e, 

simultaneamente, seu centro de transmissão. O poder transita pelos indivíduos, 

estruturando um campo de ações possíveis.Podemos considerar que, nos estudos 

de Foucault , “o poder não atua simplesmente oprimindo ou dominando as 

subjetividades, mas operando na sua própria construção” (Peixoto, 2003, p. 01). A 

partir dos mecanismos da disciplina, o poder possui um caráter produtivo e formativo 

das subjetividades. É a partir de seu exercício positivo - que estimula e produz 

normas e discursos sobre si, que o poder se torna discreto e eficaz. 

Ao citar o modo produtivo do poder nos processos de subjetivação, é 

importante considerar que, com isto, existe a possibilidade de constituição de 

espaços de resistência e fuga dos mecanismos de poder que fazem emergir outras 

formas de estar no mundo. Segundo Borges (2009a), o processo de tornar-se 



 

 

268 

 

subordinado a um poder é também o de constituir um sujeito que escapa à 

dominação. A sujeição ativa sua própria construção e a resistência é ela mesma um 

efeito do poder (Greiner, 2005, apud Borges, 2009a).   

Ao falar da formação da subjetividade, Gattari e Rolnik (1986) afirmam que as 

forças produtivas do capitalismo entenderam que a produção de subjetividade é 

mais importante que a produção de qualquer outro tipo de bem ou matéria prima e 

mais eficaz do que uma coerção. O que deverá ser levado em conta pelos 

movimentos de emancipação é que a realização de mudanças diz respeito também 

à produção da subjetividades.    

Deve-se levar em conta ainda que a subjetividade não é apenas uma questão 

de ideias, tampouco se reduz a modelos de identidades ou identificações paternas e 

maternas (Guattari e Rolnik, 1986). Subjetividade diz respeito ao que chega pela 

linguagem, pela família, aos comportamentos, à memória, à sensibilidade, à maneira 

de perceber o mundo, às relações sociais, às relações sexuais, à maneira de os 

sujeitos se articularem com o tecido urbano e com os processos maquínicos de 

trabalho. A subjetividade é, portanto, formada por coisas que atravessam o corpo, 

são sentidas no corpo.  

O corpo é a instância privilegiada de formação de subjetividade, local de 

sentimentos e de contato com o que nos rodeia. Por isso, a sociedade ocidental 

moderna viu no controle do corpo um aliado.  Uma vez que, de acordo com Borges 

(2009a) a corporeidade, revelada na materialidade dos encontros, parece se 

articular à capacidade inventiva dos sujeitos, neste trabalho, apostamos na abertura 

do corpo às afetações realizadas nos encontros com o que o rodeia para a 

promoção de transformação em direção à emergência de modos singulares de 

existência, não mais regulados por normas de gênero que atuam sobre os desejos 

dos sujeitos. 

 

O que significa produzir singulares de existência?  

 

Produzir modos singulares de existência significa possibilitar a emergência de 

novos desejos. Antes de nos aprofundar na questão do corpo como instrumento 

para a produção de modos singulares de existência, cabe-nos refletir sobre uma 

questão: se não existe um poder imposto ao desejo dos sujeitos e se as 

subjetividades são capturadas pela teia capitalista, através da produção mesma de 
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desejo, existe a possibilidade de escapar às normas que regulam nossa existência, 

incluindo padrões de gênero? Dito de outro modo: Se o poder se exerce sobre 

indivíduos livres, através da produção mesma de desejos, existe a possibilidade de 

produzirmos modos de existência não mais regidos por normas? 

Presos a uma subjetividade dominante, costumamos responder aos 

movimentos da vida por meio de uma série de movimentos reconhecíveis, extraídos 

de um mesmo repertório, que apagam o brilho de nossa capacidade inventiva. As 

normas de gênero, reduzidas ao repertório masculino e feminino para indivíduos que 

têm, respectivamente, pênis e vagina, limitam a produção de mundos – de desejo – 

que se dá no contato entre os corpos. Limitam as soluções criativas que podem se 

dar a partir do que se revela nos encontros. O trabalho de transformação de 

normatizações de gênero deve estimular a produção constante de novas 

subjetividades, de novos mundos – de desejo. Produzir modos singulares de 

existência é também produzir desejos e a possibilidade de criação que vem desses 

desejos. 

Não nos referimos aqui ao estímulo ao desejo sexual ou experimentação do 

prazer, o qual é negado a muitas mulheres e pessoas que se interessam por outras 

do mesmo sexo. Ao produzir críticas à normatização de gênero, questionamos 

modelos que impedem a possibilidade de singularização e que confinam o desejo à 

anatomia sexual. Se o desejo é produzido no encontro, que os scripts de gênero não 

tomem o lugar de soluções e de possibilidades advindas nos relacionamentos entre 

os sujeitos e o que está a sua volta. É importante abrir espaço para a possibilidade 

de os sujeitos reinventarem-se a cada encontro. 

Segundo Rolnik (2007), o desejo é a produção de universos psicossociais, 

que se dá por meio do movimento dos afetos e da simulação desses afetos, gerados 

pelo encontro dos corpos. O desejo também consiste num movimento contínuo de 

desencantamento, em que novos afetos, produtos de encontros, tornam obsoletos 

determinados modos de ser, baseados em repertórios cristalizados. É importante 

que os afetos promovidos pelos encontros possam fluir para a criação constante de 

sentido.  

De acordo com Rolnik, é a impossibilidade da conexão entre os afetos que 

caotiza a existência e não o desejo, que é a produção de sentido. É preciso deixar 

os afetos passarem para produzir novos sentidos e sair do repertório conhecido. O 

movimento da vida é uma constante produção de encontros e afetos que precisam a 



 

 

270 

 

todo o momento gerar novos sentidos. A reprodução de normas esvazia a vitalidade. 

Não deixar passar os afetos adoece o corpo, o faz perder o brilho característico da 

vontade de existir. O que produz a vitalidade do pensamento não está na 

representação, mas em um campo vibracional.Assim, a produção de um corpo 

vibrátil indica as direções a tomar e os agenciamentos que vão gerar sentido. 

O processo de produção do desejo, para Rolnik (2007), tem início com a 

produção de um corpo vibrátil. Ou seja, um corpo sensível ao efeito dos encontros: 

atração e repulsa dos corpos, por seu poder de afetar e ser afetado. A partir de 

então, os afetos tomam corpo, delineando um território no qual podemos nos situar. 

O movimento do desejo produz ao mesmo tempo sentido e intensidade – energia 

que surge dos agenciamentos que fazem os corpos em sua qualidade de vibráteis e 

que permite a renovação de sentido, a partir de novas situações que se apresentam. 

É no processo de produção do desejo que se formam cristalizações existenciais, 

territórios. Mas é este processo também que possibilita dessubjetivação, fugir de 

subjetividades dominantes e o desenho de novas configurações sociais. 

Para permitir tais configurações, devemos considerar o corpo em seu 

potencial expressivo, em sua vibração, em seus afetos; não um corpo orgânico: um 

corpo sem órgãos. Os afetos não podem surgir da individualidade dos corpos. “A 

própria palavra afetar designa o efeito da ação de um corpo sobre outro, em seu 

encontro” (Rolnik, 2007, p 37). Mas os afetos, explica Rolnik, não surgem apenas 

entre os corpos vibráteis, mas, exatamente por isso, arrastam cada um dos corpos 

para lugares inéditos. É necessário um corpo vibrátil, um corpo aberto, para que 

vivamos nossos encontros e os desejos que emanam deles.  

 

Como produzir, então, um corpo vibrátil?   

 

Ao falar sobre o trabalho de Angel Vianna, Helia Borges (2009b), inicia seu 

texto citando Erixímaco, ao dizer: 

“Estamos tão impregnados de um modo de ver o mundo que não nos damos 
conta das micropercepções que atravessam nosso corpo no cotidiano 
revelando-nos o abismo de possibilidades característico da vida em sua 
existência”. (Borges, 2009, p.36) 
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Tornar um corpo vibrátil significa abri-lo,deixar-se afetar, colocar em evidência 

as micropercepções e possibilitar a criação de modos de existência não tão 

rigidamente baseados em normas pré-estabelecidas, como as normas de gênero.  

Segundo José Gil (2004), o corpo não pode ser definido como uma unidade 

psico-física. Assim, nem o homem é uma unidade, nem o elemento psíquico se liga 

de forma harmônica ao somático para formar um ser uno. O corpo é sim, dotado de 

intencionalidade (consciência) e consciência do corpo (inconsciência), que seria, de 

acordo com Gil, o avesso da intencionalidade. Ser o avesso da intencionalidade 

significa que a consciência do corpo não é subliminar. Nem é a consciência que se 

tem do corpo, seus órgãos e membros. É a impregnação da consciência pelo corpo; 

a captação das mais finas vibrações e intensidades do mundo pelo corpo, sem que 

estas intensidades ganhem definição clara pela consciência.  

Abrir o corpo é, portanto, deixar vir à tona a consciência do corpo, espaço 

privilegiado de agenciamentos. É criar a zona em que o corpo se deixa ser 

contagiado pelo mundo, por meio de micro-percepções. Em outras palavras, abrir o 

corpo é abrir o espaço de agenciamento de fluxos de intensidades, para que fluam 

segundo vias mais adequadas (Gil, 2004).  

A dança é uma forma de abrir o corpo. Na dança, fica claro que a consciência 

(intencional) dos movimentos do corpo é intervalar, pois não consegue acompanhar 

a rapidez com que estes movimentos acontecem. Nos intervalos da consciência 

intencional, passam movimentos tão rápidos que são captados apenas pela 

consciência do corpo.  

Em a “Ordem do Discurso” (1976), Foucault separa a linguagem codificada, 

que cabe ao pensamento razão-consciência, e o Fora, termo emprestado de 

Blanchot, que não cabe ao pensamento fechado dos signos. Cabe, portanto, ao 

corpo, a captação e a produção de um saber não codificado pela razão, pertencente 

ao plano intensivo.Assim, Borges (2009a) conclui que o movimento efetivado pela 

dança, principalmente na segunda metade do século XX, ressalta: 

“a importância desta manifestação artística não apenas como denúncia e 
resistência ao discurso instituído – ou seja, ao campo incorporal no qual se 
alojam as práticas discursivas que irão dar a ver um mundo e, por 
conseguinte, fechando a possibilidade de percepção para outras paisagens – 
mas como um campo de subjetivação onde práticas experimentais realizadas 
através dos movimentos corporais possibilitam afrouxar as amarras dos 
espaços codificados pelo senso comum” (Borges, 2009a, p 21). 
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Por meio uma série de técnicas de escuta do corpo,o trabalho de Angel 

Vianna451 busca ampliar o campo de afetação deste corpo, produzindo movimentos e 

o contato com uma série de objetos e outros corpos que aumentam a sensibilidade 

da consciência do corpo. Assim, Angel Vianna valoriza a condição sensível do 

corpo, gerando um estado de presença por meio de experimentações que ajudam a 

voltar a atenção para os micromovimentos dos corpos vividos nos encontros de 

corpos (Borges, 2009b). Em suas reflexões sobre o trabalho de Angel Vianna, 

Borges (2009b) afirma que é justamente a condição sensível do corpo, em sua 

excitabilidade e receptividade, que se realiza a transdução necessária entre 

sistemas de signos. Assim, é a abertura da sensibilidade do corpo e a atenção para 

os micromovimentos do corpo (consciência do corpo), como campo de operação do 

simbólico, que faz possível a emergência de novos territórios existenciais. 

 Ao perceber o corpo como campo de afetação, Angel Vianna propõe técnicas 

baseadas na escuta e consciência corporal capazes de trazer à tona um corpo vivo, 

pulsátil ou vibrátil, como o nomeiaRolnik. A partir de experimentações com papel, 

bolinhas, ou por meio do contato com os outros que estão à volta, Angel Vianna nos 

convida a observar o corpo com a intenção de permiti-lo expandir-se na sua 

expressão mais singular, liberando os movimentos corporais de suas amarras 

(Borges, 2009b). De acordo com Borges (2009b), o caminho utilizado por estas 

técnicas é a produção de movimentos e a atenção a estes movimentos, suas 

dobras, contraturas, tensões, intervalos. E assim se coloca em evidência a 

desconstrução da materialidade do corpo e um modo de subjetivação em que as 

qualidades sensoriais se emudecem, a partir de gestos que são mecanizados em 

nosso cotidiano. Nas palavras de Borges:  

“Na constatação de que um corpo são muitos corpos, a dança realizada a 
partir da conscientização do movimento não se ajusta a padrões 
preestabelecidos, busca em cada corpo seu próprio modo de dançar”. 
(Borges, 2009b, p.37) 
 

Os movimentos propostos por Angel buscam produzir contágio entre os 

corpos. Como no contato improvisação, citado por Gil como exemplo, “a tendência 

vai no sentido de construir um corpo único agenciando (e agenciado por) dois corpos 

em movimento que, no entanto, se agenciam cada um por si, com o espaço ou com 

os outros corpos” (Gil, 2004, p. 8). Não mais buscando elementos em ideias pré-
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 Fundadora da Escola e Faculdade de Dança Angel Vianna. Bailarina, coreógrafa, professora e pesquisadora, 
seus estudos sobre a sensibilização do corpo e a conscientização do movimento tornaram-se essenciais na 
formação de bailarinos, nas artes cênicas e também tem sido usados em processos terapêuticos.   
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formadas por nossa consciência racional, aprendemos a escutar o pensamento do 

corpo, que acontece nos encontros. Ação e reação se apresentam 

instantaneamente, de forma criativa nesses encontros. Ao ser contagiado por outros 

corpos, cada corpo produz algo novo, que segue o que sua condição sensível está 

apta a responder no momento. 

 A arte, além da dança, tem também o poder de fazer nosso corpo vibrar os 

afetos gerados por nossos encontros no mundo. Com isto, Rolnik (1999)chama o 

campo de afetação aberto no corpo de corpo vibrátil e, através da obra de Lígia 

Clark, disserta sobre como a arte mobiliza emoções capazes de produzir este estado 

e, ao mesmo tempo, é através do corpo vibrátil que o artista pode produzir formas de 

expressão originais, que traduzem emoções e percepção não possíveis de serem 

expressas por meio da palavra.  

O contato com o outro, humano ou não humano, mobiliza uma constelação 

dos afetos, capaz de formar uma realidade corpórea que, embora invisível, não é 

menos real: é o mundo compondo-se e recompondo-se de forma singular na 

subjetividade de cada um (Rolnik, 1999). Assim, segundo Rolnik, é a partir da escuta 

do corpo vibrátil que o artista sente-se compelido a criar novas paisagens 

existenciais. Isto serve também para o não artista: convidá-lo a escutar seu corpo 

vibrátil, campo de afetações aberto, produz novas formas de orientar sua existência. 

Se nos guiamos por normas que regem nossa sociedade como se fossem parte da 

natureza humana, por meio da arte resgata-se a possibilidade de mudanças.  

Com a falência do modelo industrial no fim do século XIX, em que cada coisa 

tinha o seu lugar a partir de gestos e comportamentos quase mecânicos, o 

movimento artístico inicia um processo de religar-se a vida em sua potência 

transformadora. O movimento artístico de contra-cultura dos anos 60, formado pela 

geração pós-guerra, busca reconquistar o acesso ao corpo vibrátil, como forma de 

permanente invenção da existência (Rolnik, 1999). Assim, a arte deixa de ser 

concebida como interpretação do mundo, mas a busca de transformação, através 

dos afetos que nos tocam na produção de um corpo vibrátil e da possibilidade de 

“escuta” ou “expressão” destes afetos.  

Retomando a obra e a história de Lygia Clark, Rolnik (1999) deixa evidente 

como a artista foi criando pouco a pouco condições para estimular a produção de um 

corpo vibrátil.Lygia Clark buscava descobrir o que há de mais profundo no corpo, a 
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partir de experimentos que reativam o campo de afetação corporal. Nas palavras de 

Rolnik: 

“A obra de Lygia será uma obstinada investigação para convocar na 
subjetividade do espectador a potência de ser contaminado pelo objeto de 
arte, não só descobrindo a vida que o agita internamente e em sua relação 
com o espaço, mas fundamentalmente, a vida que se manifesta como força 
direcionadora de sua própria subjetividade, no contato com a obra. O que 
Lygia quer produzir no espectador é que ele possa estar à altura da diferença 
que se apresenta na obra e cava em sua alma a nova maneira de perceber e 
sentir de que a obra é portadora. Isso poderá lançar o espectador me devires 
imprevisíveis”. (Rolnik, 1999, p.326) 
 
 

Nos experimentos de Lygia Clark, o espectador é convidado a manipular os 

objetos criados pela artista. Deste modo, os objetos vão se revelando relacionais – e 

não mais neutros e indiferentes para uma subjetividade não mais estruturada por 

uma identidade fixa e anestesiada para os movimentos da vida. É a potência do 

espectador de criação de si e do mundo que será estimulada e não a possibilidade 

de transferência com a obra. Assim, o que passa a interessar é não o objeto em si, 

mas de que modo a relação entre os corpos (humano e objeto de arte) podem 

produzir transformações nesta subjetividade.  

Segundo Rolnik (1999), o acento na proposta de Lygia não está na 

recomposição de uma identidade, nem possui fins terapêuticos. Mas explorando o 

potencial terapêutico da arte, busca criar condições de escuta do corpo vibrátil. Foi 

com este objetivo que sua obra voltou-se para o espectador, migrando para seu 

corpo e, deste, para o agenciamento de corpos e dirigir-se à subjetividade. As 

investigações de Lygia buscaram estratégias para acordar no espectador o corpo 

vibrátil, para que possa iniciar sua experiência de vazio pleno, de modo a acessar o 

mundo em sua potencialidade transformadora. É isto que nos liberta de formas de 

existência aprisionantes, pois: 

“É preciso se morrer mesmo integralmente e deixar o novo nascer com todas 
as implicações terríveis do ‘sentimento de perda’ da falta de equilíbrio interior 
do afastamento da realidade já adquirida; é o vazio vivido como tal, até o 
momento dele se transformar no vazio pleno, cheio de nova significação”. 
(Rolnik, 1999, p 321) 
 

A experiência de vazio-pleno corresponde ao momento em que o corpo 

vibrátil está operando “a silenciosa incubação de uma nova realidade sensível” 

(Rolnik,1999), essencial para a manifestação da potência de diferenciação da vida. 

 As técnicas aprendidas na Escola e Faculdade Angel Vianna, de escuta do 

campo de afetação corporal e de estímulo a este campo, bem como os 
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experimentos artísticos de Lygia Clark, a partir dos estudos de Rolnik, serviram de 

base para o planejamento de atividades que transformassem normativas de gênero 

entre meninas de uma escola no Rio de Janeiro, com o objetivo de promover direitos 

sexuais. Entendemos que a promoção desses direitos parte da produção de modos 

singulares de existência. Na experiência com o grupo de meninas, narrada a seguir, 

buscamos produzir afetação nos corpos, de modo a possibilitar a emergência de 

corpos vibráteis.  

Estimulando o movimento em oito atos 

 

O trabalho com o grupo de meninas era parte de um projeto mais amplo que 

compunha o plano político pedagógico da escola, que buscou promover saúde 

sexual e reprodutiva e o respeito à diversidade, por meio de ações que discutissem 

o uso político do corpo e o estimulassempara transformar normativas de gênero. 

O projeto mais amplo contou com: debates sobre o tema em sala de aula; 

oficinas realizadas pelos professores com atividades que refletiam sobre o conceito 

de corpo e, através do movimento do corpo, promoviam reflexões sobre 

sexualidade, diversidade e gênero; oficinas extras de sexualidade, gênero e direitos 

sexuais e direitos reprodutivos no programa de reforço escolar; exibição da 

radionovela “Entre nós”452 nos intervalos; exposições de colagem e pinturas sobre o 

corpo e sexualidade no corredor criadas pela professora de arte e seus alunos; 

ilustrações e pinturas para o diário “Fazendo a diferença”, em que os alunos podem 

escrever suas impressões sobre diferença, corpo e gênero; a criação da sala 

sensorial e sua primeira exposição sensorial; e, finalmente, as oficinas de 

movimento e dança com meninas entre 13 e15 anos. 

A sala sensorial foi criada para que os alunos tivessem um espaço livre e com 

privacidade, para experimentos com o corpo. Estava situada no fim do corredor, com 

ar condicionado, janelas altas e almofadas, em vez de cadeiras. A inauguração da 

sala contou com uma exposição em que os alunos eram convidados, de olhos 

vendados, a sentir alguns objetos, inspirados na produção de Lygia Clark, para 

estimular o corpo, seus sentidos. Foi nesta sala onde se deram também os 

encontros de movimento.  

                                                           
452
A radionovela “Entre nós” conta a história de dois jovens, Beto e Jéssica, que ao se darem conta das normas 

de gênero, buscam resolver seus conflitos, de forma criativa, através do diálogo. Foi criada por um grupo de 
jovens de três comunidades do Rio de Janeiro.  
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A intenção do plano político pedagógico surgiu a partir de grupos de reflexões 

sobre gênero com professoras da escola. Por terem experimentado, nos encontros, 

como normas de gênero modificam e se entranham nos corpos, o grupo propôs à 

direção da escola um projeto em que os temas gênero, sexualidade e diversidade 

são trabalhados com os alunos a partir de uma reflexão sobre o corpo e com o 

corpo. 

O trabalho com o grupo de professoras coincidiu com meu primeiro ano na 

pós- graduação em “Terapia através do Movimento” da Faculdade Angel Viana. A 

participação no curso influenciou minha maneira de realizar as atividades sobre 

gênero propostas nos manuais do Promundo453, buscando criar alternativas para 

que as dinâmicas afetassem mais os corpos e não apenas promovessem reflexões 

conceituais sobre as consequências e como os comportamentos de gênero são 

socialmente construídos.   

 A realização de oficinas que promoviam reflexões para a equidade de 

gênero com jovens de comunidades populares no Rio de Janeiro revelaram 

quetransformações na maneira como homens e mulheres se percebem dependem 

de experiências que afetam o corpo. Gênero não é um conceito que precisa ser 

simplesmente memorizado. Uma discussão, se não nos toca, é apenas capaz de 

promover a reprodução do discurso. Em um primeiro momento, os jovens eram 

capazes de discutir os conceitos. No entanto, seus comportamentos e habilidades 

para negociar e expressar seus desejos permaneciam engessados por normas 

sobre como homens e mulheres deveriam se comportar. As mudanças eram 

percebidas quando algo parecia lhes tocar o corpo, produzir emoções. Assim, a 

incorporação das normativas de gênero era de fato sentida e abria-se espaço para a 

construção de novos sentidos. 

 Foi a partir desta experiência que busquei a Escola Angel Viana, com o 

objetivo de aprender sobre formas de afetar o corpo para o trabalho de promoção de 

equidade de gênero em escolas. Desde 2007, Promundo deu início a um processo 

de adaptação de suas metodologias em escolas, por serem espaços importantes de 

socialização de jovens e que apresentavam demandas por parte dos educadores. 

Apesar da recomendação do ministério da educação para trabalhos relacionados a 
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Organização Não Governamental com sede no Rio de Janeiro que produz metodologias e campanhas para 

promover igualdade de gênero, principalmente transformando masculinidades. Suas metodologias já foram 

adaptadas para muitos países.  
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gênero e sexualidade de forma transversal,por meio dosPCNs, poucos educadores e 

pedagogos têm a chance de estudar estes temas em sua formação e buscam 

organizações da sociedade civil que possam oferecer apoio.  

O trabalho com meninas foi a primeira experiência na produção de atividades 

de movimento e dança para a transformação de normativas de gênero. O grupo 

contou com a participação, em um primeiro momento, de 10 adolescentes entre 13 e 

15 anos. Todas eram alunas do oitavo ano da escola e se voluntariaram a participar 

de oito encontros durante dois meses. 

No primeiro encontro, trabalhou-se com a reprodução de movimentos 

tradicionalmente masculinos ou femininos, em caminhadas com velocidades 

alternadas e estátuas, pela sala sensorial.  Através de uma escuta mais atenta do 

corpo em movimento estimulou-se uma observação sobre de que maneira as 

normas de gênero determinam ou não comportamentos: será que sentimos, 

desejamos e nos comportamos como as mulheres de nosso imaginário se 

comportam? O que determina este comportamento? Como escutar desejos?   

No primeiro encontro houve dificuldade para fechar os olhos, muitas risadas e 

formação de duplas, buscando o apoio de uma na outra. Uma das alunas contou 

que“português e matemática são mais fáceis do que mover e falar sobre coisas da 

vida”.  

No segundo encontro, nomeado “Diferentes e iguais”, o objetivo foi estimular, 

a partir da percepção de seu próprio corpo e do olhar para o outro, uma reflexão 

sobre a legitimidade e a possibilidade de seus desejos, bem como as diferenças 

entre os desejos de cada uma e a importância de respeitá-los. Após uma atividade 

de relaxamento e aquecimento, buscando perceber o que há de diferenças e 

semelhanças entre “eu e o outro”, propusemos que, em duplas, as meninas 

comunicassem ideias e negociassem desejos, conforme sugestão. A comunicação 

de desejos e emoções foi percebida como mais fácil do que expressar ideias sem 

palavras ou símbolos gráficos.   

Em seus relatos sobre o exercício, sentir e perceber tinham significados que 

não se diferenciavam.Em uma reflexão sobre o sentir e para que serve, citaram “dor, 

fome, prazer, medo, frio, calor, odores”. Concluiu-se que sentir serve para preservar 

a vida. Sente-se fome para comer, medo para fugir do perigo, frio para proteger o 

corpo. Logo sentir produz movimento. O movimento também estimula o sentir. O 
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movimento da vida produz sentir: fome, dor, medo. Ao nos descolarmos, 

provocamos sentir. Sentir e movimentar são processos cíclicos.  

A sexualidade está ligada ao sentir e, portanto , ao que nos movimenta no 

mundo.  Sensações de prazer e dor fazem parte da sexualidade. Dizem respeito às 

várias formas de existir no mundo. Reconhecer as diferenças e estar atento ao que o 

outro sente no encontro faz parte da experiência da sexualidade, bem como estar 

aberto às sensações e sentimentos que ocorrem na relação com o outro. A partir 

destas discussões, as meninas entenderam que, através dos movimentos e alguns 

exercícios corporais, estaríamos tratando de sexualidade.  

Já no segundo encontro, todas conseguiram fechar os olhos e pareciam mais 

relaxadas. 

 No terceiro encontro, trabalhou-se a estimulação dos sentidos. Nesse 

encontro, discutiu-se a diferença de gostos e formas de sentir prazer e sobre como 

dizer não quando algo incomoda. O trabalho foi feito por meio de relaxamento e 

estímulo sensitivo com sons (bater anéis, vidrinho de pedras como chuva, bola 

esvaziando, arrastar de chinelos), cheiros (creme de castanhas, pomada de menta 

para lábios), sabores (limão, café sem açúcar, chocolate) e tato e peso (bola com 

água, refrigerante gelado, absorvente, pinça).Durante o relaxamento, houve 

bastante concentração.  

Algumas meninas, apesar de incomodadas com o exercício,não ofereceram 

resistência. Passividade e atividade foram questões postas para reflexão.Algumas 

sensações as fizeram lembrar situações ou sentimentos. O arrepio, por exemplo, 

remeteu à consciência pesada ou “ao medo que se sente da mãe quando se faz 

algo errado”. Medo e alívio se alternavam com os estímulos.Assim, a questão 

remeteu a possíveis situações de violência que as meninas podem sofrer ao longo 

de suas vidas, sem que demonstrem resistência. Não há denúncia, nem busca por 

pessoa de confiança, segundo seus relatos. Então, foi proposta reflexão sobre 

formas possíveis de não aceitar uma situação que causa incômodo. Denunciar, 

buscar apoio, dizer não, sair, arte, dialogar foram sugestões. 

Nesse encontro, por conta de uma experiência de que não gostou, uma das 

participantes se fechou para outras. Isso levou o grupo a uma reflexão sobre como 

balancear o sim e o não, para que não nos fechemos para as experiências da vida e 

consigamos nos livrar do que nos incomoda.  
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Também houve reflexão sobre formas não violentas de expressão da raiva, 

que pode ser uma das reações a um incomodo. A raiva é um sentimento humano 

que tem a função de nos preservar e pode ser expressa de maneira a não ferir o 

outro e a não nos ferir, para resolver algo que nos incomoda. A arte, conversar, 

desenvolver atividades esportivas, mexer o corpo, caminhar, tomar banho, chorar, 

contar até cem foram citadas como formas de expressão da raiva. Algumas ajudam 

a tomar tempo para pensar melhor o que de fato incomoda.  

O quarto encontro teve como tema o cuidado e a confiança no outro. Bolas 

cheias de ar ou água foram levadas para um exercício de consciência corporal em 

dupla, inspirado no método de Angel Vianna. O cuidado e o respeito com o outro foi 

representado pelo toque da bola no corpo de sua colega e pelo próprio cuidado com 

o objeto, para que não estourasse. Houve formas inovadoras e também um contágio 

entre as formas de usar o objeto. Em um segundo momento, as duplas se juntaram, 

formando um quarteto e um quinteto. Uma pessoa era estimulada por três, 

culminando em uma coreografia livre com as bolas.A experiência foi relatada como 

prazerosa para algumas que relacionaram o trabalho com massagem e disseram ter 

descoberto partes do corpo que não prestam atenção.  

 O quinto encontro deu sequencia a reflexão sobre entrega e confiança. Um 

trabalho em dupla em que uma movimenta-se guiada por outra desencadeou uma 

reflexão sobre a vulnerabilidade do corpo feminino (principalmente órgãos sexuais). 

Uma participante relatou que, embora fosse esperado que homens protegessem 

mais as mulheres, nesse caso, seria imoral e perigoso que o guia fosse um homem, 

pois poderia se aproveitar da menina que estava com a venda nos olhos. O trabalho 

desencadeou também uma reflexão sobre a importância de nos cuidarmos, mesmo 

sob a “proteção” de um terceiro. 

 A venda nos olhos remeteu também à discussão sobre as sensações do 

corpo: “o que é mais perceptível: sons? Cheiros?”. Lembraram que a sexualidade é 

estimulada por todos os sentidos. Estar mais atenta às sensações que os diversos 

estímulos nos provocam nos faz mais conscientes de nossos desejos, gostos e 

valores. 

O sexto encontro abordou a relação entre autoestima, gênero e sexualidade. 

Após um trabalho de aquecimento, as meninas mantiveram seus olhos fechados e 

foi sugerido que o abrissem apenas quando fosse indicado o momento. Tal 

momento era quando um espelho estava a sua frente e deveriam responder 
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imediatamente à pergunta: quais eram seus sonhos? Todas responderam 

imediatamente que não sabiam quais eram seus sonhos. Em conversa posterior, 

falaram sobre profissões como policial, enfermeira, professora de matemática. 

Parecia que um certo otimismo se mesclava à desilusão em relação aos planos 

futuros, por sua condição social ea identificação com suas mães. Disseram também 

ter se sentido feias, pois não estavam preparadas para se olhar no espelho.  

Esta atividade remeteu a um debate sobre a imagem da mulher na mídia, ou 

seja, quais são os padrões que determinam que uma mulher seja bonita e como isso 

influencia na autoestima das pessoas. A relação entre autoestima e sexualidade 

também foi comentada por uma das meninas: “é importante gostarmos de nós 

mesmas para que possamos negociar nossos desejos e interesses e não aceitar 

tudo, achando que não somos capazes de conseguir um companheiro que nos 

respeite mais”.  

 O sétimo e o oitavo encontros basearam-seno “movimento autêntico”, método 

de consciência corporal que, a partir de uma reflexão sobre “O que nos leva a 

mover?”, desenvolve uma escuta apurada dos impulsos do corpo para que, por meio 

do contato com esses impulsos, possamos expressá-los ou contê-los (Jorge, 2009). 

Os impulsos que geram movimento podem ser estimulados por um pensamento, 

uma sensação, um desejo, um som, uma memória, uma voz interna ou externa e, 

assim: 

“À medida que a pessoa vai escutando sua própria corrente de movimento 
interno em constante contato com o externo, vai se apropriando melhor das 
relações que estabelece consigo e com o mundo, alimentando o fluxo vital 
que percorre seu corpo e estabelecendo novas e mutantes relações entre o 
dentro e fora, seu corpo e o mundo, seu corpo e outros corpos” (Jorge, 2009, 
p 13). 
 

 
Ao se moverem de olhos fechados, durante 10 minutos, “de acordo com o 

“pedido” de seu corpo”, dançava-se conforme ritmos reconhecidos, sem música 

alguma. O funk foi um dos ritmos identificados nos movimentos.Dentre as 

experiências relatadas: 

“’Tive umas sensações meio estranhas, do corpo querer ir. Mas tava com 
vergonha e tentava me segurar um pouco. Queria pular, fazer movimentos 
estranhos que nunca fiz, sensações diferentes. Nunca tive contato com meu 
corpo’. ‘Por que não deixou o corpo ir?’ ‘Tive vergonha das meninas rindo, 
me olhando. A Juliana estava rindo...’ ‘Por que você estava rindo, Juliana?’ 
‘Eu estava rindo porque eu achava estranho o que estava acontecendo 
comigo’”. 
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Juliana não havia aberto os olhos, estava concentrada em seus movimentos.  

A partir desse momento, foi introduzida a discussão sobre o papel da 

testemunha. No movimento autêntico, existe o movedor e a testemunha. É o 

trabalho sobre o mover e sobre o testemunhar que fazem com estas intensidades e 

fluxos possam existir, serem acolhidas e sustentadas (Jorge, 2009). A testemunha é 

quem observa e devolve de modo acolhedor o que viu, imaginou e sentiu a partir do 

movimento do outro. Ao contar o que viu, a testemunha descreve exatamente o 

movimento do outro: levantar o braço, abaixar. O que imaginamos é o que 

interpretamos do movimento. Contar o que sentiu é buscar traduzir os sentimentos 

que o movimento causou: tristeza, confusão. 

A testemunha relata em primeira pessoa, deixando claro que não está falando 

do outro, mas de si. Isto torna possível uma comunicação compreensiva, na busca 

de entendimento e não acusação. Neste momento, exercitou-se uma nova política 

das relações, em que no encontro com o outro, julga-se o que é sentido, fala-se de 

si mesma. Trata-se, portanto, de um processo em que, os encontros são formas de 

se observar e aprender a falar de si mesma, dar voz aos sentimentos e abrir espaço 

para novas subjetividades. 

Uma das participantes contou que, quando conseguiu “se desapegar da 

vergonha”, movimentar-se de olhos fechados foi prazeroso.Deixaram-se levar pela 

música, pelos afetos, pela forma como o próprio movimento afetava o corpo. No 

ultimo encontro, o corpo “pedia mais movimento”, de acordo com o depoimento de 

Juliana e Carla. O movimento era gerado por pensamentos que não tinham tempo 

de ser traduzidos por palavras em uma cadeia lógica, o que promoveu 

questionamentos intrigados entre as meninas sobre a origem de seus passos. Não 

eram ideias ou planos que as guiavam. Ficavam no limite da sensação. E esta 

sensação as guiava por novos caminhos, encarnado no movimento de braços, 

troncos e pernas. E através do corpo, nos encontros, aprendia-se a dar voz ao que 

sentiam e a perceber os movimentos da outra, com o calor da proximidade, e não 

com o que aprenderam a ver com os olhos.E sem fixar os olhos em uma 

determinada função, aprenderam a ver com a pele e com os ouvidos. E na 

desconstrução da ordem que estavam acostumadas, o corpo e os sentimentos 

experimentavam novos contornos.  

Não se pode dizer que, com os oito encontros, as meninas reinventaram a 

concepção de si e do que é ser mulher, ou estavam livres para viver relações 



 

 

282 

 

equânimes de gênero. Mas as atividades distribuídas nos dois meses ofereceram 

pistas da importância de se fazer sentir, para transformar normatizações 

incorporadas. No fim do ano, o grupo de meninas foi responsável pela organização 

de uma sala sensorial em um evento entre escolas, e o fizeram seguras e 

conscientes de que existe uma diferenciação entre homens e mulheres que não é 

natural. 

Notou-se ainda que o processo de mover o corpo com o propósito de 

desconstruir normatividades de gênero incorporadas pode mexer com afetos ou 

histórias bastante delicadas. É importante que o profissional possa acolher as 

informações, respeitar os limites e encaminhar para profissionais que deem conta 

dessas questões. 
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RESUMO 
O presente artigo discute a estética fílmica do cinema da diretora Naomi Kawase nos documentários 
autobiográficos Sol Poente (1996) e Nascimento e Maternidade (2006). Investigamos sua narrativa 
autorreflexiva na tentativa de interpretar as resistências políticas e de gênero suscitadas por este 
dispositivo. 
Palavras-chave: estética fílmica, documentário, Naomi Kawase 
 
ABSTRACT 
This article discusses Naomi Kawase’s film aesthetics, by analyzing her autobiographical 
documentaries Setting Sun (1996), Birth and Motherhood (2006). We are researching its self-reflexive 
narrative in an attempt to interpret the gender and political resistances raised by this device. 
Keywords: film aesthetics, documentary, Naomi Kawase 
 

Em Um homem com uma câmera, de Dziga Vertov, filme de 1929, vemos o cotidiano de um 

cinegrafista que transita pelas ruas, acompanhando as rotinas de trabalho, lazer e o vai e vem dos 

habitantes da União Soviética de então.  Numa de suas curiosas e ritmadas cenas, ele filma a edição 

do próprio filme – observamos mãos que cortam a película, emendas no copião. Acompanhamos 

também experiências de projeção, nas quais os quadros estáticos ganham vida em movimentos de 

vinte e quatro quadros por segundo, e um momento de metalinguagem, quando ele exibe a chegada 
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de espectadores ao teatro, ocupando assentos de um cinema onde, a seguir, inicia-se a exibição do 

próprio filme. 

Discípulo da montagem construtivista inaugurada por Pudovkin e adensada pelo cinema 

político de Eisenstein – que entendiam o plano como um elemento básico da construção do filme por 

meio da montagem (DUDLEY, 2002) –, Vertov irá figurar como a imagem mais vanguardista daquela 

geração assumidamente revolucionária, ao menos no que diz respeito ao fazer do filme. A 

interlocução deste diretor com as imagens que produzia e sua deliberada declaração de consciência 

da orquestração do fílmico, o levaram a ser considerado à frente de seu tempo, prova disto é o seu 

legado para o cinema experimental, sobretudo o documentário.  

Isto porque ele nos entrega, nesse filme, uma das primeiras mostras do exercício da 

montagem fílmica tanto como uma contribuição ontológica acerca da feitura do cinema, quanto sobre 

a função desta arte, ainda em experimento, como documentação da vida. E dilui as fronteiras entre 

uma coisa e outra – vida e arte – elaborando sobre a experiência de olhar o que existe em nosso 

entorno, e apreender estas imagens, impregnando-as do sentido estético de estar vivo e 

presentificado por meio da instrumentalidade tecnológica do dispositivo cinematográfico. 

O olhar do cineasta era enunciativo, falava a respeito do que via, mas também de si, e do 

impacto subjetivo destas imagens. Ele realiza este filme quando o cinema ainda é uma grande 

questão em aberto, um vir a ser definido entre o manuseio do aparato tecnológico e o pensamento 

criador daquele que o opera, portanto, livre da rigidez dos gêneros, da estruturação numa gramática 

cinematográfica e da coerção da indústria cinematográfica. Hoje categorizado como documentário
457

, 

Um homem com uma câmera é uma entusiasmada composição que mescla realismo e manipulação, 

despreocupada em aliar-se a uma ou outra, pois não as toma como dissociadas. 

Passado quase um século, a proposta de Vertov para o cinema já foi retomada e trazida à 

cena novamente inúmeras vezes. Uma delas, a mais célebre, possivelmente, pelas mãos de Jean 

Luc Gordard, que no auge da nouvelle vague, esteve à frente do Coletivo Dziga Vertov, espaço que 

congregava realizadores como ele adeptos do experimentalismo no cinema. Creditava ao diretor 

soviético sua inspiração em elaborar filmes que também fossem ensaios fílmicos, escritas vivas, 

autorreflexivas e autorreferentes, ou seja, que depusessem também sobre o modo de se pensar o 

que está por trás da tela (MACHADO, 2004). Sentindo o cinema no tempo mesmo em que o faz, 

como se este fosse uma extensão orgânica da percepção do realizador e uma realidade que se 

virtualiza a partir dessa experiência.  

Da leva de filmes inspirados pelos pressupostos godardianos surge um cinema 

contemporâneo no qual a presença da experiência do realizador imersa no fazer fílmico é uma das 

principais prerrogativas. Um cinema em que a materialidade – a concretude tecnológica da feitura 

fílmica – e a imaterialidade – a narrativa transcendente que acontece dentro de campo – relacionam-

se mutuamente e de forma declarada. 

Exemplar deste modo autorreflexivo de fazer cinema são os filmes da japonesa Naomi 

Kawase. López (2008) afirma que Kawase resgata esse sentido de dispositivo cinematográfico 
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presente na obra de Godard, que afirma a montagem como uma mecânica efetiva que proporciona a 

construção de um filme, mas está só se concretiza em função de mecânicas afetivas. Uma 

materialidade que se transforma em imaterialidade por meio do sensível, de uma poética de partilha. 

Ao longo de sua profícua carreira, que inclui o reconhecimento internacional na premiação 

com o troféu Camera D’or, em Cannes, no ano de 2007, Kawase vem se popularizando 

internacionalmente em função de seus longas ficcionais, mas é na constância de seus documentários 

autobiográficos – origem de seu cinema, e vinculados um ao outro quase como se fossem parte de 

uma narrativa episódica – que a diretora tem encontrado maior ressonância no âmbito da crítica 

acadêmica  

Tanto em seus filmes de ficção quanto nos documentários, observamos em Kawase a 

percepção do objeto-película destacado por Godard (Ibid), ou seja, a consciência do que é filmado e 

a transparência da presença do realizador ou realizadora dentro deste objeto. Mas são nos filmes não 

ficcionais que observamos o autoconsciência do filme a serviço de uma poética do testemunho.  

Trata-se de um cinema repleto de domesticidade, editado de forma por vezes 

perceptivelmente tosca, que se autodenuncia, ao tempo que se propõe em debate, ora bastante 

influenciado pelos atributos do vídeo, do registro rápido e cumulativo. Para melhor compreender o 

lugar estético da diretora, cabe analisar onde sua produção se situa do ponto de vista do 

documentário e de que forma o vídeo e a fotografia desempenham funções fílmicas em sua narrativa. 

 

O documentário autorreflexivo e o filme estético-político 

Nichols (2004) defende que os filmes amplamente classificados como documentários 

encontram-se, atualmente, em sua quarta tendência de produção, quanto ao estilo. O diretor afirma 

que o primeiro estilo popularizado de documentários estava bastante vinculado às técnicas do 

telejornalismo, com um narrador onisciente e excessivamente descritivo.  Associava, portanto, a voz 

fora de campo a certo tom de autoritarismo, já que um narrador explica, assevera como as coisas 

são, reafirmando e reiterando a imagem. Eliminando, portanto, o espaço fílmico para a interpretação, 

numa disputa pela verdade, que teria nos registros expostos na tela o seu respaldo. 

Nos anos 1960, com contribuições como as de Jean Rouch, surge um documentário pautado 

na transparência e na observação, com câmeras portáteis, diálogo sincrônico, sem o uso da 

narração, com intercalação de imagens tal como foram captadas, deixando a cargo do espectador a 

avaliação acerca da história por trás das imagens. A terceira fase dos documentários surge na 

década de 70, com documentários de forte teor ideológico nos quais em vez da observação dos fatos, 

subordinados ao olhar do direto, há um fluxo de filmes pautados em entrevistas, nas quais os 

entrevistados dialogam diretamente com a câmera, tendo o espectador como interlocutor implícito. 

O autor identifica que estes filmes tinham como grande meta uma conquista de verdade 

aparente, ao direcionar-se a ela, perdiam o contato com sua própria natureza cinematográfica, com a 

assunção tácita da presença do realizador e de sua impressão necessariamente conectada com a 

obra. Atualmente, viveríamos uma quarta fase, na qual os filmes: 

assumem formas mais complexas, que tornam mais visíveis os 
pressupostos estéticos e epistemológicos. Esse novo documentário auto-
reflexivo mistura passagens observacionais com entrevistas, a voz 
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sobreposta do diretor com intertítulos, deixando patente o que esteve 
implícito o tempo todo: o documentário sempre foi uma forma de re-
presentação, e nunca uma janela aberta para a "realidade". O cineasta 
sempre foi participante e ativo fabricante de significados, sempre foi muito 
mais um produtor de discurso cinematográfico do que um repórter neutro ou 
onisciente da verdadeira realidade das coisas. (NICHOLS, 2004, p. 63). 
 

Desta forma, se retoma a ideia de filme autorreferencial do cinema autoconsciencioso de 

Vertov e, posteriormente, Godard, sobre a ideia de neutralidade e objetividade (termos caros ao 

jornalismo norte-americano, usados como escudo de credibilidade quando de sua expansão editorial 

e herdados pelo telejornalismo e primeira fase do documentário, sucessivamente). 

O documentário autorreflexivo difere de seus anteriores pela assumida subjetividade, no 

enquadramento, nas encenações, na afirmação repetitiva de que ali reside um olhar, diferente do 

documentário direto, comum ao Cinema Verdade dos anos 60 e dos filmes de enunciação nas 

entrevistas comuns nos anos 1970. O paradigma da autoridade sobre as vozes que permeiam o 

documentário dá lugar ao discurso que reconhece a polifonia integrada pelas direção e edição. 

Não se tratam de testemunhos pessoais nos quais se entrega ao público um documento 

político que engendra uma tese articulada. A verdade em disputa não é uma tese embasada no 

testemunho de atores sociais. Trata-se, o filme em si, de um testemunho sobre a criação, um 

exercício sobre a ética e estética de si. 

Grande parte dos documentários da terceira fase identificada, se tratavam de libelos políticos, 

testemunhos corrosivos de lideranças sociais. Na época, o cinema feminista utilizou esse recurso 

narrativo para afirmar suas bandeiras, negociar visibilidade pública para questões e sujeitos. Ora 

reveladores, ora fragmentados, deixam como legado ao documentário contemporâneo o viés do 

reconhecimento político. O documentário autorreflexivo de agora se aproxima mais da narrativa 

fílmica, toma rumos estéticos da ordem do objeto-película e do filme ensaio, valorizando a montagem 

e os recursos possíveis na domesticidade da captação e edição do digital.  

No entanto, não são obras apenas do território do belo. Sua qualidade é justamente assumir 

uma função política que se observa no reconhecimento de uma intimidade que é também 

agenciamento de visibilidade. De corpos e territórios que buscam uma plateia que além de 

contemplá-los se reconheça neles, de comunidades que se integram em função de uma partilha do 

sensível.  

Ranciére envereda por essa explicação ao afirmar que “é no terreno estético que prossegue 

uma batalha ontem centrada nas promessas de emancipação e nas ilusões e desilusões da história” 

(RANCIÉRE, 2005, p.11-12). 

O autor chega a essa conclusão ao constatar que os textos da chamada pós-modernidade 

dão legitimidade ao registro do cotidiano, da trivialidade e do banal pelo filtro da arte. O que passa 

pelo reconhecimento histórico do valor dos anônimos, como consequência da perda de credibilidade 

das grandes narrativas. Na arte, essa ascensão do banal possui o vestígio das lutas de classes, dos 

debates em torno da verdade, das lutas por trabalho e dignidade, das quais remanescem suas 

representações sociais. 

Se nos anos 1970, Mulvey (ano) nos mostrava que a presença feminina no cinema narrativo 

estava intrinsecamente marcada pelo olhar do outro, posicionando-a enquanto objeto para o olhar, 
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sempre a partir perspectiva de um espectador desejoso, no contemporâneo, as tecnologias de 

produção audiovisual domésticas estimulam uma produção de mulheres voltadas para a 

autorrepresentação, a autorreferencialidade, na qual o fílmico se torna também instrumento de 

disputa pelo que é visível, pelas ausências e presenças que produzem um sentido de feminino nas 

telas. 

 

Sóis, poentes, nascimentos e perdas: ausências e presenças em Kawase 

 

O impacto do confessional é uma das questões preponderantes no cinema de Naomi 

Kawase. Ao filmar a própria vida que transcorre, ela preenche de significados os gestos menores e 

triviais do cotidiano – que se tornam perenes ao serem gravados e editados em película, num 

processo que é também o percurso de construção e entendimento de si. A cineasta japonesa de 41 

anos, que filma desde os 18, dedicou grande parte de sua obra ao registro autobiográfico. Em filmes 

como Céu, Vento, Fogo, Água, Terra (2001) ela relata o luto diante da morte do pai, em Viu o céu? 

(1995) e Caracol (1994), o diálogo com a Tia avó, que a criou, é tratada de forma persistente como 

sua “família de uma pessoa só”, é atriz-chave, objeto de estudo e personagem chave dos filmes de 

Kawase.  

Sol Poente (1996) é o filme que encerra a chamada trilogia da vovó – composta ainda por 

Caracol (1994) e Viu o céu (1995). O filme é narrado pela própria cineasta.  

O filme é feito no período de férias de Kawase, impregnado de pequenos planos fechados 

dos detalhes da casa, da horta e do jardim e da própria Uno, que pode ser percebida durante todo o 

filme, assim como nos anteriores, mesmo quando está fora de campo.  

Na sequência que segue logo após os créditos de abertura do filme, na qual imagens em 

close-up do jardim da avó se sucedem lentamente mostrando flores, plantas e a água chuva caindo e 

se acumulando em balde, enquanto ouvimos o barulho da chuva e a voz de Kawase em voice over 

lendo uma resposta a uma carta.  

Nessa cena nota-se uma certa ânsia da diretora em relação ao seu próprio relacionamento 

com os pais ausente e como Uno emerge nesse contexto para ocupar esses espaços vazios. 

Em Sol Poente, mais que nos outros dois que compõem junto desse a trilogia, podemos 

perceber uma relação mais clara dá avó com o cinema, pois ela interpreta, conversa com a câmera, 

demonstra de forma bastante evidente que tem consciência de que há um filme se desenrolando ali, 

de modo que sorri divertidamente para a lente, acena, manda beijos. 

 Nesse sentido, também se destaca a cena em que Uno assume sua posição por trás da 

câmera filmando Kawase em plano americano enquanto esta, parada na rua, conversa com a avó. A 

diretora se aproxima e em travelling lateral a câmera se desloca, acompanhando-a. A câmera corta 

para um close-up do rosto da avó e depois volta para Kawase caminhando pela rua (Figura 2). Nessa 

cena, nota-se a tentativa da neta em reproduzir o modo como ela, Naomi, vê a relação de sua vô com 

o cinema, o modo como Uno reproduz certa naturalidade “interpretada”. 

Nesse caso, fica patente que ao adotar sua própria história como matéria-prima de suas 

produções, Kawase cria um registro no qual a avó é ao mesmo tempo a persona real e atriz, que ela 
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dirige, posiciona, comove para extrair emoções profundas. Com isso, a diretora acaba construindo um 

cinema que evidencia os deslizamentos entre os campos da ficção e do documentário e suas 

nuances.  

Kawase joga com as fronteiras entre representação e não representação. É um jogo de cena 

no qual a estrutura dramática é invocada, mas a todo o momento a atriz (a avô) oscila entre seu 

“papel” e a figura de narradora, de dramaturga da mesma história que ela encena para a câmera.   

Jacques Rancière, em O Espectador Emancipado (2010), reflete a questão dos lugares não 

fixos e rígidos a partir do paradoxo do espectador no teatro e da própria relação entre o espectador e 

o ator. Em seu ensaio, Rancière atenta que a condição do espectador hoje é tal que não há teatro 

sem ele, mas sê-lo é estar separado, ao mesmo tempo, da capacidade de conhecer e do poder de 

atuar. O ator, por sua vez, é a parte não passiva, ou seja, é aquele que ao ter o poder de agir detém o 

poder também sobre o espectador.  

Propõe, então, repensar esse paradigma ao atestar que: 

Por todo o lado existem pontos de partida, cruzamentos e laços que nos 
permitem aprender algo novo, se recusarmos, em primeiro lugar, a distância 
radical, em segundo lugar, a distribuição de papéis e , em terceiro lugar, as 
fronteiras entre os territórios. A nossa tarefa não é transformar os 
espectadores em actores e os ignorantes em cientistas (...). Todo 
espectador já é um actor da sua história; todo o actor, todo o individuo de 
acção, é já espectador da mesma história.. (RANCIÉRE, 2010, p.28) 

 

Tal pensamento vai de encontro ao cinema intimista de Kawase, na medida em que esse 

promove certa diluição entre interpretação e depoimento, reduzindo a distância entre o real e o 

ficcional, espectador e ator.  

Ainda em Sol Poente, a relação de proximidade das duas se traduz mesmo no intercalar entre 

planos próximos e planos distantes. Os closes na avó evidenciando esse carinho, essa cumplicidade 

(Figuras 1 e 2). Naomi Kawase tem preferência por planos fechados, um reflexo de seu cinema 

intimista. 

 

 

 

Figura 1 

 

Uno 1 
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Figura 2 

 

Uno 2. 

Em Nascimento e Maternidade de 2006, Naomi Kawase também faz uso muito peculiar e 

especial da câmera próxima, mas dessa vez, para ela explora sua relação com a tia-avó e com seu 

filho recém-nascido e também reflete sobre a vida e sua renovação permanente, sobre o passado e o 

futuro. A obra incorpora trechos de filmes anteriores, numa montagem diversa. Mostra a vida em 

progresso, as marcas subjetivas do tempo, das quais, o corpo de Uno é o enunciado mais evidente.  

Intitulado originalmente Tarachime (que tem como significado “mãe”, em japonês arcaico), à 

exemplo de obras anteriores da diretora, dedica-se a retratar, de forma reflexiva e intimista, o 

universo familiar da diretora, cuja convivência com os pais biológicos foi bastante estrita, tendo a 

família biológica, então reconhecida, se resumido a uma tia avó de idade já avançada, Uno Kawase. 

A pergunta “quem sou eu?” – tendo como parâmetro o outro, o familiar e o próximo – poderia 

sintetizar a obra da cineasta, que se repete em busca de suas origens, tenta reconstituir o passado 

de sua ascendência biológica, buscando respostas acerca de sua pertença, das lacunas deixadas 

pelas perdas e da proximidade com aquilo que reconhece como familiar e parte do seu cotidiano 

afetivo. 

É, portanto, um filme que alterna lacunas e preenchimentos, perda e encontro, dor e alegria, 

sofrimento e ternura, fins e começos. Joga com ritmos de montagem, com enquadramentos invasivos 

e diálogos que devassam – seja na voice over ou no som direto – as suas grandes questões 

existenciais. Há uma poética de si premente, cuja câmera subjetiva sobre fragmentos do corpo – 

sobretudo o feminino, em suas diversas potencialidades de transformação ao longo de uma vida – o 

argumento para a montagem fílmica.  

  Já no primeiro plano temos o close up da placenta da cineasta (Figura 3), ainda encoberta 

de sangue, após o parto. A proximidade distorce a forma, e a mescla rubro-rosada de cores nos 

remete a uma imagem difusa - uma tela, vívida, em tons vermelhos? Ou o gineceu de uma flor rubra? 

–, após alguns segundos, torna-se plenamente distinguível a intimidade do corpo feminino; aqui, 

podemos enxergar essa imagem associada a secreções, ao grotesco e abjeto, em sua vívida forma, 

aberta, trivial e permissiva, presente já nos créditos de abertura do curta, tendo como som de fundo 

música de flauta e ruídos de bebê recém nascido.   

Em seguida, há o corte para um dos diálogos filmados entre Naomi Kawase e sua tia avó, 

Uno. Numa casa de banhos, a diretora se dedica a filmar longamente o corpo envelhecido da tia avó.  



 

 

292 

 

Percebemos o entorno nas transições de planos que intercalam os seios (Figura 4), a barriga, pernas, 

fragmentos do corpo da idosa imergindo na água, com o rosto fora de quadro.  Deste corpo 

insistentemente visto pela câmera, em planos fechados e longos, ouvimos a voz cansada da anciã 

respondendo às perguntas da diretora acerca de sua infância, seu passado. 

Figura 4 

 

Seios no banho 

- Vó, eu mamei de você? 

 - Dos meus seios secos, você mamou demais, até se fartar.  

Os seios e o ventre da idosa tornam-se objetos amorosos diante da câmera. O corpo 

envelhecido, seu ventre, as mamas que, segundo Uno, ainda produzem leite, nos quais Kawase se 

alimentou, aninham uma memória a ser absorvida pela diretora, num aprendizado do corpo, de suas 

funções e transformações como signo de um feminino que se concretiza na maternidade – tema do 

filme – pelo seu caráter de origem e de continuidade. 

A montagem, não cronológica, prioriza sequências de alegria e luto. A seguir, vemos um 

flagrante dolorido da intimidade desta família. A câmera inquiridora de Kawase se posiciona oblíqua, 

num contra plongée direcionado ao rosto da tia avó, de onde se observa o teto e a parede azulejada 

da cozinha, enquanto ela lhe questiona consecutivas vezes porque esta a havia pedido que deixasse 

a sua casa quando a diretora tinha catorze anos de idade, o diálogo segue áspero e cada vez mais 

aflito, com as acusações de Kawase, só sendo interrompido pelas lágrimas de Uno. 

 Kawase monta seus filmes de intimidade, no qual a avó é a personagem central, tendo uma 

estética de si calcada em raízes de perda, de escuta sensível de relatos acerca do seu passado, 

como se esta, vivendo-o, não o tivesse vivido inteiramente, sua vida não é apenas sua, é no olhar do 

outro que ela precisa compreender o enredo de pertença que compõe sua própria identidade.  

O amargor desse desentendimento é dissipado pelas cenas seguintes. Uma câmera na mão 

em travelling percorre os corredores de uma casa, na qual Kawase, a voz por trás da câmera 

subjetiva, encontra Uno em seu escritório, com o sorriso que lhe é habitual em quase todos os filmes 

da diretora nos quais figura como personagem central. Ela avisa que está escrevendo uma carta, um 

pedido de desculpas. A esta reconciliação, seguem-se as cenas do aniversário da avó.  

Uma cortina iluminada onde dança a sombra de uma planta pendente é o plano fixo que 

serve de fundo aos parabéns pra você – happy bithday to you – cantado em tom suave pela diretora. 
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A esta imagem, segue uma cena de festa: O bolo de aniversário e velas coloridas numa sala escura 

celebram o aniversário de Uno, que, ao assoprá-las, manifesta o desejo de viver muitos anos.  

No segundo terço do filme, surge o bebê de Kawase, aninhado nos braços de Uno, uma 

metáfora de recomeço. Entre a visita da avó e os planos de irem ao festival do fogo com o pequeno 

filho, como uma nova família, surgem, em seguida, as cenas sobre a tensão da internação da idosa, o 

ruído hospitalar, o enquadramento dos equipamentos, no cartão de identificação da avó, que 

apontam seus 90 anos (Figura 5). 

 

Figura 5 

 

Uno, 90 anos 

O ruído dos equipamentos hospitalares, o olho roxo da anciã. E a constatação perturbadora 

em conversas com o médico – ali há uma vida que se esvai. Nos diálogos entre ambas assistimos a 

idosa consciente de seu destino. Devo estar sozinha, devo ser forte. Não amo estar viva, mas não me 

desgosta muito. Sou feliz por estar aqui com este magnífico bebê.  Kawase intercala as cenas de 

convalescência da tia avó com as imagens festivas da chegada do filho: desvelando o rolo de filmes 

da câmera, mordendo um morango, iluminado por uma réstia de luz que salta da janela. 

 A linguagem da montagem fílmica enuncia um sentido de entrelaçamento, recomeço. Uma 

visita no cemitério, ao jazigo da família Kawase, torna-se um passeio pelo seu jardim, quando em 

companhia do bebê em seus primeiros passos e seus sentidos em estado de descoberta. O curativo 

da avó doente é analisado pela câmera subjetiva, que presencia o apalpar doméstico no seio doente, 

num reconhecimento da fragilidade do corpo. Depois, vemos um curativo também no seio de Kawase 

(Figura 6), um nódulo decorrente dos hormônios da lactação. Novamente o ambiente hospitalar e sua 

ameaça. Logo dissipada, no entanto, pois se trata de um procedimento rotineiro – assim nos afirma a 

médica.  

O aprendizado com o corpo, a descoberta de seus fragmentos, numa proximidade sensorial, 

na qual a câmera é um instrumento autorreflexivo de análise e entendimento de si é um exemplo da 

estética de si. 

Figura 6 
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Curativo 

A pele, as partes íntimas, enquadradas de muito perto, e a percepção do ambiente, no 

enquadre de luminosidades, plantas e frutas, exibem uma paisagem sensorial da vida, numa 

proximidade quase tátil, tão perto quanto o toque alcança, tão nítido quanto possa o olho da câmera. 

Observamos Kawase deslizar uma câmera em travelling que vai do azul e extenso ao seu reflexo, 

filmado, no vidro da janela: A assinatura de um testemunho, o depoimento desse olhar, que se 

entrega ao possível espectador(a) enquanto enreda uma estética de si, por meio do dispositivo 

cinematográfico. 

A última sequência do filme de 38 minutos é o parto da diretora. Numa sequência em que 

abre mão de qualquer som de fundo, vemos o seu corpo expelindo o seu filho, sem dificuldade 

aparente – não ouvimos gritos, mais um artifício da edição de som –, a câmera a enquadra da cintura 

para baixo. Em seguida, assistimos a uma sucessão de fotografias fixas, filmadas com a câmera na 

mão, que a exibem, também,  filmando o próprio parto (Figura 5) e, em seguida, aninhada à mãe e ao 

filho – as mãos destes dois dadas – sobre a cama (Figura 7). 

Figura 7 

  

Filmando o parto 

 

Figura 8 
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 Contrastes 

 As fotografias em preto e branco apresentadas dentro do filme reafirmam a noção de novelo 

trabalhada pela diretora, de um fazer artístico que se tece de forma fragmentada pelos recursos da 

narrativa fílmica, em composições nas quais a vida é elemento constitutivo da arte, e esta, artifício 

técnico para o autoconhecimento e a memória de si, numa poética fílmica. 

 

Figura 9 

 

Nascimento e Maternidade 

Nascimento e maternidade encerra com Naomi Kawase filmando com câmera próxima, 

fotografia crua e ausência e cortes o momento exato que ela dar à luz ao seu primeiro filho. Nesse 

momento a objetiva a enquadra da cintura para baixo se fechando lentamente do bebê 

ensanguentado e das mãos enluvadas do profissional auxiliou o parto. As imagens de exposição total 

se intercalam e se fundem com registros fotográficos em preto e branco do parto. A câmera na mão 

passeia pelas fotografias se aproximando da imagem de Kawase com filho deitados em uma cama. 

(Figura 9) 

A edição superposta brinca com os signos imagéticos, reforçando a ideia defendida por Gilles 

Deleuze (2005) de que o cinema não é linguagem, mas imagem. 

Quando se fala no cinema autobiográfico de Kawase, as imagens ultrapassam o seu valor 

simbólico e sua função de referente. Elas são, elas mesmas, coisas. A alternância entre fotos antigas 
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e imagens atuais remontam o passado e mostra exatamente a forma pela qual ele é acessado: a 

partir do presente.   

Como a montagem fílmica e superposição dos planos são feitas a partir deste princípio de 

sucessão, de retomada de uma memória da imagem. A narrativa fílmica representa aqui, a memória 

da cineasta, fotografias e imagens de arquivos são reelaboradas no cenário da descrição do 

presente. Imagens antigas filmadas tornam-se a representação material da memória da cineasta, de 

seu passado de lacunas, e da representatividade da tia avó, que ocupa sozinha a vez de pai, mãe, 

passado e origem.  

A montagem fílmica torna-se um testemunho da vida de Kawase, bem como relatam sua 

autonomia como sujeito e seu pertencimento familiar. Tanto em alusão ao passado, com a avó, 

quando no prelúdio de seu futuro, como geradora de uma ascendência, uma continuidade. O fílmico, 

por meio da montagem, enfatiza a ideia de origem e a de continuidade. 
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RESUMO: 

 

Este trabalho se propõe a analisar o quanto o platonismo é nocivo à nossa 

sociedade, particularmente às questões de gênero. O foco será o Livro V do diálogo “A 

República” de Platão. A intenção é apresentar o filósofo como um cafetão, mostrando de que 

modo ele constrói uma hierarquia de gênero a partir da desqualificação e inferiorização da 

mulher, não se distanciando em nada da pornografia que autoriza o estupro. 

 

 

Palavras-chave: platonismo, pornografia, caftinagem acadêmica 

 

 

ABSTRACT: 

 

This paper wants to analyze how much platonism is pernicious to our society, 

specially toward gender issues. The focus here will be in Book V of the dialogue “The 

Republic” of Plato. The intension is to present the philosopher as a pimp, showing the way he 

builds a gender hierarchy from a disqualification and diminishment of women, not moving 

away from pornography that authorizes rape. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Platão foi um dos grandes filósofos gregos. Sua filosofia influenciou não somente o 

pensamento acadêmico, mas a vida cotidiana, o modus vivendi de toda a civilização 

ocidental. Ainda hoje, milênios após sua morte, o platonismo continua muito vivo. Ele viveu 

por volta do século III a.C., foi o fundador da Academia de Atenas, a primeira instituição de 

ensino superior do mundo ocidental. Seu mestre foi Sócrates, também seu personagem 

preferido e central em quase todos seus diálogos. Seu discípulo mais famoso é Aristóteles e, 

juntos, os três formam a Santíssima Trindade de todo o pensamento ocidental, dando início 

a quase todas as formas de conhecimento instituídas e criando recursos e mecanismo 

retóricos que ainda são utilizados. 

Este trabalho se propõe a analisar o quanto a contribuição desse homem, que jaz 

muito vivo, foi e é altamente nociva à nossa sociedade. Platão, ao inaugurar a Academia, 

inicia a produção de um discurso forte e supostamente superior, sua grande herança é a 

formação de uma corrente hegemônica que diz que somente um pequeno grupo de 

indivíduos estão autorizados a pensar. O platonismo continua muito vivo ao colocar que 

mulheres, ou melhor dizendo, corpos que hoje entendemos como biopoliticamente 

assignados ao sexo mulher, nunca foram autorizadas a pensar. A filosofia política realizada 

por Platão está intimamente ligada a uma antropologia biologizante, pois ele atrela ações e 

capacidades dos corpos humanxs1 a uma certa característica inata de cada indivíduo. 

O foco deste trabalho será o Livro V do diálogo “A República”. Neste diálogo, Platão 

descreve o que seria a sociedade ideal em seu ponto de vista, e o Livro V é o momento em 

que ele detalha como se daria o papel das mulheres e das crianças nessa sociedade. O 

título original do diálogo, em grego, é “Politia”, e foi posteriormente traduzido pelos romanos 

como República, visa se opor a aristocracia, monarquia, oligarquia e democracia, que 

seriam as formas de governo que Platão considerava degeneradas. O Subtítulo da obra é “a 

Justiça”, porém ele discute uma forma de governo supostamente justa, ao invés de tratar 

sobre a justiça em si. A maior preocupação de Platão ao longo do diálogo, é em como 

educar aqueles que vão governar a pólis, pois ele argumenta que aqueles que estarão à 

frente das decisões devem ser justos em suas decisões. 

Platão descreve que haveriam três almas nos humanos: a alma racional, a passional 

e a apetitiva, sendo as duas últimas as mortais. A alma racional seria aquela ligada aos 

pensamentos, sendo a imortal; a alma passional corresponderia aos sentimentos; e a 

apetitiva aos desejos. Todo indivíduo possui as três almas, mas uma delas preponderaria 
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sobre as demais e o sujeito não tem como escolher ou mudar essa preponderância. Ele 

declara que aqueles em que a alma apetitiva prepondera jamais darão bons governantes e, 

quando bem educados, serão capazes de controlar seus desejos, gerando trabalhadores 

eficazes. Aqueles em que a alma passional prepondera também não geram bons 

governantes, por serem criaturas muito apegadas aos sentimentos, são naturalmente 

agressivos e egoístas e, quando bem educados, tornar-se-ão bons guerreiros/soldados. 

Apenas aqueles em que a alma racional prepondera, são voltados para a vida 

contemplativa. Essa noção de alma explicaria a existência das castas sociais descritas por 

ele na República, assegurando que não haja mobilidade social, afinal a origem de cada 

indivíduo não é definida neste mundo, ela vem de outro, já nos é dada no momento no 

nascimento. 

Essa divisão e caracterização das almas está diretamente ligada à concepção de 

natureza humana, isto é, defender a ideia de que existe algo em cada ser humano que 

determina previamente como elx será, tornando fatores como tempo histórico e cultura 

desimportantes na construção dos indivíduos. Sobre esse conceito de natureza humana dita 

natural nos fala Stuart Hall: 

 

“As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas 

tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas eram divinamente estabelecidas; não 

estavam sujeitas, portanto, a mudanças fundamentais. O status, a classificação e a posição de uma 

pessoa na ‘grande cadeia do ser’ – a ordem secular e divina das coisas – predominavam sobre 

qualquer sentimento de que a pessoa fosse um indivíduo soberano.” (HALL, 1999, p. 25) 

 

A natureza humana platônica é tendenciosa, já que Platão era o filho abastado de 

Atenas. Ele provinha de uma família importante, sendo neto de um ilustre filósofo da época. 

Parece fácil, confortável e conveniente para ele defender que ter nascido banhado de 

privilégios, e assim permanecer, era fruto de uma força maior, externa, e que absolutamente 

nenhum indivíduo era capaz de transformar essa realidade. Pretendo demonstrar que essa 

linha argumentativa, apesar de aparentemente fundada em bases “racionais”, é de fato 

bastante passional, na medida em que visa defender os interesses da casta da qual ele 

fazia parte, isto é, ele possui desejo de continuar usufruindo dos privilégios que esse modelo 

social lhe proporciona. Toda a retórica construída ao longo da República visava convencer 

xs não-privilegiadxs a aceitarem sua condição, bem como fornecer subsídios retóricos aos 

privilegiados para continuarem a exercer tal privilégio. 
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2 CAFTINAGEM ACADÊMICA 

 

A sociedade ideal platônica é governada pelos filósofos, que seriam, segundo Platão, 

aqueles que tem a alma racional como predominante e, portanto, são mais aptos a 

compreender, discutir e deliberar por todxs. Eles são chamados de “guardiães”. Platão 

defende que os guardiães não podem ter propriedades nem bens individuais, somente bens 

coletivos, pois tendo o direito a posse ele tenderá a querer acumular riquezas para si, 

“confundindo” o público com o privado. 

Essa separação entre público e privado é falaciosa e incoerente dentro do próprio 

modelo de castas que Platão formulou anteriormente. É incoerente porque, afinal, se os 

guardiães possuem a alma racional como predominante e, consequentemente, seriam 

plenamente aptos a controlar suas paixões e desejos, por que iriam “confundir” o público 

com o privado? Ora, parece que eles não seriam assim tão racionais quanto defendeu o 

filósofo, e sim facilmente capazes de serem levados pelo lado passional e apetitivo de suas 

almas, buscando fazer aquilo que mais lhes aprazeria. 

E é falacioso porque está baseado em outro argumento que defende que os 

guardiães não deviam trabalhar para produção de bens materiais, levando uma vida apenas 

contemplativa. É a casta dxs trabalhadorxs que deveria prover materialmente os guardiães. 

Parece novamente que essa linha entre pessoal e político foi traçada em cima da 

conveniência do abastado Platão. Aqueles que levavam uma vida contemplativa 

sobreviveriam as custas do trabalho das “castas inferiores” e ainda possuiriam o direito 

natural de deliberar sobre a vida de todxs. 

Também é ressaltado no livro que, como os guardiães não podiam possuir bens 

individuais, somente bens públicos, as mulheres também deveriam ser coletivizadas por 

eles. Assim tem início o Livro V, quando os personagens pedem a Sócrates para explicar 

melhor como funcionará essa coletivização das mulheres. E eis que Platão nos diz, através 

de seu personagem preferido: 

 

“SÓCRATES -  Temos, pois, de voltar agora atrás, ao que devia talvez ter sido dito naquela 
sequência. Pode ser que assim seja bem, que depois de ter delimitado até ao fim o papel dos 
homens, passemos agora ao papel das mulheres. De resto, és tu que me convidas a fazê-lo. Para 
homens nados e criados como nós explicamos, não há, em minha opinião, outra posse e uso 
correto dos filhos e das mulheres do que seguirem aquele impulso que lhes comunicamos de 
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início. Pois tentamos estabelecer estes homens como uma espécie de guardiões do rebanho. 
Sigamos esse caminho, portanto, atribuindo-lhes nascimento e criação semelhante, e vejamos se 
nos convém ou não” (PLATÃO, 2001. 451c-d. Grifos meus.) 

 

O início do Livro V, recheado de passagens muito parecidas com essa, visa tornar o 

assunto, de antemão, insignificante, então tudo o que for concluído a partir dessa linha de 

raciocínio se torna menos importante e desqualificador. Trata-se de uma retórica muito bem 

elaborada. Platão é bastante claro no que ele pretende quando diz “Sigamos esse caminho, 

portanto, atribuindo-lhes nascimento e criação semelhante, e vejamos se nos convém ou 

não”, ou seja, não se trata de uma afirmação dos direitos das mulheres, o que ele faz é dar 

início a um processo de aliciamento de mulheres, como um cafetão o faz com suas putas. 

Sob a insígnia de as estar beneficiando, ele as explora e as coloca a seu serviço. Isso 

claramente não é uma chacota, não é hipotético, não é uma retórica abstrata. É material! 

Platão segue afirmando ainda através de Sócrates “Se, portanto, utilizamos as 

mulheres para os mesmos serviços que os homens, tem de se lhes dar a mesma instrução.” 

(PLATÃO, 2001. 541e). Esse processo foi definido pelo filósofo nos Livros III e IV: durante a 

infância, até cerca dos 20 anos, a formação deveria ser voltada para ginástica e música, ou 

seja, a máxima grega mens sana, corpus sana. É a esse processo educacional que ele 

propõe que as mulheres deveriam fazer parte também para ocuparem as mesmas posições 

que os homens. 

No meio do argumento Platão, novamente através de Sócrates, nos brinda com o 

comentário “Qual das coisas notas tu que seja a mais ridícula? É evidente que serão as 

mulheres nuas a fazer ginástica com os homens nas palestras [...]” (PLATÃO, 2001. 452b). 

Novamente é possível verificar que a intenção do filósofo nunca foi a de versar sobre 

direitos às mulheres. A misoginia platônica vem mascarada através do discurso piadista. 

Afinal, se essa imagem se faz assim tão ridícula, como ela poderá se concretizar? Ele 

desqualifica a imagem em questão de forma a torná-la inverossímil. 

Em seguida no livro inicia-se um debate sobre a natureza feminina em oposição a 

natureza masculina. O que Platão faz ao partir do pressuposto de que há uma natureza 

feminina e uma natureza masculina, é nomear toda a sociedade de acordo com a sua 

conveniência. 

Platão afirma que os sexos biológicos, que ele entende haverem somente dois, 

possuiriam as mesmas capacidades ditas naturais, porém os homens as teriam em maior 

grau do que as mulheres: “[...] a mulher participa de todas as atividades, de acordo com a 

natureza, e o homem também, conquanto em todas elas a mulher seja mais débil do que o 
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homem.” (PLATÃO, 2001. 455e). Mas ele não poderia fazer isso sem prosseguir com o tom 

piadista desqualificador: 

 

“SÓCRATES – Sabes, de entre as ocupações humanas, alguma em que o sexo masculino não 
sobrevele o feminino? Ou vamos perder tempo a falar de tecelagem ou da arte de doçaria e da 
culinária, nas quais parece que o sexo feminino deve marcar, e, quando é derrotado, não há nada de 
mais risível? 

GLÁUCON – Dizes a verdade, ao afirmar que em tudo, por assim dizer, um sexo sobrevela em muito 
o outro.” (PLATÃO, 2001. 455d) 

 

Ele delibera que existe uma natureza feminina e uma masculina. Ele delibera como 

essa natureza se dá. Ele delibera quais atividades são dignas de respeito e prestígio e quais 

não são. Ele delibera que existe uma hierarquia no sistema de naturezas criado por ele 

mesmo, e usa isso para justificar dominação, opressão e violência. 

Andrea Dworkin, no primeiro capítulo de seu livro Pornography - Men Possessing 

Women, define como se constrói o poder masculino: “The power of men is first a 

metaphysical assertion of self, an I am that exists a priori, bedrock, absolute, no 

embellishment or apology required, indifferent to denial or challenge. It expresses intrinsic 

authority.”2 (DWORKIN, 1981. p.13). Ao caracterizar que a natureza masculina é superior, 

Platão coloca a própria existência masculina como superior, descrevendo um eu absoluto e 

metafísico que não carece de maiores explicações, porque ele simplesmente é. Suas 

palavras possuem legitimidade porque sua existência é legítima, e essa legitimidade 

metafísica também é concedida a seus herdeiros, filósofos e acadêmicos das épocas 

posteriores. 

A partir dessa suposta superioridade metafísica, os machos empoderados possuiriam 

o direito natural de nomear tudo o que existe no mundo e, depois de nomeado, delegar-lhes 

funções. É ele, Platão, homem, nomeando que funções uma mulher pode exercer. As 

linguagens com as quais nos expressamos, os costumes que reproduzimos, foram 

moldados para atender aos desígnios desses homens porque foram criados por eles. E 

sobre isso Andrea Dworkin prossegue em seu livro: 

 

“The world is his because he has named everything in it, including her. She uses this language against 
herself because it cannot be used any other way. The fourth tenet of male supremacy is that men, 
because they are intellectually and creatively existent, name things authentically. Whatever contradicts 
or subverts male naming is defamed out of existence; the power of naming itself, in the male system, 
is a form of force.”

3
 (DWORKIN, 1981. - p. 18) 
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O Livro V chega em seu ápice quando Platão propõe a coletivização das mulheres e 

crianças ao dizer:  

 

“SÓCRATES - Que estas mulheres todas serão comuns a todos esses homens, e nenhuma coabitará 

em particular com nenhum deles; e, por sua vez, os filos serão comuns, e nem os pais saberão quem 

são os seus próprios filhos, nem os filhos os pais.” (PLATÃO, 2001. 457d.) 

 

Nesse momento ele materializa o processo de aliciamento de mulheres. A mulher 

aqui é encarada como coisa pública, onde todos os filósofos poderiam usufruir dela. Vale 

lembrar que no sistema de castas inventado pelo próprio autor a mulher trabalhadora é 

coisa-privada, pois ela será esposa de um homem trabalhador, a mesma coisa acontece 

com a mulher guerreira. Já a mulher filósofa não será coisa-privada pois ela não se casa já 

que, assim como o filósofo, não pode constituir família e não pode possuir bens privados. 

Então quem seria essa mulher pública? Platão só nos apresenta três castas sociais, mas 

fala de uma mulher pública que não faz parte de nenhuma dessas três castas. 

Além da óbvia problemática dessa mulher comunitária não existir, existe a questão 

do incentivo a uma seleção artificial visando a produção de “seres humanos melhorados”. 

Ele nos diz que os filósofos, isto é, aqueles que pertencem a “casta superior”, devem 

procriar mais, enquanto os demais devem ser desencorajados a procriar, criando medidas, 

segundo ele, de tornar melhor a “raça humana” e de melhor controlar a população. A 

eugenia não é uma invenção da modernidade, ela está entre os muitos legados de Platão. 

 

“SÓCRATES – É preciso, de acordo com o que estabelecemos, que os homens superiores se 
encontrem com as mulheres superiores o maior número de vezes possível, e inversamente, os 
inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, e a destes não, se queremos que 
o rebanho se eleve às alturas, e que tudo isto se faça na ignorância de todos, exceto dos próprios 
chefes, a fim de a grei dos guardiões estar, tanto quanto possível, isenta de dissensões. 

[…] 

Devem fazer-se, julgo eu, tiragens à sorte engenhosas, de modo que o homem inferior acuse, em 
cada união, a sorte, e não os chefes. E àquele dentre os jovens que foram valentes no combate ou 
em qualquer outro lugar deve dar-se-lhe, entre outras honrarias e prêmios, uma liberdade mais ampla 
de se unirem às mulheres, a fim de que haja pretexto para se gerar o maior número possível de filhos 
de homens dessa qualidade.” (PLATÃO, 2001. 459e – 460a-b.) 
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Platão apresenta a coletivização das mulheres como uma solução para o fato de os 

filósofos não poderem se casar mas deverem ser aqueles que mais procriam. Os homens 

não seriam compartilhados por sua natureza intrinsecamente superior, afinal, como fica bem 

claro nesse trecho, cabe a eles espalharem sua semente pelo mundo enquanto às mulheres 

cabe o papel de incubadoras a serviço do grande falo ejaculador. Nesse momento o grande 

filósofo autoriza e incentiva a caftinagem, ensinando como produzir meios de promover a 

exploração sexual e lucrar com ela, sem que isso lhe tire a posição de prestígio. 

Vale a pena lembrar das concepções de felicidade apresentadas no Livro II quando 

Glauco defende que o homem feliz é aquele que é injusto com os demais para conseguir 

vantagens para si. O problema é que, ao ser injusto, o indivíduo será punido e, 

consequentemente, ficará infeliz. Mas se conseguir ser injusto sem ser descoberto, então 

terá atingido a felicidade. Adimanto, irmão de Glauco, aprofunda o debate buscando formas 

de evitar a punição: a primeira delas, obviamente, seria não ser descoberto. Mas, em sendo 

descoberto, o ideal seria ter amigos influentes para que seja possível corromper seus 

acusadores. Apesar de terem sido apresentadas outras concepções de felicidade, é essa a 

que predomina na sociedade platônica. 

A retórica utilizada para defender a seleção artificial e a coletivização das mulheres é 

a mesma descrita pelo personagem Glauco. Para que os homens possam ser felizes 

dominando o mundo e tudo o que ele contenha, é preciso criar artimanhas para não serem 

descobertos e para afastar toda possibilidade de rebelião entre o rebanho dos guardiães. E 

em sendo descobertos, é importante criar uma enorme rede de solidariedade masculina, 

uma rede que envolve dispositivos legais, culturais, religiosos, linguísticos. Essa enorme 

rede de mascus se propõe a criar dispositivos que visam desqualificar tudo o que venha da 

mulher, desacreditar de sua dor, de seus sentimentos, de sua subjetividade, de sua 

materialidade. O poder por eles exercido é material, a subordinação imposta é material, 

embora o discurso que cria essa hierarquia venha disfarçado de teorização igualitária. 

Mais de dois mil anos se passaram e as palavras proferidas nesse famoso diálogo de 

Platão continuam marcando a ferro nossas carnes. O platonismo ganha um caráter 

anacrônico na medida em que é central e dominante em praticamente todo o pensamento 

ocidental. O mundo das ideias se faz material através da legitimação da fala do filósofo e, 

dessa forma, não é mais possível haver distinção entre o retórico abstrato e o concreto. 

Esse discurso não é uma especulação teórica, não é um debate abstrato, é um discurso que 

legisla materialmente. Monique Wittig nos explica: 
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“[...] Eles não veem que para nós esse discurso é a realidade, uma das facetas da realidade de nossa 
opressão, acreditam que estamos errados no nível de análise. […] Este poder que a ciência ou a 
teoria tem de atuar materialmente sobre nossos corpos e mentes não tem nada de abstrato, 
ainda que o discurso que produzam o seja. É uma das formas de dominação, sua verdadeira 
expressão. Diria mais, um de seus exercícios. 

[…] 

Se os discursos dos sistemas teóricos modernos e das ciências humanas exercem um poder sobre 
nós é porque trabalham com conceitos que nos tocam muito intimamente. […] Dizem respeito à 
'mulher', 'homem', 'sexo', 'diferença', e a toda a série de conceitos que estão afetados por esta marca, 
incluindo conceitos tais como 'história', 'cultura', e o 'real'. E embora tenha-se sido muito aceito nos 
anos últimos que não existe tal natureza, que tudo é cultura, permanece ainda no seio dessa 
cultura um núcleo de natureza que resiste a ser examinado, uma relação excluída do social na 
análise e que reveste um caráter de inevitabilidade na cultura, assim como na natureza: que é a 
relação heterossexual. […] Tendo sido abordada como um saber, como um princípio evidente, em 
dado anterior a qualquer ciência, o pensamento heterossexual desenvolve uma interpretação 
totalizante da história, da realidade social, da cultura, da linguagem e de todos os fenômenos 
subjetivos. Não posso outra coisa, que não sublinhar aqui, o caráter opressivo de que reveste o 
pensamento heterossexual na sua tendência para imediatamente universalizar a sua produção de 
conceitos, em formular leis gerais que valem para todas as sociedades, em todas as épocas, 
para todos os indivíduos. Assim, fala-se: tráfico de mulheres, diferença entre os sexos, ordem 
simbólica. Inconsciente. Desejo. Gozo. Cultura. História, categorias que não tem sentido absoluto, 
mas somente dentro da heterossexualidade, ou de um pensamento que produz a diferença entre 
os sexos como um dogma político e filosófico.” (WITTIG, sem data. Grifos meus) 

 

Essa natureza que “permanece ainda no seio dessa cultura” (WITTIG, 1974) traz 

consigo um certo platonismo, visto que a metafísica platônica vive no senso comum, aquela 

que separa as ideias da materialidade, como se os discursos proferidos fossem meramente 

abstratos. Esse discurso elaborado há mais de dois mil anos, continua metralhando nossos 

corpos cotidianamente, nós que possuímos corpos que foram aliciados ao longo da história 

e continuam o sendo. O que Platão faz é o que chamarei de caftinagem acadêmica, que 

continua sendo realizada até os dias de hoje, principalmente porque a Academia continua a 

estimular o falo do discurso de seu criador, mantendo-o ereto e num eterno jato procriador-

aprisionador. 

Engana-se quem pensa que a caftinagem platônica para por aí. Sobre o cuidado dos 

filhos dos guardiães ele prossegue: 

 

“SÓCRATES – Cuidarão também da alimentação, levando as mães ao aprisco quando tiverem os 
seios túmidos de leite, imaginando toda a espécie de artifícios, a fim de que nenhuma pressinta qual 
é o seu filho, e arranjando outras mulheres que tenham leite, se as verdadeiras mães não forem 
suficientes. Velarão ainda por que o aleitamento só dure um tempo moderado, encarregando as amas 
e preceptoras das vigílias e dos restantes trabalhos. 

GLÁUCON – São muitas as facilidades que concedes à maternidade das mulheres dos guardiões.” 
(PLATÃO, 2001. 460d) 
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Mais uma vez o cafetão nos insulta! Como no filme pornô mainstream4, ele bate, 

humilha, xinga e espera que tenhamos uma expressão de êxtase no rosto. Ele diz que vai 

rasgar nossas bocetas e nós, felizes e extasiadas devemos responder “sim, por favor... 

rasga e machuca minha boceta”. E assim ele faz, e assim ele goza em nossos rostos 

enquanto nós devemos engolir a porra sagrada como se aquela secreção pegajosa fosse o 

elixir da vida, e agora nada mais nos falta. Só faltou lembrar que “as mulheres dos 

guardiães” não existem, como já demonstrado anteriormente, essas mulheres 

compartilhadas, existem apenas na imaginação do filósofo. 

O diálogo segue descrevendo a cidade como uma grande família. Não há nada de 

diferente em relação a uma família convencional, as relações de poder e hierarquias 

permanecem inalteradas. Trata-se uma família estendida a toda a sociedade, onde todos os 

homens seriam os patriarcas, iguais entre eles, respeitando questões de idade, afinal, o filho 

permanece subserviente ao pai. Todxs xs demais, são propriedade dos patriarcas, 

propriedades coletivas, mas ainda assim propriedades. 

Para Platão, essa posse coletiva é altamente benéfica para o bem comum, pois evita 

que os homens guardiães tenham desentendimentos em relação às suas posses. Não 

haveria ninguém tomando a posse de outrem, porque as coisas/seres possuídos seriam 

coletivizadas. 

 

“SÓCRATES - […] a causa do maior bem da cidade afigura-se-nos ser a comunidade, entre os 
auxiliares, de filhos e mulheres [...] E, em especial, estamos de acordo com o que dissemos antes. 
Com efeito, afirmamos que não deviam possuir casas próprias, nem terras, nem quaisquer bens, mas 
sim receber dos outros o seu sustento, como salário da sua vigilância, e despender tudo em comum, 
se queriam ser verdadeiros guardiões. [...] Ora então, como eu afirmo, as nossas palavras anteriores 
e estas de agora não farão ainda mais com que eles sejam verdadeiros guardas, e com que não 
criem divisões na cidade, como aconteceria se não chamassem ‘meus’ à mesma coisa, mas cada um 
a cada objeto diferente; se um arrastasse para a sua casa o que pudesse, a fim de o possuir 
independentemente dos outros, e outro para a dele, visto que habitava noutra; e se, tendo mulher e 
filhos distintos, gozassem prazeres e penas separados. Mas, com uma opinião única acerca do que 
lhes pertence, tenderão todos para o mesmo e, tanto quanto possível, experimentarão as mesmas 

penas e prazeres?” (PLATÃO, 2001. 464b-d. Grifos meus.) 

 

Mais uma vez fica evidente o quão tendencioso é esse discurso, pois ele visa, única 

e exclusivamente, a criação e manutenção de privilégios masculinos. E não existe nada de 

racional em nenhuma dessas passagens, o conceito de racionalidade em si, parece ser 

mais uma criação, uma invenção, na sua busca retórica por manutenção de poder. A 

racionalidade nada mais é do que a subjetividade de um modelo de masculinidade 

apresentado a partir de uma retórica de dominação. 
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O filósofo articula seu discurso visando a composição de um modelo masculino 

dominante, uma masculinidade hegemônica que se dá no campo intelectual, isto é, de 

acordo com Platão, os filósofos seriam o “melhor” tipo de homem, aquele a ser invejado, 

aquele que deve ser incentivado a procriar para espalhar sua semente pelo mundo. Isso 

caracteriza um discurso que visa produzir um modelo de masculinidade hegemônica 

dominante. 

 

“[...]as masculinidades hegemônicas podem ser construídas de forma que não correspondam 

verdadeiramente à vida de nenhum homem real. Mesmo assim esses modelos expressam, em vários 

sentidos, ideais, fantasias e desejos muito difundidos. Eles oferecem modelos de relações com as 

mulheres e soluções aos problemas das relações de gênero. Ademais, eles se articulam livremente 

com a constituição prática das masculinidades como formas de viver as circunstâncias locais 

cotidianas. Na medida em que fazem isso, contribuem para a hegemonia na ordem de gênero 

societal.” (CONNELL e MESSERCHMIDT, 2013) 

 

Esse modelo de masculinidade hegemônica platônico, tem suas bases em dois 

pilares centrais, o primeiro é o aliciamento daqueles corpos que não pertencem ao modelo 

dominante. Não me refiro somente as mulheres nesse caso, mas também axs 

trabalhadorxs, que provém sustento permitindo que os guardiães levem uma vida 

contemplativa, e demais corpos que ele considera de posse coletiva, de forma generalizada 

em seu discurso. E o segundo pilar é essa rede de solidariedade masculina, que se articula 

no campo linguístico-retórico atuando na vida social. A caftinagem não funcionaria sem essa 

rede de solidariedade. 

Em seguida, Platão prossegue, no diálogo, com um debate sobre a felicidade dos 

guardiães: 

 

“SÓCRATES – Lembras-te de que anteriormente alguém, não sei quem, nos censurou por não 
tornarmos os guardiões felizes, porque, sendo-lhes lícito possuir os bens dos outros cidadãos, nada 
tinham? [...] se o guardião tentar ser feliz de uma maneira que não faça dele um guardião, e se não 
lhe bastar uma vida assim moderada e segura, mas que é, como dissemos, a melhor; se, sob o 
império de uma opinião insensata e acriançada acerca da felicidade, for impelido (porque tem esse 
poder) a assenhorear-se de tudo quanto existe na cidade, perceberá como Hesíodo foi realmente 
sábio ao afirmar que ‘metade é mais que o todo’.” (PLATÃO, 2001. 466a, 466c.) 

 

O filósofo vai buscar solucionar essa questão da felicidade. Afinal, no entendimento 

dele, não haveria como um guardião da cidade não alcançar a felicidade. A felicidade se faz 
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certa justamente devido ao modelo de masculinidade hegemônica por ele desenvolvido. 

Esse modelo prosseguiu, e ainda vive nos discursos acadêmicos. 

Ainda há um breve momento onde ele continua a enaltecer os supostos benefícios 

dessa vida em comum e compartilhamento de bens, mas acaba por entrar num debate 

acerca da guerra e do tratamento dispensado aos covardes e aos heróis: 

 

“SÓCRATES – E aquele que se evidenciou pela sua valentia e alcançou fama, não deve, em primeiro 
lugar, ser coroado no campo de batalha pelos jovens e crianças que seguiram também em 
campanha, cada um por sua vez? Ou não? 

GLÁUCON – Acho que sim. 

[...] 

SÓCRATES – Mas agora com isto penso que não concordarás. 

GLÁUCON – O quê? 

SÓCRATES – Beijar e ser beijado por cada um. 

GLÁUCON – Concordo, acima de tudo. E até acrescento à lei que, enquanto estiverem em 
campanha, não será lícito a ninguém recusar-se a ser beijado por quem quiser, a fim de que, se 
acaso estiver apaixonado por alguém, homem ou mulher, tenha mais ardor em levar a palma no 
combate. 

SÓCRATES – Bem. Já se disse que estarão à disposição do guerreiro valente matrimônios mais 
frequentes do que para os outros e que a seleção de homens dessa qualidade será mais frequente 
em relação aos outros, a fim de que de uma pessoa assim nasça uma descendência o mais 
numerosa que é possível.” (PLATÃO, 2001. 468b-c) 

 

O problema da felicidade citado anteriormente, não diz respeito ao fato dos guardiães 

cobiçarem os bens dos cidadãos, como pode parecer à primeira vista. Ao criar esse sistema 

de premiação para os mais fortes e corajosos ele mais uma vez elabora o quadro 

pornográfico mainstream. Ele cria um objeto de desejo: aquele que é mais corajoso, que foi 

glorificado na campanha e, retoricamente, o transforma no troféu. Ele inverte, no campo 

linguístico, o que de fato se passa no campo material e, através da sua retórica, passa a 

materializar essa nova realidade. Ou seja, ele convence aqueles corpos que estão à 

disposição do macho alfa, aqueles corpos que são entregues como brinde àqueles que se 

mostrarem corajosos, viris e merecedores de terem sua semente disseminada, a 

acreditarem que estão ganhando algo de presente. Platão nos mostra a honra e a maravilha 

que é servir ao herói. 

A pornografia mainstream presente nesse trecho é muito explícita. O corpo feminino 

a disposição, a criação de dispositivos, de aparelhos que fazem com ela deseje estar à 
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disposição, que fazem com que ela acredite que poderá extrair prazer de seus grilhões. O 

sêmen que é jorrado em seu útero, as crianças que serão cuspidas no mundo para 

reproduzirem esse filme pornô normativo, tudo isso é muito material! Novamente, me volto 

para as palavras de Andrea Dworkin, que fala sobre o tema com perfeição: 

 

“Pornography happens. It is not outside the world of material reality because it happens to women, 
and it is not outside the world of material reality because it makes men come. The man’s ejaculation is 
real. The woman on whom his semen is spread, a typical use in pornography, is real. Men 
characterize pornography as something mental because their minds, their thoughts, their dreams, their 
fantasies, are more real to them than women’s bodies or lives.”

5
 (DWORKIN, 1981. p. 38) 

 

As mulheres deveriam ficar extasiadas por terem o “privilégio” de serem as 

incubadoras de seu sêmen. Os demais homens buscam ser como ele, buscam ser 

desejados da mesma forma e, quando isso não é possível, desejam permanecer por perto, 

extraindo os privilégios que essa rede de solidariedade masculina pode proporcionar. A 

linguagem é a primeira arma da criação e manutenção do poder. 

O livro continua com o debate acerca da guerra. Primeiro é levantado a questão 

daqueles mortos bravamente em combate e da melhor forma de enaltecê-los, depois é feita 

uma breve distinção entre “discórdia” e “guerra”, sendo a primeira definida como um 

combate interno e a segunda referente a um combate estrangeiro. Ao que o personagem 

Gláucon encerra: 

 

“GLÁUCON - […] que combaterão [os guerreiros/soldados] com a máxima valentia contra os inimigos, 

na medida em que não se abandonam uns aos outros, sabendo quem são e tratando-se uns aos 

outros pelos nomes de irmãos, pais e filhos. E, se o sexo feminino também combater com eles, quer 

nas mesmas fileiras, quer colocado por trás, para causar o temor dos inimigos e para o caso de haver 

necessidade de socorro, sei que deste modo serão totalmente invencíveis. Vejo também os bens que 

tem em casa, e que tu deixaste de lado. Mas, como eu concordo em que haveria todas estas 

vantagens e uma infinidade de outras mais, se tal Estado se realizasse, não digas mais nada sobre 

ele, e vamos antes tentar persuadir-nos de que é possível, e de maneira o é, deixando ficar o resto.” 

(PLATÃO, 2001. 471d-e) 

 

Com essa passagem Gláucon encerra o debate acerca do papel das mulheres nessa 

sociedade platônica. Assim, o restante do Livro V se dá com a continuada da construção de 

um modelo de masculinidade dominante que acontece no campo filosófico, no campo das 

ideias, isto é, o “verdadeiro” homem, ou aquele que deve ser respeitado e venerado, é o 

filósofo, apesar dele também construir uma masculinidade pautada na força física, como 
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ficou demonstrado anteriormente para os guerreiros/soldados, oferecidos como se fossem 

troféus. No entanto, estes ainda obedecem aos filósofos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que pretendia explicitar com esse breve trabalho, é a grande afronta e insulto que 

é, observar que, ainda hoje, esse filósofo continua vivo através de suas palavras e discursos 

de opressão. O que eu chamei aqui de caftinagem acadêmica é algo que é possível de ser 

observado em muitos outros autores, considerados de grande importância, de todas as 

épocas posteriores. Acredito que o primeiro passo para derrubar esses discursos, de uma 

vez por todas, é iniciar um ataque maciço as bases e alicerces das instituições que os 

sustentam. A manutenção desse modelo de masculinidade hegemônica é o que possibilita 

que a caftinagem acadêmica continue acontecendo. 

 

“Também muito apoiada é a ideia de que a hierarquia das masculinidades é um padrão de 

hegemonia, não um padrão de uma hegemonia simples baseada na força. O consenso cultural, a 

centralidade discursiva, a institucionalização e a marginalização ou a deslegitimação de alternativas 

são características amplamente documentadas de masculinidades socialmente dominantes.” 

(CONNELL e MESSERCHMIDT, 2013. p.263) 

 

Platão deixa muito claro ao longo de toda sua obra, que ele devota seu respeito 

somente a outros homens que considera seus iguais, isto é, aqueles que também são 

filósofos, intelectuais, e se encaixam nesse modelo de masculinidade que ele construiu 

como hegemônica. Ele não devota respeito e admiração pelas mulheres a quem alicia, 

embora seus discursos elaborados possam gerar essa impressão por vezes, também não 

devota respeito e admiração pelxs estrangeirxs contra quem incita a guerra e dominação, 

muito menos pelxs trabalhadorxs que lhe sustentam e permitem que leve a vida 

contemplativa que constitui sua posição de privilégio. 

Não é uma ficção que corpos, que hoje chamamos como biopoliticamente 

assignados como mulheres, foram e continuam sendo aliciados por diferentes modelos de 

masculinidades, em diferentes contextos sociais, históricos e políticos. A existência desses 

corpos não é ficcional, embora o conceito que os engloba possa parecer por vezes estar 

tangenciando a ficcionalidade, pois é óbvia a problemática de tentar abarcar esses 
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diferentes corpos no conceito de “mulher”. No entanto, me parece claro, que existe algo que 

nos une. Algo criado, inventado, de forma discursiva, mas que, ao longo de toda a história, 

tem atuado materialmente. 

A minha intenção não é debater esses conceitos, apenas os pontuo para demonstrar 

como o discurso platônico vem sendo atravessado e reapropriado com o passar do tempo. 

E, portanto, se faz um discurso atual, vivo e pulsante. É possível ver a materialidade desse 

discurso atuando não somente em espaços acadêmicos, mas no senso comum. Platão é o 

filósofo do modus vivendi da sociedade ocidental. 

É preciso iniciar um maciço ataque às estruturas de manutenção desse poder 

hegemônico, afim que elas caiam e esses discursos sejam calados. Não se trata de tolir 

liberdade de expressão, trata-se de compreender, de uma vez por todas, o quanto esses 

discursos ferem, machucam, humilham, aliciam e MATAM nossos corpos. Fazer com que 

eles se calem é proporcionar a manutenção de nossas vidas. A guerra feita com palavras 

mata e aniquila corpos materiais. 
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NOTAS 

 

1
 Neste trabalho, faço uso do x no lugar de artigos definidos que marcam o gênero empregado nas 

palavras e xs sujeitos por elas designadxs. O uso do x se justifica pela importância política de quebrar 

o binarismo linguístico demarcado em nossos discursos, para indicar sujeitos múltiplos, xs quais não 

são representadxs pelo uso do o, a e @. 

 

2
 Tradução livre de minha autoria: O poder dos homens é primeiro uma auto afirmação metafísica, um 

Eu sou que existe a priori, um fundamento, absoluto, não se faz necessário nenhuma ornamentação 

ou desculpas, é indiferente negá-lo ou desafiá-lo. Ele expressa uma autoridade intrínseca. 

 

3 Tradução livre de minha autoria: O mundo é dele porque foi ele quem nomeou tudo, 

incluindo ela. Ela se utiliza dessa linguagem contra si mesma porque não se pode usá-la de 

nenhuma outra maneira. O quarto princípio da supremacia masculina é que os homens, 

porque são intelectual e criativamente existentes, nomeiam as coisas de forma autêntica. 

Qualquer contradição ou subversão do nomeamento masculino é difamado como não 

existente; o poder de nomeação ele próprio, no sistema masculino, é a forma da força. 

 

4
 Utilizo o termo mainstream na tentativa de diferenciar a pornografia heteronormativa, que autoriza o 

estupro, que necessariamente apresenta as mulheres de forma degradante, de outras formas de 

pornografia. Entendo que existam representações diversas de sexualidades, mas nesse trabalho 

lidarei apenas com essa forma de pornografia que chamei de mainstream. 

 

5
 Tradução livre de minha autoria: A pornografia acontece.  Não é fora do mundo de realidade 

material, porque isso acontece com mulheres, não é fora do mundo de realidade material porque faz 

os homens gozarem. A ejaculação do homem é real. A mulher em quem seu sêmen é jorrado, algo 

comumente feito na pornografia, é real. Os homens caracterizam a pornografia como algo mental 

porque as suas mentes, seus pensamentos, seus sonhos, suas fantasias, são mais reais para eles do 

que os corpos ou vidas das mulheres. 
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RESUMO 

 

A pesquisa analisa as bonecas Barbie em algumas de suas novas interpretações 

que questionem as normas de gênero e os padrões corporais. A análise de dados 

dialoga com a análise de imagens articulando-a com a base teórica sobre gênero na 

educação, procurando estabelecer conexões entre construção da corporeidade 

feminina e produção de subjetividade. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Barbie. Ruptura do modelo. 

 

ABSTRACT 

The research examines the Barbie dolls in some of their new interpretations to 

question gender norms and body standards. Data analysis dialogs with image 

analysis, articulating the theoretical basis of gender in education seeking connections 

between the construction of female corporeality and subjectivity production. 

KEYWORDS: Gender. Barbie. Breaking away from the current model. 

 

INTRODUÇÃO 

Os brinquedos infantis constroem nas crianças conceitos e concepções que 

serão levados por toda a vida. A mídia também participa desse processo e é 

decisiva na construção da subjetividade. Segundo o sociólogo Pedrinho Guareschi, 

em entrevista para o documentário Criança: A Alma do Negócio, “A mídia hoje é, de 

fato, o primeiro elemento, o primeiro fator na criação e na construção da nossa 

subjetividade de nossos valores” (RENNER, 2008).  

A maioria dos brinquedos são extremamente sexistas e levam as crianças a 

criarem, desde cedo, concepções acerca dos modelos que têm que seguir. Meninas 

devem ser femininas e meninos devem ser másculos; meninas devem usar rosa e 

meninos devem usar azul; meninas são mães e donas de casa e meninos são 
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guerreiros ou heróis. As pessoas são enquadradas. Seres humanos machos devem 

ser homens e seres humanos fêmeas devem ser mulheres.  

 

A publicidade não inventa coisas; seu discurso, suas representações, estão 
sempre relacionados com o conhecimento que circula na sociedade. Suas 
imagens trazem sempre signos, significantes e significados que nos são 
familiares (SABAT, 2001, p12).  

 

A sociedade delimita e separa de forma hierarquizada os dois gêneros. Ao 

fornecer brinquedos e brincadeiras que são divididos por gênero às crianças, 

constroem a sexualidade adequando-se à ideia de que só há dois gêneros. Segundo 

Guacira Lopes Louro (2003), os corpos são feitos e moldados culturalmente, e não 

podem ser divididos e classificados apenas de acordo com sua aparência física e 

biológica: “[...] parece imprescindível reconhecer que os corpos sempre foram e são, 

agora, de uma forma talvez mais visível do que nunca, ditos e feitos na cultura” 

(LOURO, 2003, p. 3).  

 Essa pesquisa de PIBIC se justifica por tentar entender e identificar modelos 

da boneca Barbie que questionam as normas de gênero. A boneca em sua forma 

original é modelo de corpo para a produção de gênero das meninas em idade 

escolar. Assim, surgem possíveis problemas que as/os professoras/es irão enfrentar 

dentro da escola relacionados com preconceito, que ultrapassam as diferenças 

anatômicas entre as crianças (AUAD, 2006). 

Para discutir essas questões, dividimos nosso texto em: 1- A crítica feminista 

nas artes e rupturas imagéticas; 2 – Corpos, modelos generizados e feminismos; 3- 

A Barbie e suas rupturas. 

 

1 – A crítica feminista nas artes e rupturas imagéticas 

 

As Teorias Feministas surgem para questionar a evidencia da naturalização 

das mulheres, que atreladas ao biológico foram sendo excluídas de atividades 

consideradas masculinas. A fragilidade, a docilidade, a submissão, a vulnerabilidade 

são atributos que com freqüência são indicados como “naturais” e fixos nas 

mulheres. “A Mulher”, no singular, é uma ficção, um mito criado para melhor 

disciplinar, melhor domesticar. Navarro-Swain (2006), ao discutir o pensamento de 

Beauvoir mostra o quanto aquelas idéias estão ancoradas nos quadros binários de 



 

 

318 

 

divisão sexual hierarquizada. Por isso a importância dos estudos feministas como 

ponte teórica para analisar as questões propostas.  

Sobre a importância do feminismo como movimento de múltiplos objetivos, 

Margareth Rago diz: 

 

Ao lado de outros movimentos sociais dos anos sessenta e setenta, como o 
movimento negro, especialmente o norte-americano, o feminismo adquire 
uma enorme importância ao questionar a organização sexual, social, 
política, econômica e cultural de um mundo profundamente hierárquico, 
autoritário, masculino, branco e excludente (RAGO, 1995/1996, p.2). 
 

Nos anos 1970 surge o “feminismo organizado”, cujas seguidoras recusavam 

os padrões sexuais e de feminilidade (RAGO, 1995/1996). Falando sobre o 

feminismo radical rebelde, corrente também surgida nos anos 1970 no Brasil, a 

autora diz: 

 

As primeiras feministas brasileiras questionavam radicalmente as relações 
de poder entre os gêneros, que se estabeleciam no interior dos grupos 
políticos de esquerda e lutavam para impedir que a dominação machista 
fosse diluída ou subsumida pelo discurso tradicional da Revolução. (RAGO, 
2003, p. 4). 
 

Vê-se que as várias formas de feminismos contestam diferentes esferas da 

sociedade que possuem um defeito em comum: a dominação de gênero. 

 

Tenho, entretanto, um engajamento feminista, um engajamento comigo 
mesma, que impede o cego assujeitamento às imposições do social sobre 
meu corpo e meu ser. Procuro, ao contrário, perfurar as evidências infladas 
de certezas e verdades, as que criam obrigações e fixam identidades, 
encobrindo a face do poder (SWAIN, 2006, p.8). 
 

A conexão entre arte e feminismo fez as mulheres reverem seu papel e 

tomarem consciência de gênero, levando-as a intervir na prática contra a dominação 

e às injustiças (TVARDOVSKAS, 2008). Mostrar-se nas artes também é interferir na 

realidade e levar à reflexão sobre a dominação, repensando a construção da 

subjetividade. 

Luana Tvardovskas diz:  

 

Envolvidas na desconstrução das imagens convencionais da feminilidade, 
muitas artistas vem deslocando e revertendo os signos da dominação por 
meio da ironia e da paródia. Utilizam a linguagem dominante existente, mas 
a contradizem e também investem na exploração de novos suportes e 
técnicas [...]. 
A postura contestadora das artistas contemporâneas contra a violência 
sexista e racista forja potentes ataques ao falocentrismo, que se redefine 
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velozmente na atualidade, porque adquire novos ares, por meio de práticas 
opressivas bastante sutis. Situando-se ética e politicamente, elas 
reivindicam outros modos de relação com o prazer e com a subjetividade e 
respondem às complexidades da cultura, ao criticar os investimentos sobre 
os corpos e sobre os desejos, que estão ainda em pleno vigor 
(TVARDOSKAS, 2008, p. 34). 

 

Margareth Rago, ao tratar de seu encontro com Luce Fabbri, diz: “Para ela, 

portanto, as mulheres podem revolucionar o mundo masculino, se não imitam aos 

homens, já que são portadoras de uma cultura própria, de outras formas de 

percepção, de organização e de elaboração prática, estética e mental” (RAGO, 

2002, p. 12).  

A produção de diferenças se faz com a produção massificada. Ao fazerem 

uma forma de arte própria e identitária, as mulheres feministas entram na luta contra 

a submissão e inferioridade com relação aos homens. Repensam seu lugar e sua 

capacidade na sociedade, além de abrirem o discurso sobre as categorias de gênero 

e sexualidade. 

 

1- Corpos, modelos generizados e feminismos 

 

A produção das diferenças para as identidades de gênero apresenta estreitas 

relações com a produção dos modos através dos quais os sujeitos são identificados 

sexualmente. Dentro de configurações identitárias e corpóreas, as composições de 

gênero determinam valores, aptidões, possibilidades e modelos de conduta sexual 

para esse corpo sexuado (MOREIRA; COLETO, 2011). 

Em paralelo às questões de sexualidade, a mídia também vende o culto 

exacerbado ao corpo. Os protagonistas da TV são sempre jovens, altos e magros. 

Sobre a influência da mídia: “Bastam apenas 30 segundos para uma marca 

influenciar uma criança” (RENNER, 2008). Continua o vídeo, com a fala do Yvez de 

La Taille, professor de psicologia da USP: “Pelo consumo, você se torna igual ao 

outro. Nunca uma padronização tão grande existiu quanto hoje” e “Eles têm uma 

vida de adulto desde os 8 ou 9 anos de idade, notadamente sexualmente adultos, da 

sexualidade não sexualmente, ainda bem, e são mais imaturos” (RENNER, 2008).  

Diz ainda, no mesmo documentário, Ana Lucia Villela, mestre em Educação: 

“As crianças estão aprendendo o que com isso? Estão olhando que mulher tem esse 
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papel na sociedade, ela tem que ser bonita, gostosa e a gente tem que seduzir os 

homens” (RENNER, 2008). 

E é essa ideia que a indústria vende desde cedo às crianças que serão 

moldadas de acordo com os modelos. Meninos e meninas vão entendendo e 

absorvendo o ideal de corpo, de postura, de comportamento, de atitudes que devem 

adquirir e de qual deveria ser seu lugar e papel na sociedade. Há, assim, a 

hegemonização do padrão de gênero a ser seguido. Liliane Maria Macedo Machado 

diz:  

Acredito que os filmes e os desenhos compõem o dispositivo sexo/gênero 
que reproduz valores pré-estabelecidos, naturais, inquestionáveis e que 
designam lugares específicos para homens e mulheres, meninas e 
meninos. Em uma observação inicial percebo que tal dispositivo se 
desdobra nas injunções relativas à beleza, elegância, casamento, amor 
romântico, entre outros, numa pedagogia de gênero tão eficaz quanto o 
ensino escolar ou religioso. (MACHADO, 2006, p. 50). 
 

 
Assim, usualmente, ao tentarem classificar os seres humanos de acordo com 

sua sexualidade, sexo ou gênero sempre se acaba recorrendo ao fator tido como 

determinante neste tipo de polêmica: o biológico. Desconsidera-se, assim, o fator 

cultural e de reconhecimento pessoal da identidade que o sujeito constrói sobre si. 

Segundo Guacira Lopes Louro (2003, p.1), “É como se os corpos portassem, desde 

o nascimento, a essência e a certeza dos sujeitos”, diz ela, ainda:. 

 

A determinação das posições dos sujeitos no interior de uma cultura 
remete-se, usualmente, à aparência de seus corpos. Ao longo dos séculos, 
os sujeitos vêm sendo examinados, classificados, ordenados, nomeados e 
definidos por seus corpos, ou melhor, pelas marcas que são atribuídas a 
seus corpos (LOURO, 2003, p. 1). 

 

No entanto, o sistema binário de masculino e feminino não consegue 

abranger as múltiplas realidades existentes. A biologia não consegue determinar a 

visão que cada pessoa tem de si mesma e como ela se identifica através de seu 

entendimento de si mesmo, seus desejos e preferências. Segundo Luana 

Tvardovskas: “No pólo oposto da fermentação feminista, a tradição naturaliza as 

diferenças, justificando no corpo e na carne as hierarquias de valor, a 

desvalorização das esferas da existência tidas como femininas e a violência 

simbólica contra as mulheres” (TVARDOVSKAS, 2011, p. 1).  

E não se encaixar perfeitamente nos modelos pode trazer consequências. 

Falando sobre a confusão ao se definir, Tânia Navarro Swain afirma:  
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[...] o dispositivo da sexualidade em ação, que institui e destitui identidades, 
dita comportamentos, práticas, representações e, sobretudo auto-
representações. Firma-se pelo discurso da mídia, da ciência, da psicanálise, 
das imagens repetidas sem cessar, criando modelos aos quais devo me 
ajustar, impondo, insidiosamente, padrões de conduta, valores que devem 
permitir minha inclusão social, meu pertencimento a um grupo, selo de 
minha saúde física e mental (SWAIN, 2006, p.1). 

 

Conforme somos classificados/as, somos condicionados/s a seguir certos 

comportamentos e padrões que a sociedade espera que cumpramos. Desse modo, 

faz-se a presente análise sobre artistas que vêm, através da paródia, contestar o 

modelo de corpo feminino que é trazido pela boneca Barbie, mostrando que as 

formas corpóreas e sexuais são múltiplas e subjetivas, e, em grande parte, 

independentes da tentativa de homogeneização da sociedade. 

 

Para as teorias feministas, a urgência em problematizar a sexualidade é um 
meio de questionar a naturalização do sexo e da heterossexualidade como 
normal e obrigatória. Ao problematizarem as práticas sexuais, abrem-se 
novos horizontes mais heterogêneos e diversificados, pois as personagens 
sexuais não-hegemônicas começam a aparecer (LESSA, 2011, p. 123). 

 

Na próxima parte vamos discutir o exemplo de brinquedo sexista e de modelo 

de corpo feminino que é a boneca Barbie e as rupturas desse modelo feitas a partir 

do brinquedo. 

 

2- A Barbie e suas rupturas  

 

Um clássico exemplo de brinquedo sexista e de modelo de corpo feminino é o 

da boneca Barbie, criada em 1959 por Ruth Handler e produzida até hoje pela 

Mattel. Originalmente branca, muito magra, alta, há também algumas edições com 

características diferentes, como negra, de cabelo preto, mas sempre mantendo o 

essencial: alta e magra. Sempre acompanhada de belas roupas, sapatos e 

acessórios, também ficaram conhecidos os objetos que às vezes a acompanham 

como o carro, o cachorro, a casa da boneca. Mais tarde, surge também o boneco 

masculino Ken, namorado da Barbie.  

Antigamente, as bonecas traziam um trabalho de maternagem. Hoje, são 

projeções do que as meninas querem para si. O sucesso de vendas dessa boneca 

prova o ideal de corpo que as meninas querem pra si ou que as mães, pais, 
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familiares, esperam das meninas. Ela é o símbolo da sensualidade, da beleza e do 

glamour, já que a boneca está sempre vestida com belas roupas e sapatos. 

O problema é que muitas vezes essa esperança não se concretiza e só traz 

transtornos. Há meninas que se moldam para se encaixarem no padrão. Mas há 

também aquelas que não conseguem se encaixar, seja por serem muito diferentes 

desse modelo, seja por dificuldades financeiras (porque custa caro se enquadrar) e 

chegam a passar por problemas emocionais por não conseguirem. São comuns, por 

exemplo, os casos de transtornos alimentícios de garotas que não se consideram 

magras o suficiente. De qualquer maneira, as garotas mudam quem elas são, se 

submetem a cirurgias perigosas e desnecessárias em busca de um ideal de corpo 

que é vendido às massas. 

 

A sexualidade, os corpos e os gêneros vêm sendo, descritos, 
compreendidos, explicados, regulados, saneados e educados, por 
muitas instâncias, através das mais variadas táticas, estratégias e 
técnicas. Estado, igreja, ciência – instituições que, tradicionalmente, 
arrogavam-se a autoridade para definir e para delimitar padrões de 
normalidade, pureza ou sanidade – concorrem hoje com a mídia, o 
cinema e a televisão, com grupos organizados de feministas e de 
“minorias sexuais” que pretendem decidir, também, sobre a 
sexualidade, o exercício do prazer, as possibilidades de experimentar 
os gêneros, de transformar e viver os corpos (LOURO, 2003, p. 2). 
 

Em resposta à tentativa de manipulação da mídia (em grande parte bem 

sucedida) e especificamente do que a boneca Barbie representa de moldarem as 

mulheres desde pequenas, alguns artistas vêm tentando romper essa padronização 

e mostrar que há outros tipos de mulheres, outros tipos de corpo feminino.  

É indiscutível a importância da luta pelo fim (ou ao menos pela amenização) 

da manipulação da mídia e do capitalismo quando o assunto é sexismo e 

padronização das características dos tão delimitados gêneros. Segundo Liliane 

Maria Macedo Machado (2006, p. 44), “Afirmar que o corpo é construído não é negar 

as intervenções culturais pelas quais ele passa. É uma possibilidade de se 

compreender como ocorre a construção e, quem sabe, desautorizá-la”. Por isso a 

relevância dos trabalhos desses artistas que tentam desconstruir a imagem que é 

passada às crianças. 

Desse modo, é válida a pesquisa, análise e divulgação dos trabalhos 

realizados por artistas que buscam fugir às regras e nos fornecer um modelo 

alternativo de brinquedo representativo do corpo humano. A reflexão se faz 
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necessária para explicitar que esse brinquedo, apesar de aparentar inocência, pode 

trazer a intencionalidade de ser divisor de grupo, reprodutor de preconceitos 

históricos e banalizador da violência. Possibilitando, assim, uma virada na 

subjetividade massificada. 

Vejamos alguns modelos do brinquedo que questionam os padrões de beleza 

e feminilidade: 

 

 
Fonte: http://nickigreenfit.blogspot.com.br/2012/09/the-fighter.html 

 

As Barbies musculosas representam a negação ao padrão de feminilidade 

esperado das mulheres. Delicadas, com corpos esguios e magros, as mulheres 

supostamente não podem carregar traços tipicamente masculinos, como músculos 

desenvolvidos.  

A questão é que os argumentos sexistas sempre foram contraditórios, 

tentando excluir as mulheres em função de uma suposta fragilidade física, 

intolerância à dor e pelo dom da procriação, sem pensar que o próprio ato de parir 

envolve força, coragem e muita dor e sem pensar também em uma perspectiva 

histórica, pois podemos questionar: em outros tempos e culturas as mulheres eram 

também vinculadas à fragilidade física? Existiram sociedades nas quais os esportes 

eram fundamentais na cultura feminina? O importante é que as mulheres resistiram, 

http://nickigreenfit.blogspot.com.br/2012/09/the-fighter.html


 

 

324 

 

tiveram seus nomes marcados por momentos de grande alegria para quem gosta de 

esportes, por exemplo. A Barbie musculosa representa assim uma ruptura com o 

modelo de feminilidade.  

 

 

 

 
Fonte: http://www.borboletando.org/2011/05/barbie-como-voce-nunca-viu-por-mariel-clayton/ 

  

A boneca Barbie e o boneco Ken, apesar de não portarem genitais, definem 

bem, através das roupas e atitudes mostradas nos comerciais, sua sexualidade.  

Alguns artistas contestam o sistema binário da sexualidade trazido pelo brinquedo. 

 

 

http://www.borboletando.org/2011/05/barbie-como-voce-nunca-viu-por-mariel-clayton/


 

 

325 

 

Fonte: http://radiopowerstrike.blogspot.com.br/2010/04/mattel-autoriza-exposicao-com-barbie.html 
 

Em abril de 2010, houve a exposição Invisíveis: Naturezas Transgressoras, 

organizada pela associação espanhola de defesa da cidadania LGBT Decide-T, que 

trouxe Barbies modificadas pelos artistas Andrea Cano e Manuel Antonio Velandia. 

Às Barbies foram acrescentados órgãos sexuais, em uma tentativa de desmistificar o 

tabu da sexualidade em que o gênero é visto como binário: ou masculino ou 

feminino. Foi criada a Barbie Transexual, com o intuito de quebrar a 

homogeneização dos gêneros e o sexismo. Diz: 

O sexismo promove a crença na superioridade masculina sobre a feminina 
através da hierarquia de gênero. Essa hierarquia sexual é um dos 
fundamentos da homofobia, ou seja, a crença que a heterossexualidade é a 
sexualidade normal, a referência, o modelo (LESSA, 2011, p. 117). 

 

 

 

Fonte: http://www.karuska.blogspot.com.br/ 

 

 

Há também outros artistas que vêm tentando romper com o padrão vigente 

imposto por essa tradicional boneca sexista e padronizadora. Um deles é a 

curitibana Karin Schwarz que colocou em seu site e disponibilizou no bar “Era Só o 

Que Faltava”, em 2006 em Curitiba, a exposição “Bárbaras Garotas’, nas quais há 

http://radiopowerstrike.blogspot.com.br/2010/04/mattel-autoriza-exposicao-com-barbie.html
http://www.karuska.blogspot.com.br/
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fotos de Barbies em posições sexuais não heteronormativas, fotografadas em duplas 

ou até mesmo em grupo. 

 

 

 
Fonte: http://misturaurbana.com/2013/07/artista-nickolay-lamm-recria-a-barbie-baseada-em-medidas-

realistas/ 

 

Nickolay Lamm, um jovem artista e pesquisador, indignado com as medidas 

da boneca Barbie, resolve pesquisar a média das medidas de garotas reais de 19 

anos. Com as pernas finas e compridas, uma cintura minúscula e uma grande 

cabeça, tais medidas fisicamente impossibilitariam uma pessoa de sobreviver. O 

resultado do artista é uma boneca muito mais próxima à realidade. 

Surgem vários tipos de contestação contra essa boneca tão famosa e 

influente. Em maio deste ano (2013) foi inaugurada a casa dos sonhos da Barbie 

(Barbie Dreamhouse) em tamanho real em Berlim, Alemanha. Com 2500 m², é 

inteira coisa de rosa e uma réplica perfeita da casa da boneca. Desde a revelação 

do projeto, surgiram protestos de feministas contra a boneca. Em 16/05 o grupo 

Femen realizou um protesto na frente da casa. Uma das protestantes apareceu 

seminua com a frase “A vida em plástico não é fantástica”, escrita em inglês, 

segurando uma Barbie presa a um crucifixo em chamas. 

http://misturaurbana.com/2013/07/artista-nickolay-lamm-recria-a-barbie-baseada-em-medidas-realistas/
http://misturaurbana.com/2013/07/artista-nickolay-lamm-recria-a-barbie-baseada-em-medidas-realistas/
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Considerações Finais  

É importante a reflexão e a contestação desses modelos de sexualidade e de 

corpo que nos é vendido para que não nos retirem nosso poder de decisão sobre o 

próprio corpo a fim de nos homogeneizar. 

A revolução feminista do saber, bem como a produção de novos valores 

sociais e culturais, alavanca uma série de proposições que foram revisitadas por 

artistas e ativistas preocupadas/os com a quebra de estigmas sexuais e de gênero. 

De seu lugar de marginalizadas as pessoas adquirem voz e conquistam espaços 

dialogando com os outros movimentos. A matriz principal apontada nas novas 

Barbies é da transformação, transformação dos estereótipos, transformação dos 

corpos e das representações e, como querem as feministas, quem sabe 

transformação do mundo. 

Desconstruir o discurso da heterossexualidade compulsória e da maternidade 

obrigatória, bem como investir em novos repertórios, construindo espaços de 

criatividade, multiplicidade, sororidade e visibilidade são algumas das formas de 

ação política apontadas nas matrizes de inteligibilidade presentes na análise da 

produção de imagens dessa apresentação. 
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VIOLÊNCIA SEXUAL-DOMÉSTICA: UMA DOR SILENCIADA E 

DESCONHECIDA 

Maynara Costa de Oliveira Silva  

Orientadora: Prof. Dra. Rozeli Porto 

RESUMO 
O objetivo dessa comunicação será discorrer acerca da violência sexual e doméstica, 

cujo “agente violentador” possui vínculo matrimonial, de parentesco ou figure como 

desconhecido na vida da vítima.  Por serem mulheres, por serem do gênero feminino, por 

serem caracterizadas nas instituições familiares como ser passivo, tornam-se vitimas da 

“violência interpessoal” (MACHADO, 2010). 

 

 

Palavras-chaves: Feminismo; direito Sexual; estupro; crimes de honra.  

ABSTRACT 
The purpose of this communication is to discourse about sexual and domestic 

violence, whose "rapist agent" has a marriage bond, of kinship or as unknown figure in the 

life of the victim. By being a women, by being of female gender and by being characterized 

by the familiar institutions as passive be, they become victims of "interpersonal violence" 

(Machado, 2010). 

 

 

Keywords: Feminism, Sexual rights, rape, honor crimes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Não foi estupro. Você estava sendo uma provocação. (Frase do cartaz fotografado 

em Annandale-on-Hudson, Nova Iorque em 11 de fevereiro de 2013). 

E eles se vestem com doçura, como promessas de amor, como um lobo que se 

máscara de cordeiro para predar sua vítima, assim são os violentadores, eles estão perto de 

nós esperando um simples descuido, um momento de vulnerabilidade para nos predar, para 

nos violentar. São desconhecidos, vizinhos, conhecidos ou mesmo familiares. Nem 

percebemos a aproximação, pois como bons atores que são, não deixam a máscara cair, e 

assim somos enganadas, e é neste momento que acontece a violência. 

A mulher sempre será vista como o ser causador da violência, o short curto, o andar, 

os cabelos, até o sentar pode ser a causa para se efetivar a violência. Qualquer gesto mínimo 

já é visto como atentatório a libido do outrem, assim torna-se ela objeto de desejo e vítima de 

violência. Será isto que iremos focar neste trabalho: a violência sexual e doméstica contra a 

mulher. 

A metodologia empregada neste trabalho esta ancorada nos estudos sobre feminismo, 

gênero e violência sexual e doméstica. Para efetiva-lo, um acervo bibliográfico composto por 
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artigos acadêmicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros que explanavam 

sobre o assunto abordado foi utilizado. 

2. QUAL O PORQUÊ DE HAVER VIOLÊNCIA SEXUAL? 

A sociedade está alicerçada sobre “por quês”, queremos entendê-los, queremos saber o 

que leva o ser humano a pensar e a agir contra a liberdade sexual de outrem, tentamos achar 

uma explicação para essa pergunta, para assim, encontrar uma solução para os casos de 

violência sexual que assombram a sociedade.  

A expressão violência sexual nos remete aos mais variados significados e motivos dela 

existir, podendo ser os morais, os da sexualidade coercitiva, os do caráter das pessoas e o 

social. Também se atribui a violência sexual, ou a ineficácia da segurança ou a falta de 

impunidade do crime, ou ao machismo, ou a emancipação feminina e/ou os midiáticos.  

Para Lourdes Bandeira (1999) considera-se a violência sexual-estupro como uma 

“ação que envolve certo grau de racionalização”, na medida em que é praticada por um 

sujeito-individuo contra outra pessoa, por meio de uma ação que mesmo pensada, faz o 

agressor agir de forma obcecada, obedecendo a impulsos manifestos via o desejo ou a libido, 

posto e reconhecido como incontroláveis. Tal comportamento não é necessariamente 

irracional, considerando-se que pode manifestar-se a partir de um conflito entre a razão e que 

se poderia chamar uma (des)razão, pensada como comportamento impulsivo e passageiro, 

voltado para o exterior - no caso, dirigido contra a violada. O alvo da pulsão agressiva é o da 

ausência de limite de destruição do outro-pessoa, tomada como objeto-coisa, ou seja, o fato de 

a própria razão não processar a amplitude da ação violenta praticada, em toda sua intensidade, 

não significa a destituição desta, mesmo que se manifeste, em uma ação de pulsão”. 

3. COMO SE CARACTERIZA A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER 

A violência sexual contra a mulher faz referência aos atos de fórum sexual, como a 

tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor, o estupro e o estupro conjugado, este 

último, referindo-se aos crimes em que aconteceram algo além do estupro (como é o caso dos 

seguidos de agressão física, roubo ou morte). E para estar dentro dessa esfera deve ser uma 

violência praticada apenas contra a mulher. 

Esta violência é vista de forma abusiva e desigual, e expressa pela imposição de um 

desejo (impulso), sobre outro indivíduo, ou como estamos tratando aqui, contra a mulher.  

Vaccari (2001) considera a violência sexual como “violência de gênero”, pois, de 

maneira ampla, esta se dá contra múltiplos atores, mas principalmente contra aquele que se 
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destaca como o inferior no núcleo social. A violência sexual pode ser classificada em duas 

categorias: os conflitos de gênero feminino e masculino e o sistema de famílias patriarcais. 

O estupro esta alicerçado na ideia de poder e da força, esta força se refere ao núcleo 

central dessa espécie de violência criando assim coerções e ameaças. 

4. CARACTERISTICAS DOS AGRESSORES E DAS VITIMAS 

A relação entre o agressor e a vitima esta associada aidéia de superioridade e 

inferioridade entre os indivíduos, ou seja, o agressor usa da força da sua aparente 

superioridade (seja física ou social) para intimidar a vítima e assim conseguir seu objetivo 

maior: abusar sexualmente da mulher, como bem destaca Bandeira (1999) referindo-se a esta 

relação como sendo de “coerção ou de intimidação pela possibilidade do uso da força de 

alguém em situação de superioridade em relação a um outro em situação de inferioridade 

física ou de algum tipo de constrangimento moral”. Bandeira (1999) associa a situação de 

desigualdade de força e poder, de gênero, de etnia/cor, de geração e de classe existente entre 

os atores - masculino e feminino - como características da violência e fatores a serem 

investigados.  

A sociedade coloca tanto as vítimas como os agressores como personagens a margem 

da sociedade. Esta violência pode vitimar tanto homens quanto mulheres, mas é comprovado 

estatisticamente e socialmente que recai mais sobre as mulheres. 

4.1. MULHERES VÍTIMAS 

A mulher vitima de agressão sexual sofrida foi apenas um objeto para o agressor 

conseguir realizar sua vontade, expressar o seu poder (raiva e a hostilidade). O estupro trata-

se de uma grave violação dos direitos humanos e garantias individuais. Após ter seu corpo 

violado a mulher acaba adquirindo sequelas (problemas mentais e físicos), então acaba sendo 

o estupro um problema de saúde publica. 

Na Tab. 1 são apresentas as características das mulheres vítimas de violência 

doméstica, sexual e outras violências. Foram notificadas, em 2010, 27.176 casos de violência 

nos serviços de referência e de saúde no país, realizados pela Secretaria de Vigilância em 

Saúde, através do órgão de Vigilância de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências 

- VIVA/SINAN - distribuídos entre 970 municípios notificados nos 26 estados da federação e 

o Distrito Federal. 

Tab. 1 - Caracterização das vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências contra a 

mulher, notificadas por serviços de referência e outros serviços de saúde. 
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CARACTERÍSTICAS Nº DE CASOS 

(n = 27.176) 

PORCENTAGEM 

% 

Faixa etária (anos)  

 

 

 

20 a 29 11.547 42,5 

30 a 39 8.852 32,6 

40 a 49 4.661 17,1 

50 a 59 2.116 7.8 

Raça ou cor  

 

 

 

Branca 11.343 41,7 

Parda 7.193 26,5 

Preta  2.129 7,8 

Amarela 191 0,7 

Indígena 114 0,4 

Sem informação 6.206 22,8 

Escolaridade (anos)  

 

 

 

0 a 4 3.212 11,8 

5 a 8 4.570 13,1 

9 a 11 3.715 13,7 

12 a mais 4.916 18,1 

Não se aplica 16 0,1 
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Sem informação 11.747 43,2 

Situação conjugal  

 

 

 

Casada ou união consensual 9.439 34,7 

Solteira 6.632 24,4 

Separada 1.862 6,9 

Viúva 335 1,2 

Não se aplica 176 0,6 

Sem informação 8.732 32,1 

Relações sexuais  

 

 

 

Só com homens 9.776 50,5 

Só com mulheres 357 1,3 

Com homens e mulheres 67 0,2 

Não se aplica 1.531 5,6 

Sem informação 15.445 56,8 

Gestante  

 

 

 

Não 13.724 50,5 

Sim 1.485 5,5 

Não se aplica 2.484 9,1 

Sem informação 9.483 34,9 
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Portadoras de deficiência  

 

 

 

Física 219 0,8 

Mental 501 1,8 

Visual 104 0,4 

Auditiva 70 0,3 

Outra 214 0,8 

Zona de residência  

 

 

 

Urbana 24.464 90 

Rural 1.409 5,2 

Periurbana 139 0,5 

Sem informação 1.164 4,3 

Fonte: Adaptado de MS/SVS/VIVA-SINAN-NET, 2010. 

As maiorias das ocorrências referem-se a mulheres jovens na faixa etária de 20 a 29 

anos (42,5%), seguida da faixa etária de 30 a 39 anos (32,6%). Quanto à cor, a maior parte das 

vítimas declarou-se como branca (41,7%), seguida de 34,3% como negra (26,5% parda e 

7,8% preta), mas houve abstenção de 22,8%, optando por não informar. Já com referência ao 

grau de escolaridade, observa-se uma uniformidade entre as faixas de escolaridade: 18,1% 

com 12 ou mais anos de estudo, 13,7% com 9 a 11 anos de estudo, 13,1% com 5 a 8 anos, 

contudo houve 43,2% sem informação. Quanto à situação conjugal, 34,7% das vítimas eram 

casadas, 24,4% solteiras e 32,1% não informaram. Em relação à orientação sexual, 36% 

mantinham relações sexuais apenas com homens, no entanto houve uma ausência de resposta 

para 56,8% dos casos.. Observou-se que a maioria das vítimas residia em zona urbana (90%), 

conforme o padrão de distribuição da população brasileira. 

5. ENCONTRANDO O AGRESSOR 



 

 

337 

 

Muitas vezes eles estão próximos a nós “mais de 50% dos homens que praticam 

estupros e incestos são considerados normais: tem emprego, são pais de família, são bons 

vizinhos e bons colegas de trabalho” (BANDEIRA. 1999), não são sempre os desconhecidos. 

O agressor age a partir de um desejo, de uma vontade de manter sobre outra pessoa um poder.  

O estuprador expropria a mulher da condição de individuo, a torna mero objeto, 

criando assim espaço para florescer ameaças e exercer sua dominação. A noção do outro é 

esquecida e nesse momento a força da dominação ganha espaço. 

Na Tab.2 é apresentada a caracterização do provável autor da agressão nos casos de 

violência contra mulheres. Observa-se principalmente o envolvimento de um só agressor e o 

provável autor da agressão foi, na maioria dos casos, do sexo masculino (61,7%). Quanto à 

relação da vítima com o provável autor da agressão, observa-se que a maioria das mulheres 

foi agredida pelo cônjuge (28,7%), por desconhecidos (10,2%) e pelo ex-cônjuge (9,3%). 

Nota-se que, em 10,8% dos casos, trata-se de uma violência cometida pela própria pessoa. 

Além disso, suspeitou-se de uso de álcool pelos prováveis autores da agressão em 29,6% dos 

casos. 

Tab. 2 - Caracterização do provável autor da agressão nos casos de violência contra mulheres. 

CARACTERÍSTICAS Nº DE CASOS 

(n = 27.176) 

PORCENTAGEM 

% 

Número de envolvidos  

 

 

 

Um 18.900 69,5 

Dois ou mais 3.599 13,2 

Sem informação 4.677 17,2 

Sexo do provável autor da agressão  

 

 

 

Masculino 16.769 61,7 

Feminino 4.659 17,1 

Ambos os sexos 452 1,7 
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Sem informação 5.296 19,5 

Relação com a vítima  

 

 

 

Cônjuge 7.805 28,7 

Própria pessoa 2.924 10,8 

Desconhecido 2.765 10,2 

Ex-cônjuge 2.536 9,3 

Amigos ou conhecidos 2.103 7,7 

Namorado 655 2,4 

Irmão 596 2,2 

Ex-namorado(a) 554 2,0 

Filho 520 1,9 

Pai 227 0,8 

Mãe 196 0,7 

Pessoa com relação institucional 105 0,4 

Polícia ou agente da lei 84 0,3 

Padrasto 81 0,3 

Patrão ou chefe 58 0,2 

Cuidador 35 0,1 

Madrasta 31 0,1 

Outro 1.527 5,6 

Suspeita de uso de álcool 8.042 29,6 
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Fonte: Adaptado de MS/SVS/VIVA-SINAN-NET, 2010. 

6. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A PUNABILIDADE DOS CRIMES SEXUAIS

 NO BRASIL 

 Os crimes sexuais já perpassaram por inúmeras definições, características e 

nomenclaturas no sistema judiciário brasileiro, que podem ser observadas nos códigos penais 

de 1890 e 1940.  O primeiro tipo penal envolvendo sexualidade no código de 1890 era o 

“atentado ao pudor”, “defloramento” e o “estupro”. 

O atentado violento ao pudor também era uma das modalidades que o código penal 

versava, esta condiz ao ato de atentar contra o pudor de outrem usando de ameaças, violência 

ou depravações morais, com a intenção de saciar desejo próprio.  

Art. 266 - Atentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por meio de 

violências ou ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação 

moral: Pena – de prisão celular por um a seis anos. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá aquele que corromper pessoa de menor 

idade, praticando com ela ou contra ela atos de libidinagem. (Código Penal 

brasileiro de 1890). 

Já o defloramento consistia em “deflorar a mulher de menor idade, empregando 

sedução, engano ou fraude”, vale ressaltar que a maior idade definida era 21 anos. Para Fausto 

(2001) o intuito dessa legislação era a proteção da honra, mas não se tratava de proteger a 

honra como um atributo feminino e sim como apanágio do homem, do pai, da família.  

Podemos ver em letras do código penal de 1890 as características do crime e sua 

punição: 

Art. 267 – Deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou fraude: 

Pena – de prisão celular de um a quatro anos. (Código Penal brasileiro de 1890). 

O defloramento bem diferente do estupro, que veremos a seguir, tinha por objetivo 

punir aqueles que criaram expectativas e não cumpriram, como é o caso daqueles que 

seduziam uma moça virgem fazendo fraudando uma promessa de construir matrimonio, só 

para com ela manter relações sexuais.  Então, para existir a pena de defloramento a mulher 

deveria ser virgem, e ter no máximo 21 anos, e principalmente ter uma conduta moral 

respeitada, pois a pena ao “deflorador” só seria empregada após uma pesquisa da vida da 

“vitima”, pois a noção de virgindade não estava apenas amparada ao não rompimento da 

membrana hímen, mas também e principalmente a “virgindade moral” (Abreu e Caulfield. 
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1995), pois a conduta dessas “moças” na sociedade iria informa se ela poderia cair em engano 

ou não.  

 Podemos encontrar também tipificado no primeiro código penal o crime de estupro 

que apresentava-se como “Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta.”, evidencia-se mais 

uma vez a não defesa da honra da mulher, mas sim do  núcleo familiar, tendo em vista que 

sempre estavam pautados a honestidade da mulher. 

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: Pena – de prisão celular por 

um a seis anos. 

§ 1º Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: Pena – de prisão celular por seis 

meses a dois anos. 

§ 2º Si o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a pena será 

aumentada da quarta parte. 

Art. 269. Chama-se estupro o ato pelo qual o homem abusa com violência de uma 

mulher, seja virgem ou não. Por violência entende-se não só o emprego da força 

física, como o de meios que privarem a mulher de suas faculdades psíquicas, e assim 

da possibilidade de resistir e defender-se, como seja o hipnotismo, o clorofórmio, o 

éter, e em geral os anestésicos e narcóticos. (Código Penal brasileiro de 1890). 

Então, como podemos perceber a honestidade é o principal fator nos crimes de 

estupro, pois era ela que iria definir a pena do agressor, ou melhor, esse adjetivo que 

qualificaria e distinguiria se a mulher tinha sido vitima ou provocado o estupro. 

Entretanto, mesmo sendo a mulher virgem e honesta não era vista como vitima apenas 

por ser adjetivada dessa forma, mas sim para defender a honra da sua família, do pai, marido, 

irmão, “a honra da mulher é um instrumento mediador da estabilidade de instituições sociais 

básicas – o casamento e a família” (Fausto, 1984), já a mulher pública ou prostituta a pena é 

diminuída, pois ela não tinha um dos pré-requisitos basilares “a honestidade”; o 

comportamento sexual e a conduta moral das mulheres eram, e ate hoje são, como podemos 

observar na nossa sociedade de origem patriarcal, aspectos essenciais para haver a garantia da 

punição.  

Mas, não é apenas a honra da mulher que era analisada, a honestidade da família 

também era um dos pontos a serem vistos “a noção de corpo e virgindade violada estava 

pautada pela ideia de ‘virgindade moral’, na qual o comportamento das mulheres em relação à 

honra da família era o aspecto fundamental” (Vieira, 2011).  

No código penal de 1890 ainda não existia a exclusão da punibilidade para os abortos 

realizados por consequência de um estupro, a mulher, se grávida ficasse, teria que levar a 
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gravidez a termo ou optar pela “marginalização”, arriscando sua liberdade e sua saúde ao 

praticar um aborto. A única possibilidade de beneficio legal relacionado ao ate então ilícito 

penal, ainda punia a mulher, mas em menor escala, era o aborto provocado com 

consentimento da gestante para ocultar desonra própria, como mostra o artigo 301 em seu 

parágrafo único: 

Art. 301. Provocar aborto com anuência e acordo da gestante: Pena – de prisão 

celular por um a cinco anos. 

Parágrafo único. Em igual pena incorrerá a gestante que conseguir abortar 

voluntariamente, empregado para esse fim os meios; e com redução da terça parte, si 

o crime for cometido para ocultar a desonra própria. (Código Penal brasileiro de 

1890) 

Então, como podemos observar o código penal de 1890 versava sobre violência 

sexual contra a mulher, porém a mulher não era vitima sozinha, buscava-se também 

resguardar a moral e a honra da família, tendo em vista que essa mulher era “um vir a ser 

vitima” a depender da idoneidade dos seus familiares. A mulher continuava sendo um 

indivíduo as margens da sociedade, visto que era posto a prova sua moral e honestidade, e 

principalmente esta ultima era um fator primordial para saber se houve crime ou não. Por 

outro lado, o Código Penal de 1940 veio a modificar o rol de punitivo, retirando o 

protagonismo da honestidade, deixando assim a mulher sujeito de direito independente da sua 

moral.   

O atual Código Penal brasileiro, 1940, conceitua o estupro como sendo “o ato de 

constranger a mulher, a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”, deixando de 

lado a virgindade, a honestidade e a defensa fundamentalmente das instituições da família e 

do casamento e buscando, agora, enfatizando a dignidade da pessoa humana, a dignidade de 

mulher, pois é ela e somente ela que tem seu corpo violado e não sua família, e ela e somente 

ela que carrega as dores, então é vitima que deve ser protegida independentemente da sua 

conduta moral na sociedade. 

Entretanto com o advento do código penal de 1940 houve mudanças em algumas das 

tipificações do código de 1890, como é o caso do crime de defloramento que foi substituído 

pelo crime de sedução, este com um caráter ainda, infelizmente, de “crime contra os 

costumes” e não como deveria ser “crime contra a pessoa”. E agraciado pelo surgimento de 

um nova tipificação em as mulheres vitimas de estupro que quiserem interromper a gravidez 

não serão punidas. 

7. INDICES DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO BRASIL 
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Atualmente no Brasil segundo dados do Ministério da Saúde, de 2009 a 2012, houve 

um crescimento de 157% com relação aos estupros que foram notificados; e somente entre os 

meses de janeiro a junho de 2012, verificou-se que pelo menos 5.312 pessoas sofreram algum 

tipo de violência sexual. Também segundo dados da Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, avaliar-se que, a cada 12 segundo uma mulher é estuprada no Brasil. Já dados 

coletados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que em cinco anos os registros 

de estupro no Brasil aumentaram em 168%: as ocorrências subiram de 15.351 em 2005 para 

41.294 em 2010.  

A Fig. 1 apresenta a distribuição proporcional das notificações de violência doméstica, 

sexual e outras violências contra mulheres de acordo com a unidade federativa. Podemos 

observar que quanto maior for a populações, maior será a quantidade de casos, essa regra 

proporcional foi vista, pois a maior parte dos casos foi notificada no Estado de São Paulo 

(33,3%), seguido de Minas Gerais (9,8%) e do Rio de Janeiro (9,4%). Enquanto a menor 

freqüência de notificação ocorreu no Estado de Sergipe (0,1%), seguido de Rondônia (0,2%) e 

Amapá (0,3%). 

Fig. 1 - Distribuição proporcional das vítimas domésticas, sexuais e outras violências 

contra mulheres adultas (20 e 59 anos), segundo a unidade federativa, notificadas por serviços 

de referência e outros serviços de saúde.

 

Fonte: Adaptado de MS/SVS/VIVA-SINAN-NET, 2010. 

8. LEI DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE ESTUPRO 

No dia 01 de agosto de 2013 foi sancionada a lei 12.845 que formalmente dispõe sobre 

o atendimento obrigatório, integral e imediato, no Sistema Único de Saúde (SUS), de pessoas 

em situação de violência sexual, vem para inovar todo o sistema atendimento as vitimas de 
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violência sexual, fazendo assim que as mulheres, cujo sistema emocional já se encontra 

abalado, não venha a sofrer ainda mais com o surgimento de uma gravidez fruto de violência 

sexual, bem como amplia o conceito de violência sexual tornando qualquer forma de 

violência sexual não consentida como estupro como pode ver em seu artigo 2º “Considera-se 

violência sexual, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não 

consentida”. 

Com a implantação dessa nova lei, e a nova caracterização do que se é violência 

sexual, abre-se precedentes para o enquadramento do tão “silenciado” estupro conjugal, visto 

que agora qualquer atividade sexual não consentida já se é considerada estupro, podemos 

assim amparar pela lei penal os estupros onde acontece na constância do matrimonio.  

Verifica-se a necessidade da 12.845/13 porque o estupro muitas vezes, nos hospitais, 

não é visto como emergência, mas sim como alguma fatalidade que ocorrera, um crime, mas 

não como algo que precise ser clinicado. Contudo, a lei buscará corrigir esse equivoco, 

garantindo um atendimento humanizado, acompanhamento psicológico e acolhimento a 

vitima de estupro (seja esta criança, adolescente, mulheres, homens e pessoas com deficiência 

mental). Como também garantirá diagnóstico e tratamento de lesões; realização de exames 

para investigar a contaminação por alguma doença sexualmente transmissível (DST) e 

gravidez; aplicação de medicamentos para evitar DSTs e gravidez (utilizando-se da chamada 

“pílula do dia seguinte”). Podemos observar mais afundo estas medidas no artigo 3º: 

Art. 3º O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da 

rede do SUS, compreende os seguintes serviços: 

I – diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas 

afetadas; 

II – amparo médico, psicológico e social imediatos; 

III – facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina 

legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à 

identificação do agressor e à comprovação da violência sexual; 

IV – profilaxia da gravidez; 

(este item foi sancionado, mas, em novo projeto de lei, a presidente determina a 

troca dessa expressão pela frase "medicação com eficiência precoce para prevenir 

gravidez resultante de estupro") 

V – profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST; 

VI – coleta de material para realização do exame de HIV para posterior 

acompanhamento e terapia; 

VII – fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos 

os serviços sanitários disponíveis. 
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§ 1º Os serviços de que trata esta Lei são prestados de forma gratuita aos que deles 

necessitarem. 

§ 2º No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que possam ser 

coletados no exame médico legal. 

§ 3º Cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do 

agressor. (Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Presidência da República Casa 

Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos) 

O Ministério da Saúde recomenda fazer uso precoce do anticoncepcional de 

emergência (a pílula do dia seguinte) nas primeiras 72h do fato, pois ao se fazer uso deste 

medicamento no momento certo poderá evitar uma possível gravidez, e consequentemente um 

futuro aborto.  Para a ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora 

Menicucci, as medicações "na hora certa" vão evitar abortos. A lei também prevê 

"atendimento humanizado", diminuindo assim que mulheres procurem a clandestinidade, pois 

mesmo o aborto em caso de estupro já ser descriminalizado a sua prática ainda é vista com 

imoral, visto que a mulher ao optar pelo aborto legal ainda é marginalizada.   

9. CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou fazer uma análise histórica e social sobre a violência 

sexual, buscando conceituar e encontrar as razões dela ser tão presente na sociedade 

brasileira. Foi possível concluir, baseando-se nos dados obtidos através da Tab. 1, o perfil da 

mulher agredida no Brasil, sendo esta vítima jovem, que se encontra na faixa etária entre 20 a 

29, de etnia/cor predominante como branca, estando casada ou em uma união consensual, 

tendo relação sexual somente com homens, gestante e que possui moradia na zona urbana. 

Devido a maioria das pessoas pesquisadas não terem respondido ao questionário sobre sua 

escolaridade, este dado é desprezado para traçar um perfil social, pois as informações 

fornecidas por ele são inconclusivas. 

Já com relação ao agressor, explanado na Tab. 2, é possível traçar seu perfil social. 

Este na maioria das vezes planeja e efetua o crime sozinho, na maioria das vezes é do sexo 

masculino e é alguém do meio comum na vitima.  

Também foi possível fazer uma breve analise histórica na legislação no que concerne 

aos direitos sexuais. Como também discorrer um pouco sobre a implantação da lei de 

atendimento as vítimas de estupro.  

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A cada 12 segundos uma mulher no Brasil é vitima de estupro, e isso não acontece 

apenas em ambientes esquisitos, escuros, ou por causa da sua vestimenta ou por está só, mas 

sim pela falta de segurança pública.  

Somos detentoras de autonomia, temos poder de escolha não nos deixemos ser 

passivadas, somos fortes, somos gente, somos mulheres e lutemos por nosso direto de sair de 

casa de short ou sainha. Lembre-se, moças: mulher nenhuma é fruta! 
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Eu reduzida a uma palavra? Porém, qual palavra me representa? Uma 

coisa sim que eu sei é que eu não sou meu nome.  Meu nome pertence 

aos que me chamam. Porém meu nome íntimo é zero. É um eterno 

começo que interrompe sem parar minha consciência de começo. 

 

Clarice Lispector 

A inserção de pensamentos feministas na prática da literatura exercida por mulheres: diálogos 

entre Ercília Nogueira Cobra e Angélica Freitas 

 

Alba Regina da Silva Azevedo
458

 

 

Resumo 
Através da leitura e análise do ensaio Virgindade Anti-Hygienica, preconceitos e convenções 
hypocritas, de Ercília Nogueira Cobra, e dos poemas porque uma mulher boa; uma canção popular e 
mulher de vermelho, de Angélica Freitas, este trabalho propõe compreender de que forma o 
Feminismo se faz presente nos textos das duas autoras e em que ponto os discursos convergem. 
 
Palavras-chave: Mulheres; Escritoras; Literatura Brasileira. 
 
Abstract 
Through the reading and analyzing the Ercília Nogueira Cobra’s book Virgindade Anti-Hygienica, 
preconceitos e convenções hypocritas and the Angélica Freitas’s poems porque uma mulher boa; 
uma canção popular e mulher de vermelho, this paper proposes understand how Feminism is present 
in the texts of the two authors and at what point the discourses converge. 
 
Key-words: Women; Writers; Brazilian Literature. 
 
 

Introdução 

Ercília Nogueira Cobra, mulher, escritora, pensadora, modernista e feminista, causou 

grande impacto na sociedade, nas primeiras décadas do século XX, ao publicar seus livros 

Virgindade Inutil, Novela de Uma Revoltada, um romance, e Virgindade Anty-Higienica, Preconceitos 

e Convenções Hypocritas, um ensaio, nos quais discorria sem pudores e sem preconceitos sobre 

casamentos, mulheres solteiras, virgindade, desejo, entre outros temas que revelavam a escravidão 

doméstica e sexual a qual as mulheres de sua época eram submetidas. Apesar de viver em uma 

sociedade não apenas conservadora, mas repressora, é de surpreender o anonimato e a falta de 

reconhecimento fadada a Ercília, uma vez que a publicação, em pleno século XX, do seu Virgindade 

Inutil data de 1922, ano em que fervorosos intelectuais e artistas clamavam e lutavam pela 

modernidade não apenas nas artes, mas nos pensamentos e nos costumes da sociedade como um 

todo. Quase noventa anos após a publicação de Ercília, vê-se em uma autora contemporânea a força 

de um texto que nasce novamente de uma indignação. Angélica Freitas, com seu Um Útero é do 

Tamanho de um Punho, livro de poesia, mostra com sensibilidade que não existe hierarquia nem 

superioridade quando se trata de sentimentos e de identidades. Em outra época, com um gênero 
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diferente e utilizando inclusive a internet para embasar suas convicções, Angélica Freitas também 

propõe repensar as condições atuais em que vivem as mulheres, enquanto revela preconceitos ainda 

vigentes na sociedade atual. 

Em todas as épocas, desde o início dos tempos, o universo feminino é um espaço de 

criação, de conquistas e de ideias, no entanto, em tempos passados, a mulher não falava de si com a 

mesma regularidade e intensidade que notamos a partir do século XX. Verifica-se, através dos textos 

das autoras estudadas, um forte engajamento na defesa dos direitos das mulheres e a tentativa de 

livrar a sociedade de preconceitos e estigmas já arraigados e disseminados por toda a população. 

Mesmo em séculos diferentes e utilizando-se de gêneros diversos da literatura, as duas escritoras 

convergem na temática e no sentimento de indignação perante a diferenciação que ainda é feita entre 

os gêneros e à prisão psicológica a qual ainda são submetidas certas mulheres. 

As informações que se tem sobre Ercília Nogueira Cobra, são poucas e oscilantes. 

Sabemos que ela nasceu em 1891, em Mococa, São Paulo, mas não há registros sobre a data de 

sua morte. Mulheres de sua família forneceram informações que foram desmentidas pelos familiares 

masculinos. Há controvérsias em relação aos lugares onde trabalhou e as viagens que fez, bem 

como em várias ocorrências de sua vida. Tantas divergências se devem ao fato da autora ter sido 

considerada uma renegada cujo comportamento dissonante levou-a a perder o apoio da família 

(QUINLAN, SHARPE, 1996). Ela publicou dois livros: Virgindade Inutil: novela de uma revoltada, uma 

recriação fictícia de suas convicções, e Virgindade Anty-Higienica: preconceitos e convenções 

hypocritas, um ensaio em que discorre livremente sobre questões consideradas tabus, como 

virgindade, amor livre, métodos contraceptivos, separação, violência doméstica e religião. Com uma 

estridente voz narrativa, Cobra lutou veementemente pelos direitos igualitários à educação e pela 

liberdade sexual das mulheres, apresentando visões nunca antes discutidas na literatura brasileira. 

Embora se integre ao Movimento Modernista no concernente a originalidade do discurso, a utilização 

do modelo de narrativas utópicas, e a reflexão de uma divisão interna do próprio movimento no Brasil, 

Nogueira Cobra se opõe ao Modernismo quando não demonstra qualquer sentimento de orgulho 

nacional e não tenta recriar a linguagem em busca de uma identidade nacional. Pelo contrário, em 

seus dois livros, a autora se dedica a mostrar a ignorância da população e, principalmente, dos 

políticos, em restrições sociais que geram sofrimento, desigualdades, desemprego e miséria, tudo 

isso apenas para a manutenção da virgindade feminina. A autora, em seu romance, cria um país 

fictício, mas com todas as características da sociedade brasileira de sua época, ao qual dá o nome de 

República da Bocolândia, escrevendo ao final do intróito: “Os leitores já adivinharam que a 

Bocolândia não é pseudônimo nem da Argentina, nem dos Estados Unidos” (Cobra, 1924). 

De outra geração, tanto cronológica como literariamente, Angélica Freitas nasceu em 

1973, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É jornalista, tradutora e poeta, com dois livros lançados, 

Rilke Shake, em 2007 e Um útero é do tamanho de um punho, em 2012. Este último, objeto de 

análise neste artigo, é um livro sobre mulheres. Nele, há uma atmosfera diferente dos escritos de 

Cobra, mais leve, mais feliz. Porém, também indignada e fruto do contato furioso com uma existência 

que deve ser modificada, para o bem das mulheres e dos homens. Angélica Freitas pertence a uma 

época de avanços, de conquistas, de liberdade em vários sentidos, mas que ainda vive sob a ditadura 
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de vários conceitos hipócritas, como virgindade, casamento, beleza, entre outros. Vemos na poesia 

de Freitas um eco das bandeiras levantadas por Cobra. Apesar do uso de gêneros textuais e 

linguagens diferentes, é possível verificar nas autoras a mesma inquietação e o mesmo clamor para 

que a mulher finalmente se liberte dos conceitos ditatoriais de uma sociedade atrasada e mesquinha. 

 

Feminismo (porque uma mulher boa) 

 

Podemos considerar, hoje, o Feminismo como um movimento vitorioso, porém, não ainda 

uma guerra vencida. Vitorioso porque muitas de suas principais bandeiras já foram, conquistadas. 

Votar, candidatar-se, estudar, escolher uma profissão, entre outras ações, tornou-se parte da vida 

das mulheres, de forma que não é mais possível imaginar a sociedade sem essas transformações. 

No entanto, é também parte do cotidiano feminino suportar o desrespeito com que ainda são tratadas 

principalmente em relação a questões sexuais. 

Muitas mulheres lutaram com tudo o que tinham para que as transformações sociais 

ligadas ao gênero acontecessem. Muitas foram rejeitadas pela família, outras pagaram com a própria 

vida. Muitas dessas trágicas consequências aconteceram devido ao preconceito gerado em torno da 

palavra Feminismo. No século XIX, quando surgiam os primeiros embates, o nome do movimento 

remetia a mulheres feias, sujas, mal amadas, que queriam ser homens, ou seja, foi atribuído ao nome 

Feminismo qualquer significado oposto a feminino. Ao mesmo tempo surgiu uma onda anti-feminista, 

e o movimento, que proclamava a igualdade entre os sexos, teve seus questionamentos mal 

interpretados, não conseguindo fazer com que seus ecos fossem motivo de orgulho para a maioria 

das mulheres. Por medo de rejeição da sociedade e da própria família, muitas recusavam seus 

próprios talentos que, quando incentivados de alguma maneira, eram feitos de forma secreta, 

tornando quase desconhecida a história do Feminismo no Brasil. 

Mesmo as mulheres que, reconhecidamente, fazem parte da história do Feminismo no 

país, “aquelas que se expuseram à incompreensão e à critica, nossas primeiras e legítimas 

feministas” (Lima Duarte, 2003), seja nas artes ou em outros ofícios, são ainda pouco faladas em 

suas respectivas áreas. 

Apenas no início do século XIX, a algumas mulheres brasileiras era concedida a 

educação. Data de 1827 a primeira legislação autorizando a abertura de escolas públicas femininas. 

Antes disso, as opções eram conventos, onde as meninas eram preparadas para o casamento, ou as 

raras escolas particulares nas casas de professoras. As primeiras mulheres a iniciar os estudos 

sentiram-se diferentes das outras, mas uma diferença para melhor. Perceberam como algo tão 

simples, tão presente no dia a dia dos homens, poderia mudar completamente a vida de alguém. O 

primeiro nome de que se tem notícia na luta pela causa feminista é o de Nísia Floresta, que publicou 

seu primeiro livro, Direitos das mulheres e injustiça dos homens em 1832. Nísia utilizava argumentos 

que vemos em discussões até hoje. Ela partia do princípio de que as desigualdades entre homens e 

mulheres, que existiam de fato no corpo, não eram suficientes para tornar a mulher inferior, pois a 

noção de gênero seria uma construção sociocultural. Foi uma das primeiras mulheres brasileiras a 

publicar textos em jornais considerados da grande imprensa. Seu livro é o primeiro no país a falar 
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sobre o direito das mulheres à instrução e ao trabalho. Apesar do pioneirismo, Nísia Floresta até hoje 

não é citada na história da Literatura Brasileira, como escritora, nem na história da educação 

feminina, como educadora. São muitos os exemplos de mulheres que lutaram por respeito e por 

igualdade e que foram fadadas ao esquecimento. Coube a mulheres como ela espalhar o 

conhecimento através das primeiras escolas, dos primeiros livros escritos por mulheres, e enfrentar 

toda uma sociedade que dizia não haver necessidade de ler ou escrever para o sexo feminino. 

Portanto, o início da literatura de autoria feminina, está ligado diretamente ao início das lutas 

feministas no Brasil, pois quem ousasse sair do confinamento doméstico destinados às mulheres, era 

por si só uma desbravadora. 

A relação dos dois sexos não é a das duas eletricidades, de dois pólos. O 
homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos ‘os 
homens’ para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido 
singular do vocábulo vir o sentido geral da palavra homo. A mulher aparece 
como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como 
limitação, sem reciprocidade. (Beauvoir, 1980 P.9) 
 

Sobre as diferenças entre os sexos e a definição da palavra mulher, Simone de Beauvoir, 

em O Segundo Sexo, nos diz que uma mulher, ao tentar se identificar, logo informa a sua condição: 

“sou mulher”, ao passo que um homem não começa a se identificar como um indivíduo de 

determinado sexo, pois ser homem é natural. No livro Virgindade Anti-Hygienica, preconceitos e 

convenções hypocritas, Ercília vai encontrando argumentos na natureza, comparando os homens a 

outros animais que não diferenciam machos e fêmeas na hora de ensinar seus filhotes a caçar, pois, 

na verdade, não há diferença física entre machos e fêmeas de muitas espécies a menos que 

examinemos as partes sexuais para descobrirmos, numa tentativa de deixar claro que homens e 

mulheres têm sim suas diferenças biológicas e até mesmo físicas, porém, seus cérebros têm o 

mesmo material. A submissão da mulher em relação ao homem, portanto, vem de uma educação 

opressora que obedece a conceitos sem sentido de diferenciação dos sexos em que, à mulher, não é 

apenas negado o direito à educação e ao ensino de um ofício, pior do que isso, ela é submetida ao 

que Ercília chama de imbecilização de seu cérebro, até que se torne, de fato, inferior ao homem, 

ignorante e fútil. A autora demonstra diálogo com o seu tempo e com as descobertas científicas 

quando afirma estar provado que o cérebro não tem sexo e que o indivíduo humano é um produto do 

meio e da educação. Sugere, então, que a inferioridade real da mulher só poderia ser comprovada se 

a mulher e o homem fossem educados em condições igualitárias, até porque, a diferença está 

apenas no sexo, e ninguém pensa com o sexo. Portanto, estando as diferenças apenas na parte 

sexual, o mesmo argumento utilizado pelos homens poderia ser dito pelas mulheres: “o homem é 

sexualmente diferente da mulher, logo, ele lhe é inferior”. 

Podemos aqui traçar o primeiro paralelo entre as obras das duas autoras estudadas. O 

poema porque uma mulher boa, retirado do livro Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica 

Freitas, resgata a submissão da mulher na evolução social. 

 

porque uma mulher boa 
é uma mulher limpa 
e se ela é uma mulher limpa 



 

 

352 

 

ela é uma mulher boa 
 
há milhões, milhões de anos 
pôs-se sobre duas patas 
a mulher era braba e suja 
braba e suja e ladrava 
 
porque uma mulher braba 
não é uma mulher boa 
e uma mulher boa 
é uma mulher limpa 
 
há milhões, milhões de anos 
pôs-se sobre duas patas 
não ladra mais, é mansa 
é mansa e boa e limpa 
 

O movimento feminista, sem dúvida, evoluiu, tendo passado por momentos de 

amadurecimento e reflexão. Para alguns, o momento atual poderia ser chamado de pós-feminismo, 

no entanto, para a utilização do prefixo “pós”, deveríamos entender que a luta feminista já é passada. 

Não é o caso. Já alcançamos muitas das reivindicações e incorporamos algumas medidas ao 

cotidiano feminino, porém, muito ainda há de ser feito. Ainda é possível encontrarmos resistência na 

sociedade patriarcal que persiste. Ainda é grande o número da violência contra a mulher, ainda é 

pequeno o número de mulheres exercendo cargos de poder. Ainda são menores os seus salários. A 

partir dos anos 90, à medida que a revolução sexual era assimilada, as bandeiras feministas sofrem 

com a gradual acomodação da militância e o arrefecimento de uma história que começava, então, a 

ser escrita (Lima Duarte, 2003).  

 

[As dificuldades enfrentadas pela mulher brasileira] foram bem maiores do 
que hoje, evidentemente. A ácida desconfiança da sociedade diante das 
mulheres que ousaram desafiar o estabelecido acabou por se desgastar com 
o tempo. Até a ironia já cansou... O que não é justo é permanecer essa 
tendência de pagar menos às mulheres, isso em qualquer nível de produção. 
Hoje está aí o feminismo se vingando de tantos anos de... servidão e 
confinamento. Seria possível [alguma] mudança sem a revolução feminista? 
Jamais. Apesar de todos os equívocos e deformações decorrentes de 
qualquer revolução, o desafio feito ao universo feminino amadureceu e 
explodiu inadiável. Inevitável. As demagogias e os erros naturais da 
inexperiência não prejudicam a causa. (Telles, in: Sharpe P.61) 

 

Hoje os interesses estão fragmentados, como em quase toda luta na era da globalização, 

e os estudos feministas se diluem em estudos culturais e estudos de gênero, que, por sua vez, 

abrange os estudos gays. É nesse contexto que encontramos a poesia de Angélica Freitas. Abrindo 

seu livro com o poema acima, Freitas logo diz a que veio. Trata-se de discutir o lugar da mulher na 

sociedade atual, com todas as diferenças ainda perceptíveis no tratamento entre os sexos. Mesmo 

após anos de luta, às mulheres ainda é negada a liberdade no sentido de transgredir regras morais 

normalmente e despudoradamente quebradas pelos homens. As mulheres ainda têm que ser boas, 

estarem sempre limpas e suavemente obedientes. A “mulher braba”, a qual se refere Freitas, não 

pode ser sinônimo de “mulher boa”. Esse exemplo de mulher remete àquelas que reivindicam seus 
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direitos e se recusam a agir conforme o patriarcalismo exige. As palavras “boa”, “limpa”, “braba”, 

“suja” fazem uma analogia à reputação das nossas primeiras feministas. Nesse poema, Freitas ainda 

dialoga com a sexualidade feminina tão naturalizada por Cobra e tão abafada e difamada pela 

sociedade patriarcal. Na segunda estrofe, ao remeter aos tempos das cavernas, a poeta mostra que 

homens e mulheres eram iguais, porque tinham as mesmas necessidades fisiológicas. A fisiologia 

continua igual para ambos, porém, culturalmente, a mulher teve que aprender a conter seus desejos. 

O homem não. 

Teorias feministas atuais questionam as explicações de que o sexo dita e impõe 

significados sociais. Judith Butler afirma que uma mulher, ou qualquer gênero, é uma situação história 

antes que um fato natural, corroborando com a visão de Freitas e Cobra, que vêem significados 

culturalmente impostos pela sociedade, em detrimento da liberdade sexual. 

 

En La Fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty reflexiona sobre "el 
cuerpo en su ser sexual" y, considerando la cuestión de la experiencia 
corporal, llega a afirmar que el cuerpo es, más que "una especie natural", 
"una idea histórica". Significativamente, esta declaración es la que cita 
Simone De Beauvoir em El segundo sexo cuando establece, para su 
argumentación, que "la mujer", y por extensión cualquier género, es una 
situación histórica antes que un hecho natural? (Butler, 1990 P. 270) 

 

 

 

Virgindade (uma canção popular) 
 

Virgindade Anty-Higienica – preconceitos e convenções hypocritas tem como uma das 

principais bandeiras a questão da virgindade feminina. A partir das críticas contra a manutenção da 

virgindade, Ercília Nogueira Cobra aborda questões como casamento infeliz e filhos de mães 

solteiras. Para ela, a forma como está constituído o casamento é uma imprudência dos pais para com 

suas filhas, uma crueldade, pois nada mais é do que entregar uma moça a um homem que muitas 

vezes nem conhece para que ela se torne, literalmente, propriedade dele. Seria, portanto, natural e 

prudente que se provasse algo antes de tomá-lo para sim, como afirma: 

 

Vamos dar um exemplo que concretize o fato: se alguém recebe de outrem 
um fruto desconhecido, mas de bela aparência, prova-o e se não gosta ou 
lhe acha sabor enjoativo, atira-o fora. A mulher casa-se sem provar o noivo 
e muitas vezes convence-se, já tarde, de que não era ele o seu ideal. Não 
lhe é possível, porém, atirar o marido fora. (Cobra, 1924 P. 123) 
 

Ficar casada mesmo sem gosto pelo marido é tornar a vida inútil. E é justamente a 

inutilidade e a impotência relegadas à mulher o ponto de partida das críticas da autora. É exigido da 

mulher que ela sacrifique sua vida em prol de um casamento, quando muitas vezes elas têm outros 

ideais. Os homens, quando são pobres, precisam casar-se para com isso conseguirem o dote e uma 

mudança de vida. Muitos homens ricos, por sua vez, não tendo a necessidade do dote, preferem ter 

amantes, pois o casamento nada mais é do que uma construção social que tem a única finalidade de 

perpetuar a exploração da mulher em benefício do comodismo, da depravação e da perversidade dos 

homens. A autora, para provar a maldade inerente ao sexo masculino, utiliza o argumento das jovens 

moças que são seduzidas e se entregam por promessas de casamento. Depois, quando grávida e 
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ainda solteira, é abandonada primeiramente pelo sedutor e depois por toda a sociedade, apenas para 

que prevaleça o preconceito da desonra. Porém, ao invés de expulsá-las de casa, esses pais 

deveriam dar educação às suas filhas a fim de que elas conheçam a perversidade dos machos e não 

acreditem em suas falsas promessas. É por essa ingenuidade feminina e por privarem as mulheres 

de qualquer conhecimento que há tantas crianças abandonadas, que futuramente estarão em 

prostíbulo ou em cadeias, numa época em que há informações suficientes para que a mulher só 

conceba se quiser. Utilizando-se de ironia, Cobra argumenta que pôr um ente no mundo, só para 

sofrer é um crime. 

 
O sofrimento da mulher cansada pela fereza dos preconceitos é tal, que o 
acertado seria que as mães matassem as crianças do sexo feminino logo 
ao nascer. Ao menos assim a desgraçada morreria só uma vez. Façam 
isso todas as mães e deixe-se o mundo para os homens, uma vez que só a 
eles pertencem todos os bens terrenos... 

 

 

Ainda sobre virgindade, Cobra afirma que o amor sexual é tão importante na vida da 

mulher quanto na do homem. O nome do livro, Virgindade Anty-Higienica já denuncia o discurso da 

autora. A higiene faz referência à saúde mental, pois, até o início do século XX a palavra higiene é 

ligada à saúde. A manutenção da virgindade, portanto, seria prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

Não há motivos, então, para proibir que uma mulher faça o que bem entende do seu sexo, enquanto 

ao homem tudo é permitido. Entre os animais, por exemplo, nenhuma fêmea se conserva virgem, 

provando ser esse costume apenas uma tradição cultural preconceituosa que, além de inútil é 

prejudicial às mulheres, pois é contra a lei da natureza. Mulheres e homens têm a mesma 

necessidade e ambos sentem o mesmo prazer no gozo. Cobra utiliza ainda argumentos científicos 

para mostrar que a falta de sexo e o tabu com que esse tema é tratado é um dos principais motivos 

de desordens mentais nas mulheres: 

 

 O Dr. Bourgas, no seu livro ‘Le droit à l’amour pour la femme’, trata de 
combater a tese absurda de que a mulher pode impunemente privar-se da 
função fisiológica sexual. Os professores Erb, Brôse, Zanzoni, Descourtilz, 
citam os efeitos desastrosos da continência da mulher. Eles consideram 
como fora de dúvida que um grande número de mulheres não casadas, 
duma certa idade, educadas num princípio duma moral severa, são 
doentias. As perturbações e moléstias que se manifestam com causa na 
continência são: a clorose, a irritabilidade nervosa, os caprichos, a histeria, 
a insônia, a epilepsia, as alucinações, a neurastenia, e as perturbações 
menstruais; em suma, toda sorte de moléstias nervosas, sendo a dor de 
cabeça a que predomina sobre todas. (Cobra, 1924 P. 137) 
 

As mulheres eram internadas, no século XIX e início do XX por variados motivos. Havia 

aquelas verdadeiramente doentes mentais, algumas nascidas assim e que tinham sido jogadas no 

hospício desde o início da vida. Outras por intervenção da família, que as queriam longe, seja por 

convicções socialmente constrangedoras para os parentes, seja por falta de interesse do marido em 

continuar com ela sob um mesmo teto, entre outros motivos. Angélica Freitas, através do poema uma 

canção popular (séc. XIX-XX) também nos mostra como era comum encontrar mulheres internadas 

em hospícios entre os séculos XIX e XX. 
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uma mulher incomoda 
é interditada 
levada para o depósito 
das mulheres que incomodam 
 
loucas louquinhas 
tantãs da cabeça 
ataduras banhos frios 
descargas elétricas 
 
são porcas permanentes 
mas como descobrem os maridos 
enriquecidos subitamente 
as porcas loucas trancafiadas 
são muito convenientes 
 
interna, enterra 
 

A poeta denuncia que mulheres que incomodavam, ameaçando os valores estabelecidos 

pela sociedade, não eram bem vindas entre os demais, e uma maneira de distanciá-las era 

internando-as. Seria um hospício um lugar não de loucas, mas de idealistas. Nesses lugares, os 

maus tratos eram constantes. Torturas eram distribuídas com a justificativa de tentar reverter 

ideologias e tornar as mulheres internadas mais dóceis, mas o que acontecia de fato era a 

imbecilização da mulher, transformando muitas delas em pessoas mentalmente insanas de verdade. 

Por fim, Freitas critica os mesmos maridos tidos como perversos por Cobra. Muitos homens através 

do casamento tornavam-se ricos, recebendo da família da noiva o dote que os faziam mudar de vida. 

Para isso servia a mulher. Se bonita, ainda era útil para satisfazer sexualmente os maridos, mas não 

o bastante. Para esses homens, era fácil se desfazer delas, pois tinham a credibilidade necessária 

para informar aos familiares e à sociedade que sua esposa precisava de um período de descanso. E 

lá ela ficava para sempre, pois não havia mais o interesse de tê-la. Só os maridos tinham o direito de 

interná-la ou dar-lhe alta, quando uma mulher era casada.  

Devemos lembrar que Angélica Freitas escreve nos dias atuais, e não está apenas 

remetendo aos séculos passados quando retrata o costume de internar as mulheres como forma de 

escondê-las, pois a mulher ainda é vítima de várias formas de violência, principalmente doméstica. 

Muitos maridos ainda vêem a mulher como sua propriedade e se acham no direito de intervir, mesmo 

que drasticamente, quando discordam de suas atitudes. A violência doméstica ainda é a segunda 

maior causa de morte entre mulheres em pleno século XXI. O próprio lar ainda é o segundo lugar no 

mundo mais perigoso para as mulheres. 

 
Corpo (uma mulher de vermelho) 
 

Toda criança do sexo feminino que nasce é uma escrava futura. Escrava 
do pai, do marido, ou do irmão. Poucas mulheres de espírito forte resistem 
aos preconceitos. Quase todas curvam-se medrosamente diante deles. E 
as poucas que resistem vivem em guerra aberta com a sociedade. (Cobra, 
1924 P. 120) 
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A escravidão da mulher pode ser percebida em vários momentos da sua vida desde o 

início da luta contra o machismo até os dias atuais. Vale lembrar que apenas em 1962 o Código 

Penal liberou a mulher do consentimento do marido ou do pai para trabalhar ou viajar. A forma 

convencional de escravidão já se foi em detrimento da profissionalização da mulher, porém, a 

dependência do cumprimento de certos parâmetros sociais ainda destina à mulher a falta de 

liberdade em vários quesitos. Como já falamos, a não manutenção da virgindade entre as mulheres 

ainda é motivo de vergonha para muitas pessoas, de ambos os sexos. É mais importante do que a 

inteligência e o discernimento, pois é através da vida sexual da mulher que se enxerga onde está sua 

honra. 

“Não é segredo para ninguém que a honra da mulher, o seu caráter, o seu 
idealismo, a sua consciência, todos os sentimentos, enfim, que a 
distinguem da vaca ou da cadela, foram colocados, por convenção do 
homem, justamente na parte do corpo que mais a aproxima desses 
animais. Sim, senhores! Os homens, no afã de conseguirem um meio 
prático de dominar a mulher, colacam-lhe a honra entre as pernas, perto do 
ânus, num lugar que, quando bem lavado, não digo que não seja limpo e 
até delicioso para certos misteres, mas que nunca jamais poderá ser sede 
de uma consciência. Nunca!!! Não se controlam sensações físicas. Não se 
pode colocar a honra, uma coisa abstrata e ideal, no lugar menos nobre do 
animal racional. Seria absurdo! Seria ridículo, se não fosse perverso. A 
mulher não pensa com a vagina nem com o útero. Com estes órgãos ela 
sente sensações agradabilíssimas, é verdade. Com estes órgãos, quando 
os faz funcionar, ela goza os prazeres únicos que dão forças ao indivíduo 
para suportar as tristezas da vida. Por meio destes órgãos ela desfalece de 
prazer, mas justamente porque são sede de sensações físicas, sobre eles 
não pode pesar lei nenhuma alheia à lei da natureza”. (Cobra, 1924 P.126) 
 

O feminismo pretende quebrar todos os padrões que aprisionam as mulheres. Um deles 

é em relação ao corpo. Muitas mulheres aprenderam a conhecer seu próprio corpo e a sentir prazer 

com ele. Sexo, hoje, não significa apenas dar prazer ao homem (marido), mas uma interação 

igualitária e saudável. Isso é o que significa na teoria, mas na prática as mulheres ainda são 

martirizadas por sentirem-se livres em relação ao amor. Apesar disso, muitas pessoas ainda 

acreditam que mulheres que não se mantêm virgens até o casamento, ou mesmo que não pretendem 

casar-se, têm sua honra questionada. Analisaremos essa temática a partir do poema mulher de 

vermelho, de Angélica Freitas: 

 
o que será que ela quer 
essa mulher de vermelho 
alguma coisa ela quer 
pra ter posto esse vestido 
não pode ser apenas 
uma escolha casual 
podia ser um amarelo 
verde ou talvez azul 
mas ela escolheu vermelho 
ela sabe o que ela quer 
e ela escolheu vestido 
e ela é uma mulher 
então com base nesses fatos 
eu já posso afirmar 
que conheço o seu desejo 
caro watson, elementar: 



 

 

357 

 

o que ela quer sou euzinho 
sou euzinho o que ela quer 
só pode ser euzinho 
o que mais podia ser 

 
Uma das principais bandeiras do Feminismo moderno é a luta pela liberdade das 

mulheres na hora de se vestir. O número de estupros a nível mundial apenas cresce a cada ano. E há 

quem ainda culpe a própria vítima, por ela estar vestindo uma roupa curta ou decotada. Tal visão, 

além de extremante machista, é cruel também com os homens, pois julga que eles são criaturas 

animalescas que não conseguem se controlar ao ver um pedaço de corpo de mulher. Mas o maior 

problema é muitos homens acreditarem que as mulheres usam seus corpos apenas para dar-lhes 

prazer, quando sabemos que o prazer também é feminino. No poema acima, Freitas denuncia esse 

ingênuo e perigoso pensamento masculino, quando cria a visão de um homem sobre uma mulher 

vestida de vermelho. Não sabemos quem é ela, aonde vai ou o que vai fazer. O personagem em 

questão, apenas a partir da roupa, julga que ela o atraiu propositadamente, apenas porque ele se 

sentiu atraído. Podemos relacionar a temática desse poema diretamente com as reivindicações atuais 

dos movimentos feministas, como a Marcha das Vadias, que tenta mostrar à população que não é a 

roupa que faz o caráter nem diz os objetivos de nenhuma mulher. O tema relaciona-se ainda à quarta 

onda na história do movimento feminista, na década de 1970, marcada pela revolução sexual. Esse 

foi o momento que mais radicalmente modificou os costumes da sociedade, porque as reivindicações 

se tornaram mais ousadas. Falava-se em liberdade sexual igualitária, em prazer sexual para homens 

e mulheres e em aborto. “Nosso corpo nos pertence” era o grande mote, que recuperava, após mais 

de sessenta anos, as inflamadas discussões que socialistas e anarquistas do início do século XX 

haviam promovido sobre a sexualidade. O planejamento familiar e o controle de natalidade passam a 

ser pensados como integrantes das políticas públicas (Lima Duarte, 2003), o que tornou comum o 

uso da pílula anticoncepcional, desvinculando o sexo da procriação, do compromisso e até mesmo do 

amor. 

Com a naturalização do sexo, atenuam-se os embates com a Igreja e vem à tona 

novamente a relação de submissão da mulher perante as leis de Deus, que recrimina o uso de 

qualquer método contraceptivo e condena o sexo fora do casamento. Ercília Nogueira Cobra critica 

as feministas de sua época que afirmavam ser Jesus Cristo o único homem verdadeiramente 

feminista. Segundo ela, enganavam-se, pois uma série de escritores que já teriam provado através de 

seus trabalhos que a diferença intelectual entre homens e mulheres está apenas na educação 

concedida a cada um, a exemplo de intelectuais como Victor Margueritte, Gustave Flaubert e Émile 

Zola. Outros nomes da política e da medicina também são citados por ela. Porém, apesar dos 

ensinamentos de Cristo sobre a igualdade entre todos os seres, é exatamente na religião que as 

feministas vêem o início dos preconceitos contra a mulher, como afirma Simone de Beauvoir em O 

segundo Sexo: 

 

Eis por que todas as religiões e os códigos tratam a mulher com tanta 
hostilidade. Na época em que o gênero humano se eleva até a redação 
escrita de suas mitologias e de suas leis, o patriarcado se acha 
definitivamente estabelecido: são os homens que compõem os códigos. É 
natural que dêem à mulher uma situação subordinada. Mas poder-se-ia 
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imaginar que a considerassem com a mesma benevolência com que 
encaravam as reses e as crianças. Não é o que ocorre. Organizando a 
opressão da mulher, os legisladores têm medo dela. Das virtudes 
ambivalentes de que ela se revestia retém-se principalmente o aspecto 
nefasto: de sagrada, ela se torna impura. Eva entregue a Adão para ser 
sua companheira perde o gênero humano; quando querem vingar-se dos 
homens, os deuses pagãos inventam a mulher e é a primeira dessas 
criaturas, Pandora, que desencadeia todos os males de que sofre a 
humanidade. O Outro é a passividade em face da atividade, a diversidade 
que quebra a unidade, a matéria oposta à forma, a desordem que resiste à 
ordem. A mulher é, assim, votada ao Mal. ‘Há um princípio bom que criou a 
ordem, a luz, o homem; e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a 
mulher’, diz Pitágoras. As leis de Manu definem-na como um ser vil que 
convém manter escravizado. O Levítico assimila-a aos animais de carga 
que o patriarca possui. As leis de Sólon não lhe conferem nenhum direito. 
O código romano coloca-a sob tutela e proclama-lhe a ‘imbecilidade’. O 
direito canônico considera-a a ‘porta do Diabo’. O Corão trata-a com o mais 
absoluto desprezo. E, no entanto, o Mal é necessário ao Bem, a matéria à 
idéia, a noite à luz. O homem sabe que para saciar seus desejos, para 
perpetuar sua existência, a mulher lhe é indispensável. É preciso integrá-la 
na sociedade: na medida e que ela se submete à ordem estabelecida pelos 
homens, ela se purifica de sua mácula original. (Beauvoir, 1980 P. 179) 

 
 

Considerações Finais 
 

O Feminismo atenta para situações cotidianas que muitos consideram normais, mas que, 

ao observar mais atentamente, percebemos tratar-se de formas de perpetuar preconceitos. Através 

das tentativas de mudar a sociedade no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, o 

Feminismo gera análises e olhares inéditos sobre pessoas e eventos discriminados pela crença de 

uma superioridade masculina. Por meio da indignação e da sede de mudança, vemos uma série de 

obras de grande importância história e estética na literatura. As feministas, em particular, contribuíram 

diretamente para diminuir a divisão entre as chamadas Humanidades e as Ciências Sociais, ao fazer 

com que categorias literárias e preocupações estéticas sejam relacionadas com questões sociais 

(Silva, 2010). As duas escritoras estudadas, Ercília Nogueira Cobra e Angélica Freitas, mostraram 

sua importância não só na Literatura Brasileira, mas na mudança de uma ideologia dominada por 

convenções hipócritas e sem sentido.  

Importante notar que, na maioria dos livros de Literatura Brasileira, mesmo naqueles que 

são referência no estudo, a cronologia ofertada exclui as mulheres. No livro História Concisa da 

Literatura Brasileira, de Alfredo Bosi, por exemplo, em quinhentos anos de história, que abrangem 

desde a condição colonial até as tendências contemporâneas, apenas três mulheres são 

mencionadas, sendo a primeira, Rachel de Queiros, somente a terceira fase do Modernismo 

Brasileiro, sendo as outras mencionadas Clarice Lispector e Cecília Meireles. Havemos de lembrar 

que Ercília Nogueira Cobra foi também modernista, atuante desde os idos da Semana de Arte 

Moderna, como tantas outras escritoras, a quem foi negado o reconhecimento e que nem mesmo é 

lembrada nas aulas de cursos específicos de Literatura. 

Chega a ser difícil acreditar que algumas situações eram cotidianas no universo das 

mulheres até tão pouco tempo. Não existe um século de diferença entre o ano em que a primeira 

prefeita assumiu esse posto no Brasil, em 1929, e agora, com Alzira Soriano no município de Lajes, 
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interior do Rio Grande do Norte, quando, na mesma época, no restante do Brasil, as mulheres ainda 

nem votavam. 

Angélica Freitas surge para nos mostrar que, por mais que se tenha feito, a situação das 

mulheres ainda é degradante em vários aspectos, de uma forma integrada ao pensamento da 

sociedade. Ainda é preciso mudar. Ouvimos os ecos de pensadoras como Ercília Nogueira Cobra nos 

versos de Angélica Freitas, lutando contra o maior inimigo das mulheres, que não são os homens, 

mas o machismo, exercido e difundido através de gerações por pessoas de qualquer sexo. 
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RESUMO: 

O presente artigo é motivado pelas experiências acumuladas no Movimento 

Estudantil de Serviço Social (MESS). Essas vivências permitiram entender a 

dinâmica da organização feminina dentro e fora das universidades, observando que 

existem algumas relações de gênero que precisam ser analisadas. Essa questão 

leva-nos a problematizar, algo particular do curso de Serviço Social que é marcado 

pela face feminina, desde sua gênese. 

SUMMARY: 

This article is motivated by the experiences accumulated in the Student Movement of 

Social Service (MESS). These experiences helped us to understand the dynamics of 

women's organization within and outside the universities, noting that there are some 

gender relations that need to be analyzed. This question leads us to question, 



 

 

361 

 

something particular course of Social Service which is marked by the female face 

since its genesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução. 

O presente artigo é motivado pelas experiências acumuladas no 

Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS) através da militância no 

Centro Acadêmico Livre de Serviço Social (CALSS) na Marcha Mundial das 

Mulheres (MMM) tendo como lócus a Universidade Estadual do Ceará- 

UECE. 

 Essas vivências permitiram entender a dinâmica da organização 

feminina dentro e fora das universidades, observando que existem algumas 

relações de gênero que precisam ser analisadas: como as desigualdades 

entre homens e mulheres se manifestam socialmente e como essas 

desigualdades violam os direitos das mulheres.  

Essa questão leva-nos a problematizar algo particular do curso de 

Serviço Social que é marcado pela face feminina, desde sua gênese e essa 

característica é recorrente na história desta profissão e se reproduz nos 

espaços de organização política que a mesma está inserida, neste caso, o 

MESS será o espaço que iremos problematizar: como a participação política 

feminina tem se efetivado e como se manifestam as relações de poder.  

Desta forma, queremos analisar se esse espaço público tem se 

mostrado possível, tendo em vista que ainda vivemos em uma sociedade 

culturamente machista. 
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A pesquisa utiliza questionário semi- estruturado, numa abordagem 

quantitativa e qualitativa, e tem como amostra estudantes da cidade de 

Fortaleza que participam do MESS da UECE, especificamente os membros 

da atual gestão do CALSS, dentro da região II na ENESSO- Executiva 

Nacional dos Estudantes de Serviço Social. 

A organização dos estudantes de Serviço Social a nível nacional é 

dada pela ENESSO, que faz parte do conjunto coorporativo do Serviço Social 

brasileiro que são três entidades: ENESSO, ABEPSS e conjunto 

CFESS/CRESS, respectivamente, Executiva Nacional dos Estudantes de 

Serviço Social, Associação Brasileira de Pesquisa em Serviço Social e 

Conselhos Nacional e Regionais de Serviço Social esse conjunto 

organizacional é hegemonicamente orientado pelo atual Projeto Político 

Profissional da categoria, denominado Projeto Ético Político Profissional. 

 Esse projeto é construído cotidianamente pelos estudantes, 

profissionais e pelo conjunto da classe trabalhadora brasileira, homens e 

mulheres, a quem nos anos 80 nos aliamos e nos referíamos  por uma 

sociedade emancipada livre de exploração de classe, sendo o assistente 

social no seu exercício orientado a não ser discriminado, nem discriminar, por 

questões inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, idade e condição física, tento como matéria prima de 

enfretamento da questão social. 

As relações de gênero estão presentes em todos os aspectos do nosso 

cotidiano, sendo a desigualdade de gênero uma das faces da questão social. 

Vivendo em uma sociedade onde para Bourdieu (1999, p.11), a dominação 

masculina se perpetua além do aspecto domiciliar e doméstico, se 

manifestando em instancias como estado, escola, e política, e onde segundo 

Godinho (1991, p.10) “A separação entre as esferas pública e privada, sendo 

a última o lócus privilegiado ás mulheres, [...] determina as formas com que as 

mulheres se inserem no espaço público, privando-as das condições de 

exercer, em igualdade com os homens, a participação social e política”. 

 É de grande importância para o Serviço Social compreender como as 

desigualdades entre homens e mulheres se manifestam socialmente e como 

essas desigualdades violam os direitos das mulheres e as oprimem, é de 
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grande relevância também entender como essas relações se manifestam 

dentro do curso de Serviço Social e do seu movimento estudantil, 

especificamente o (MESS), que tem como princípios a defesa da classe 

subalterna e luta por direitos sociais. 

2.   A questão de Gênero em debate: As mulheres e feminismo 

As mulheres atuaram a primeira vez, como sujeitos políticos, no processo 

da revolução francesa em 1879, onde elas traziam como pauta principal, sair da 

ignorância para poder educar seus filhos e ingressar no mercado de trabalho, 

além de demandas como poder seguir na carreira militar e ter acesso á armas no 

processo da revolução, direitos que até então só eram masculinos, apesar da 

grande quantidade de mulheres nos levantes populares contra o poder real e a 

igreja no contexto de sociabilidade da época. Foi a partir dessa massiva 

participação e resistência feminina, que as mulheres passaram a serem vistas 

como ameaça para os que detinham o poder naquele momento, onde segundo 

Maciel (2009 p. 7), 

“Como forma de combater a influência dessas ações na 
sociedade o regime político dominante aprisionou, 
executou ou guilhotinou várias mulheres. Além de criar 
medidas que reduziram ainda mais a presença política 
destas, como proibição das mulheres falarem nas 
Assembleias Revolucionárias e de realizarem 
manifestações públicas.”  

Após as mulheres conhecerem a experiência da revolução e participação 

política, dificilmente quiseram voltar ao lugar de submissão e aos cuidados 

domésticos, por isso durante quase meio século mulheres se organizaram 

realizando atividades que pautavam a igualdade entre homens e mulheres, 

inaugurando a sociedade moderna que trazia como lema: "Igualdade, liberdade e 

fraternidade”. 

Apesar das mulheres terem assumido, na sociedade moderna, importante 

papel no processo de organização política, elas começaram a sofrer preconceito dos 

companheiros dos próprios partidos comunistas de esquerda que julgavam as 

pautas especificas das feministas, que também construíam os partidos, como pautas 

pequeno-burguesas que dividiam e fragmentavam a classe trabalhadora.  

 Seguindo a luta por igualdade e direito de participação política, a luta 

sufragista e pelos direitos sexuais/ reprodutivos foram foco do século XX. Ainda 

segundo Maciel (2009, p.9),    
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“A reivindicação pelo direito ao sufrágio mobilizou as 
mulheres por sete décadas em diferentes países e 
regiões do mundo. De início, tanto nos Estados Unidos 
quanto em alguns países da Europa, as sufragistas 
tinham como estratégia a busca de apoio parlamentar a 
partir de uma ampla mobilização popular. Assim, o 
movimento chegou a envolver milhões de mulheres e 
realizou inúmeras ações de grande envergadura social. 
Esta estratégia é abandonada nos inícios do século XX, 
quando parte das organizações sufragistas passam a 
adotar ações mais radicais e são duramente reprimidas 
pelo Estado (...)”. 

Assim, em diferentes épocas as mulheres conquistaram o sufrágio após anos 

de confronto e mediante fortes resistências. Dentre as particularidades deste 

movimento, sem dúvida, o seu caráter de massa foi o que mais desafiou as 

feministas socialistas, no interior das organizações sindicais, bem como na estrutura 

dos partidos comunistas. Para justificar a importância da luta das mulheres para o 

processo de transformação radical da sociedade.  

No século XX, especialmente entre as décadas de 1960 e 1980, influenciadas 

pelo livro o "segundo sexo" de Simone Beauvoir, as discussões sobre sexualidade e 

sobre o corpo feminino entram como grandes pautas do movimento feminista, 

principalmente nos Estados Unidos e Europa, desnaturalizando o papel socialmente 

construído para a mulher, levantando bandeiras como o direito ao aborto, a uma 

sexualidade livre sem a determinação heteronormativa, confrontando o modelo 

patriarcal de família e a invisibilidade jurídica da mulher, a qual após o casamento 

perderia todos os direitos civis e passaria a depender da autorização do marido para 

qualquer ato, até mesmo o de conseguir um emprego. 

 Sendo esses temas, pautados, nos grandes atos do movimento pelo mundo. 

Assim, as longas manifestações eram acompanhadas de ações de fortes 

questionamentos ao poder do Estado, da família e da Igreja, considerados pontos de 

sustentação ideológica do capitalismo em todos os seus mecanismos de dominação 

e opressão da vida social. 

Os estudos de gênero surgem dentro desse mesmo contexto do século XX, 

inseridos no movimento feminista, principalmente sob influenciais das feministas 

acadêmicas que traziam para dentro desses estudos uma forma de disputar a 

produção de conhecimento com a necessidade de desnaturalizar as desigualdades 

entre homens e mulheres, reconhecendo a ciência como instancia dominada pelo 

machismo e pela organização patriarcal da sociedade, analisadas, pois, como 

construções sociais, determinadas pelas e nas relações sociais. Segundo Araújo:   
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“É a partir da construção da categoria gênero pelas 
feministas, que foi possível explicar as diferenças, 
heterogeneidades e ambiguidades que marcam as 
vivências de homens e mulheres em suas relações. Nos 
anos 1980, os debates em torno deste conceito 
possibilitaram uma maior visibilidade das tensões e dos 
conflitos inerentes às relações sociais entre mulheres e 
homens, mulheres e mulheres, e homens e homens na 
sociedade capitalista, pois se buscava compreender 
como a subordinação é reproduzida e a dominação 
masculina é sustentada em suas múltiplas 
manifestações, buscando incorporar as dimensões 
subjetiva e simbólica de poder, para além das fronteiras 
materiais e das conformações biológicas.” (Araújo: 2000 
p. 68). 

Além de ser uma categoria de análise e relacional, Heleieth Saffioti (2004) 

ainda acrescentam que a categoria gênero é também “histórica” e “ontológica” e 

como tal, data do início da humanidade, há cerca de 250 a 300 mil anos. Assim, 

desde que existem homens e mulheres e enquanto estes e estas existirem, existirão 

relações de gênero – reside nisto o caráter ontológico desta categoria – sejam 

pautadas em desigualdades ou igualdades, dependendo das condições históricas 

presentes.  

Enquanto categoria histórica, o gênero pode ser concebido em várias 

instâncias: como aparelho semiótico (LAURETIS, 1987); como símbolos culturais 

evocadores de representações, conceitos normativos como grade de interpretação 

de significados, organizações e instituições sociais, identidade subjetiva (SCOTT, 

1988); como divisões e atribuições assimétricas de características e potencialidades 

(FLAX, 1987); como, numa certa instância, uma gramática sexual, regulando não 

apenas relações homem-mulher, mas também relações homem-homem e relações 

mulher-mulher.   

A partir da década de 1990 a produção acadêmica da categoria cresce, e o 

conceito gênero vai ganhando várias perspectivas, como a de Gayle Rubin que 

estabelece uma dicotomia na relação entre sexo/gênero. Onde Gênero seria a 

construção social do sexo, e o sexo seria o que é determinado biologicamente, 

fisiologicamente, portanto naturalmente. Elabora-se um sistema sexo/gênero, que a 

autora conceitua como “um conjunto de arranjos através dos quais a matéria-prima 

biológica do sexo humano e da procriação é modelada pela intervenção social 

humana”. Estabelece-se, deste modo, um trânsito entre natureza e cultura. A 

natureza fornece “os dados” e estes mostrariam que a “diferença” é, sobretudo, 

cultural.   



 

 

366 

 

Judith Butle irá criticar essa dicotomia entre sexo/gênero passando a 

historicizar também a categoria sexo como algo idealizado e “forçosamente 

materializado através do tempo”. Neste sentido, a autora destaca sobre sexo: “Ele 

não é um simples fato ou a condição estática de um corpo, mas um processo pelo 

qual as normas regulatórias materializam o ‘sexo’ e produzem essa materialização 

através de uma reiteração forçada destas normas”. Sendo assim gênero para Butle 

(1993, p. 154), 

“[...]não deveria ser pensado como simples inscrição 
cultural de significado sobre um sexo que é considerado 
como ‘dado’. Gênero deveria designar o aparelho de 
produção, o meio discursivo/cultural através do qual a 
natureza sexuada ou o sexo ‘natural’ são produzidos e 
estabelecidos como pré-discursivos”.  

Compartilhando aqui desta crítica à naturalização da categoria sexo, para 

Saffioti (2004 p. 57-58):   

“[...] o conceito de gênero consegue dar plena conta do 
caráter social inclusive do próprio sexo. Enquanto ao 
trabalhar-se com gênero já se tem nítido o caráter 
fundamentalmente social que lhe é imanente, ao 
empregarmos a categoria sexo nos fadamos a sempre 
sobrenomeá-lo com o termo social. Dessa forma, ao se 
falar de gênero, estamos nos referindo necessariamente 
a relações sociais.” 

Ainda em suas considerações sobre gênero, Saffioti afirma que “o ser 

humano deve ser visto como uma totalidade, na medida em que é uno e indivisível” 

(2004, p. 110). Com este pensamento, a autora também contribui para ratificarmos a 

crítica à dicotomia sexo/gênero. Não podemos, portanto, interpretar gênero como 

uma categoria exclusivamente social, pois o corpo também desempenha funções 

importantes na construção social, como também sofre influências sociais e, por este 

motivo, não pode estar isolado da construção sócio histórica.   

É importante destacar que a categoria gênero, baseada em abordagens pós - 

modernas, acabam perdendo o link com a historicidade, não relacionando gênero, 

como raça, etnia e classe, pois não partem da condição fundante das mais diversas 

expressões da questão social: a contradição capital e trabalho. Onde segundo Cisne 

(2009, p.21) essas análises,  

"Não se configuram, portanto, em críticas profundas e 
consistentes ao não conseguirem pôr “às claras”, as 
contradições desta sociedade e o foco das 
desigualdades. Assim, criticam a linearidade do gênero, 
mas a reproduzem ao não analisar os complexos sociais 
na dimensão da totalidade. Além disso, essas análises 
acabam retrocedendo nos estudos de gênero ao não 
abordar aspectos materialistas da história, enfocando os 
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“símbolos”, as “representações”, caindo no irracionalismo 
ao limitar-se no subjetivismo, sem a mínima mediação 
com as determinações objetivas da sociedade." 

Sendo assim, afirma Clara Araújo (2000, p. 53): 

"Nas análises pós-estruturalistas, sobretudo, a dimensão 
simbólica ganha centralidade, e a referência às práticas 
e relações materiais torna-se opaca. Gênero deixa de 
ser um conceito meio, isto é, uma forma de ampliar o 
olhar e entender a trajetória em torno da qual a 
dominação foi se estruturando nas práticas materiais e 
na subjetividade humana, para tornar-se um conceito 
totalizador, um modelo próprio e autônomo de análise 
das relações de dominação/subordinação, centrado 
quase exclusivamente na construção dos significados e 
símbolos das identidades masculina e feminina. As 
práticas materiais e as intercessões com outras 
clivagens praticamente desaparecem e/ou são bastante 
secundarizadas. Gênero passa a descrever tudo e há 
explicar muito pouco, pois, como conceito, tendeu a ser 
auto-referido" 

 

Sendo gênero um principio central que organiza relações de desigualdade na 

sociedade e constitui as pessoas como diferentes, as desigualdades de gênero 

repousam sobre uma norma social que associa o feminino à domesticidade e que se 

expressa na divisão sexual do trabalho, atribuindo prioritariamente às mulheres a 

responsabilidade com os cuidados da família. Essa atribuição que vem da lógica 

patriarcal e machista da sociedade capitalista que interfere diretamente na 

participação das mulheres na vida pública, onde estas desempenham, em 

desigualdade, a participação em instancias de poder seja no mercado de trabalho ou 

na política.   

O movimento feminista e os estudos de gênero surgem na sociedade com o 

mesmo ideal questionador da ordem patriarcal e capitalista, reconhecendo que 

pautar as diferenças entre homens e mulheres é também contribuir para a 

construção de uma nova sociabilidade, onde homens e mulheres sejam 

emancipados e livres, reafirmando a necessidade histórica da continuidade da 

autoorganização das mulheres nas organizações de esquerda e na luta 

anticapitalista, como forma de se constituir um campo político no qual a igualdade 

entre os sexos e a ruptura radical com as estruturas de opressão-dominação do 

capitalismo, caminhe com a mesma intensidade e força política no interior do projeto 

libertário.   

 

3.  Gênese e Institucionalização do Serviço Social e sua marca feminina. 
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 O Serviço Social tem sua trajetória marcada por um conjunto de fatores 

históricos, sociais, culturais e econômicos correlacionados ao amadurecimento do 

sistema capitalista como modo de produção vigente, que segundo Netto (2007, pág. 

87)” as argumentações que procuram a explicação do estatuto profissional do 

Serviço Social[..] imperante na sociedade burguesa consolidada e madura está 

vinculada as demandas típicas das suas modalidades de reprodução social”. 

   No que diz respeito à gênese e institucionalização e o processo histórico de 

demanda desta profissão, não se reduzem a um conjunto cronológico de datas, mas 

sim, localiza o Serviço Social nas relações sociais ontologicamente fundadas, 

contraditórias e antagônicas, pois segundo, Yazbek (2009) “Sociedade é um produto 

de relações sociais, de ações recíprocas dos homens entre si, no complexo 

processo de reprodução social da vida. O mundo social é um mundo de relações”. 

 

 Tendo a história como produto constante de investigação, iremos analisar o 

surgimento do Serviço Social a partir de uma perspectiva conjuntural alinhada ao 

avanço modo de produção capitalista e as estratégias históricas das organizações 

dominantes da sociedade também na perspectiva cultural: A burguesia, a Igreja e o 

Estado, e neste lócus, configurar o papal das mulheres para ancorar os distintos 

projetos e sua relação com a profissão. Tentando aprender o porquê que as 

mulheres foram importantes para a culminância do Serviço Social como profissão.  

Com a industrialização e o avanço do sistema capitalista e conjuntamente a 

esse o número de trabalhadores empobrecidos, torna-se um hiperativo que segundo 

Cisne (2012, pág. 27) “essas contradições são determinadas na relação capital-

trabalho, na qual os interesses das classes sociais (classe trabalhadora e classe 

burguesa) em jogo são inconciliáveis [...]” emergindo em grande parcela o 

pauperismo e o desprego, materializando “questão social”, que segundo Iamamoto é 

“o conjunto das desigualdades entre as classes”. 

A contradição capital-trabalho ela se configura para além da dimensão 

material, alojando-se também na esfera cultural da humanidade, fazendo com que 

homens e mulheres mantenham-se explorados por um conjunto de mecanismos de 

dominação ideológica mantido pela classe dominate, limitando o gênero humano a 

uma mera mercadoria de produção e reprodução na lógica da acumulação 

capitalista, diante disso, a ideologia ela também é utilizada na sociedade, segundo 

Marx, para “tornar universal o interesse particular da classe no poder, isto é, impor 
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como verdade para todos os membros da sociedade a verdade particular do grupo 

dominante” (Costa, 2011. Pág.20). 

E será com esse fim, de tornar hegemônico o poder de dominação burguês 

sobre a classe trabalhadora que o Serviço Social dentro das relações sociais vai 

emergir e o agente social vai intervim, não somente no espontaneísmo, mas com 

estratégia histórica de dominação de uma classe sobre outra. E esse agente agirá 

sobre a “questão social”, orientado pelo projeto pelo qual foi solicitado, afirmando a 

identidade atribuída e alienada do Serviço Social neste período histórico. 

Os problemas sociais recorrentes das crises do capitalismo contemporâneo 

levaram a Igreja Católica, que no século XIII ( Idade Média)  possuía grande suporte 

de poder, preocupar-se com a “questão social” advinda da relação capital-trabalho e 

também formar/orientar agentes sociais para suas práticas de intervenção: caridade 

aos pobres, higienização e bons modos com objetivo de reconquistar suas bases 

desenvolvendo um conjunto de dogmas e normas chamadas de encíclicas papais 

que materializavam a necessidade da retomada das bases por parte desta 

instituição e naturalização das relações sociais de dominação para difundir sua 

ideologia e seu projeto de sociedade. 

No Brasil, a “questão social” também se materializou,tendo a Igreja e o 

Estado seus principais enfrentadores, tendo em vista que a classe trabalhadora 

crescia, e a questão social só é questão social, segundo Iamamoto (1999), quando 

“o conjunto das desigualdades sociais, econômicas e culturais se revelam 

politicamente por meio da classe trabalhadora”, dando margem para o conjunto de 

reinvidicações das classes populares no Brasil. 

Diante das mudanças ocorridas no país desde 1930, a questão social foi 

sendo tratada primeiramente como caso de policia, tendo em vista que as 

reivindicações dos trabalhadores/as eram duramente reprimidas pelo poder do 

Estado. 

 Porém, o enfretamento a esta, aqui retornamos a questão social, não advinha 

apenas da repressão, mas de organismos de solidariedade social, como a Igreja, já 

mencionada anteriormente, através de seu projeto de recristianização e necessidade 

de uma doutrina social que se expandisse para a America Latina, está doutrina 

combatia abertamente o regime capitalista, porém, não se construía com uma 

alternativa social para a classe trabalhadora. 
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Com o avançar do capitalismo no Brasil, “a pauperização se tratava de um 

fenômeno novo, sem precedentes na história, pois, apesar de não ser inédita a 

desigualdade entre as varias camadas sociais, a polarização entre ricos e pobres 

passava a se generalizar” (Cisne, 2011 pag. 30). 

Como tratar desse fenômeno da pobreza que se alastrava no país?Como 

responder as necessidades e pautas desses movimentos da classe trabalhadora 

sem perder a hegemonia e poder dominante na sociedade? Que instrumento de 

conciliação e educação utilizará contra os trabalhadores organizados?  

É nesse contexto de antagonismo, de avanço político da classe trabalhadora, 

de mudanças estruturais no Brasil conjuntamente com a sua industrialização no bojo 

das relações sociais existentes que o Serviço Social emerge sendo as mulheres as 

principais requisitadas para o serviço, tendo em vista que o Serviço Social ainda 

permanecia fortemente ligado a Igreja católica, pois: 

“As particularidades desse processo no Brasil evidenciam 
que o Serviço Social se institucionaliza e legitima 
profissionalmente como um dos recursos mobilizados pelo 
Estado e pelo empresariado, com o suporte da Igreja 
Católica, na perspectiva do enfrentamento e regulação da 
Questão Social” (2009)”. 

A igreja, segundo Yazbek (2009) “terá particular importância, na estruturação 

do perfil da emergente profissão no país, a responsável pelo ideário, pelos 

conteúdos e pelo processo de formação dos primeiros assistentes sociais 

brasileiros”, pois: 

“Em 1932, é criado o Centro de Estudos e Ação Social 
(CEAS), entidade que seria fundadora e mantenedora da 
primeira Escola de Serviço Social do país. O Centro 
surge após um curso intensivo de “formação social para 
moças”, organizado pelas Cônegas de Santo Agostinho 
de 1o de abril a 15 de maio de 1932. A direção desse 
curso coube à Melle. Adèle de Loneux, professora da 
Escola Católica de Serviço Social da Bélgica. Com uma 
programação teórico-prática (que incluía visitas a 
instituições beneficentes), o curso encontrou grande 
aceitação entre jovens católicas, que buscaram criar 
uma associação de ação social. Foi esse o início do 
Centro, ainda sob a orientação de Melle. De 
Loneux.(2009)”. 

Assim, o Serviço Social torna-se um curso majoritariamente feminino pelo seu 

processo histórico e pela sua configuração enquanto profissão, pois sua origem 

ligada a Igreja e a ajuda, fundaram-se ideologicamente e culturalmente a função 

social historicamente atrelada as mulheres na divisão sexual do trabalho, ou seja, 

os espaços da ajuda, dos bons modos, da compreensão, do privado, conciliação, 
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para tanto, segundo Cisne(2012) o Estado utiliza –se da figura da mulher, com 

todas as suas características , dons e papeis sociais difundidos pela 

ideologicamente pela Igreja Católica para assegurar o controle da “questão social” 

e ao mesmo tempo para desresponsabilizar pelos problemas sociais. 

As mulheres ricas e da classe dominante foram as primeiras assistentes 

sociais, as chamadas “damas da caridade”, ou seja, a visão burguesa e 

moralizante da Igreja/Burguesia estava intimamente ligada ação social desta 

mulheres ancoradas pela vontade de ser salva e cumprir os desejos do Deus 

Cristão.  

3. O Movimento Estudantil de Serviço Social e as relações de Gênero: uma 

analise critica cotidiana. 

Historicamente, dentre as diversas formas de participação política da 

juventude brasileira (movimento negro, de bairro, de mulheres, pastorais da 

juventude, dentre outros) que tem mais destaque, dentre as determinadas formas de 

movimentos sociais, é o movimento estudantil, que apesar de inúmeras divergências 

internas, dificuldades de organização e aglutinação, no âmbito do Serviço Social, 

atua ancorado no contexto sócio-histórico, com propostas voltadas às mudanças de 

valores e novas formas de sociabilidade. O Movimento Estudantil de Serviço Social 

(MESS) tem uma ação política de caráter contestador da ordem social vigente e 

desenvolve debates e proposições de caráter coletivo e democrático com 

compromisso com a classe subalterna. Desta forma, busca se aliar com os demais 

movimentos sociais para garantir seus interesses e ampliar suas ações políticas. 

Neste sentido, o MESS é um ambiente cotidiano de ação política. Entretanto, a ação 

política do MESS não possui um caráter imutável ou de um único perfil, pois sua 

ação política é definida considerando as determinações objetivas e forma de 

expressão dos sujeitos que o constroem. Os estudantes possuem suas ideologias e 

concepções políticas que, junto com outros determinantes dão forma de atuação e 

organização política do movimento. Como afirma Ramos e Santos (1997, p. 2), 

‘[...] para apreendermos o caráter e o conteúdo da sua 
ação política faz-se necessário analisar, em cada 
conjuntura histórica, a maneira como o movimento se 
organiza, bem como a postura político-ideológica 
assumida por seus dirigentes e as alianças que 
estabelece com outros sujeitos”. 

Historicamente, o MESS tem desenvolvido suas ações de maneira a lutar por 

uma formação profissional de qualidade e por um conjunto de direitos que 
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asseguram acesso ao trabalho e políticas sociais universais. Do ponto de vista 

estratégico a concepção hegemônica no movimento, defende a superação do 

capitalismo ao questionar os diversos valores culturais impostos pelo sistema, dentre 

eles, o gênero. Desta forma, tem como objetivo central contribuir na elaboração de 

uma nova hegemonia social, o que implica lutar por uma formação voltada a 

produção de consciências críticas sobre as relações sociais no contexto da 

sociabilidade capitalista.  

As lutas cotidianas dos estudantes reforçam o papel social do MESS, tanto 

com os estudantes, quanto com a sociedade em geral, pois organiza suas 

proposições para o âmbito interno da universidade e para conjuntura social e política 

do país. Desta forma, de acordo com Ramos (2008, p. 9), é importante ressaltar que 

o segmento estudantil é considerado como partícipe fundamental da organização 

política da categoria dos (as) assistentes sociais no Brasil. Considerados como 

profissionais em formação, são incluídos, pelos demais sujeitos coletivos da 

profissão, como um dos segmentos que constroem o processo organizativo do 

Serviço Social. 

Por ser um movimento estudantil de área o MESS tem uma característica 

intrínseca ao seu processo histórico, é constituído em sua maioria por mulheres, 

trazendo assim, uma demanda concreta de análise e enfrentamento das relações de 

gênero que se materializam no seu cotidiano, desde sua executiva (ENESSO), que 

tem o papel de organizar nacionalmente os estudantes de Serviço Social, realizando 

debates, encontros, fóruns e formando as suas bases, tendo em vista que o papel 

do movimento estudantil é investigar os problemas e as demandas sociais, para 

superá-los, e neste trabalho trazemos alguns esboços de que o machismo está 

presente no movimento estudantil de serviço social e no seu lócus, a universidade. 

Tendo em vista que o Serviço Social tem como parte constituinte do seu projeto 

ético-político o combate às opressões, o Movimento Estudantil por também se 

orientar pelo projeto profissional, deve ter como um das suas bandeiras de luta o 

combate ao machismo. 

A ENESSO como representação máxima das (os) estudantes de Serviço Social, 

organiza e mobiliza o movimento estudantil do curso, e é dentro dessa entidade que 

as (os) estudantes militam, se organizam e levantam bandeiras de lutas em parceria 

com outros movimentos sociais organizados como o MST (Movimento dos 

trabalhadores sem terra), o Movimento feminista, o Movimento LGBT entre outros, 
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ou seja, é nesse momento de organização o primeiro contato, prático, da (o) 

estudante com os princípios do código de ética (defesa da liberdade, dos direitos 

humanos, da cidadania, democracia, diversidade, justiça social, pluralismo, 

qualidade dos serviços prestados, a construção de um novo projeto societário, a 

articulação com lutas emancipatórias e a luta conta a descriminação.) da sua 

profissão e com a construção do projeto ético-político defendido por ela.  

Sendo assim compreender as relações de poder e de desigualdade que se 

manifestam também dentro desse movimento, que apesar de ter um ideal 

emancipatório, pode acabar reproduzindo características da sociedade em que está 

inserido, é de grande relevância para uma melhor compreensão da realidade onde a 

(o) estudante está imerso, sendo essa realidade o campo onde ela (e) atuará como 

profissional. 

Para ancorar a análise crítica desse trabalho utilizamos uma tecnologia social, 

um questionário semi-estruturado com o objetivo de se aproximar o máximo possível 

da realidade e comparar com os esboços teóricos já levantados no presente 

trabalho. 

O instrumental foi aplicado com cinco mulheres que constroem o MESS, onde 

duas são militantes com mais de um ano de atuação e com mais da metade do 

curso completo (Rosa de Luxemburgo e Simone de Beauvoir), duas estão se 

engajando no MESS com menos da metade do curso completo (Frida Kahlo e Olga 

Benário) e a quinta está se engajando no MESS cursando o nono semestre de 

Serviço Social (Anne Frank). 

 Os tempos de curso e de militância das estudantes influenciam diretamente na 

percepção do machismo dentro da universidade e do movimento estudantil de 

Serviço Social, enquanto as duas militantes mais antigas enxergam e sentem o 

machismo dentro das relações construídas no MESS, as três com menos tempo de 

militância, independente do tempo de curso, disseram que não sentiam o machismo 

nessas relações. A entrevistada Simone de Beauvoir sobre o machismo no MESS e 

no curso de Serviço Social: 

"Enxergo o machismo dentro do curso a partir do 
momento em que ele é reforçado pelo conservadorismo 
ainda bastante presente na formação acadêmica. O 
movimento estudantil é um espaço onde vem se 
tentando desconstruir isso, mas ainda há muito que 
avançar" 
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É possível perceber a partir dessas impressões que o machismo que está presente 

em praticamente todos os aspectos do nosso cotidiano passa despercebido em suas 

pequenas manifestações, como a ultima coordenação nacional da ENESSO (2012 - 

2013) ser formada por mais homens que mulheres ou das 5 mesas principais do 

ERESS (Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social) 2013 da região II da 

divisão da ENESSO (Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba), três, das 

mesas, só ter a participação masculina, inclusive na mesa de opressões. 

4. Considerações Finais 

Aqui, referenciamos a construção desse artigo, como uma prática política-

pedagógica-academica relevante para a formação de sujeitos políticos dentro do 

MESS, mais críticos e com a potencialidade elevada de questionamento e 

enfretamento de forma organização, a partir da formação teórica-pratica, a respeito 

das categorias aqui abordadas, como gênero, machismo, desigualdades, combate 

as opressões, seja nos espaços da Universidade ou nos outros espaços 

construídos por esse segmento político, os estudantes. 

Percebemos, de forma crítica, que os antagonismos e as contradições estão 

presentes no cotidiano dos movimentos sociais, mesmo aqueles que têm 

direcionamento contra-hegemonico e contra-cultural nesta sociedade, como por 

exemplo, o MESS afirmando a tese, de que o processo histórico e a transformação 

social se fazem em condições históricas determinas, fazendo que, o enfrentamento 

histórico a desigualdade de gênero nessa sociedade seja um hiperativo cotidiano 

na luta política emancipatória.   
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RESUMO: Essa proposta visa estudar as poéticas visuais da artista Elisa Riemer abordando as 
relações estabelecidas entre a produção artística contemporânea e a teoria feminista libertária. O 
objetivo central é analisar algumas obras caracterizadas como arte gráfica para pensar as relações 
entre religião, ativismo social e arte, relacionando conceitos sobre a arte, o feminismo libertário e o 
ativismo social. 
PALAVRAS-CHAVE: arte, feminismo, ativismo. 
 
A TRANSFEMINIST PROPOSAL IN THE PEOTIC VISUAL OF ELISA RIEMER 
 
ABSTRACT: This proposal aims to study the visual poetics of the artist Elisa Riemer addressing the 
relations between contemporary artistic production and libertarian feminist theory. The main objective 
is to analyze various pieces characterized as graphic, to think about the relationship between religion, 
social activism and art, relating concepts of art, libertarian feminism and social activism. 
KEYWORDS: art, feminism, activism. 
 
Introdução 
 

 

Elisa Riemer nasceu em 11 de maio de 1986 em Paranavai no Paraná. Em entrevista nos 

disse que se iniciou nas artes desde sete anos quando fazia desenhos à mão para vender, fazia 

desde jovem, mapas sob encomenda para as faculdades. Depois entrou para designer gráfico tendo 

aprendido sozinha, pois desde muito cedo trabalhou em Lan Hause, na entrevista nos disse: “meu 

sonho era criar jogos eletrônicos, que ainda criar um jogo feminista, com uma guerreira de armadura 

e peitos de fora” (entrevista concedida em 13 março de 2013). O grafite veio depois que começou a 

andar mais na rua, começou então a atuar no artivismo depois de conhecer a atual companheira 

doutoranda marxista, que impulsionou algumas questões como a política, a luta de classe, resistência 

as relações de submissão. Ela completa: “meu ápice no feminismo foi depois de sofrer violência pelo 

irmão em 2011, mudei o rumo, antes eram varias bandeiras, depois disso o foco ficou mais dirigido 

para os feminsmos. Hoje o artivismo de Elisa abrange: arte gráfica, grafite, foto montagem, recorte, 

pintura em tela e escultura. Ela é militante e fundadora do Coletivo Maria Lacerda de Moura e uma 

das organizadoras da Marcha das Vadias de Maringá (edições 2012/2013). 

Ela criou trabalhos de cartazes para: o Coletivo Pão e Rosas de São Paulo; para a Marcha 

das Vadias de São Paulo capital, de Maringá no Paraná e de São Carlos em São Paulo; para o 

Movimento Freee Pussy Riots na Rússia; para a Parada LGBT de Maringá, para o Movimento 

anticorrupção; criou cartazes para eventos em várias universidades como Universidade de São 

Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Estadual de Maringá, Universidade 

Estadual de São Paulo Campus de São Carlos); para a Marcha contra a Mídia Machista de Belo 

Horizonte e de São Paulo; para a Marcha contra o Estatuto do Nascituro de São Paulo; e realizou 

trabalhos para o FEMEM da Ucrânia e do Brasil. 

As artes de Elisa Riemer navegam por fronteiras virtuais, corporais e geográficas, transitam 

pelo ciberespaço protagonizando as contestações feministas e de juventude, as suas criações 
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epistemologia feminista; mulheres nos esportes; sexismo & especismo. Coordenadora do Grupo de 
Estudos em Pedagogias do Corpo e da Sexualidade (GEPECOS/CNPq) e, integrante do Coletivo 
Maria Lacerda. 



 

 

378 

 

circulam o mundo através das redes sociais, seu ativismo aposta nas lutas feministas e libertárias. 

Em suas artes gráficas ela marca sua assinatura no mundo como artivista.  

Meu contato com a artista aconteceu em função da Marcha das Vadias quando em 2012 fui 

convidada para ministrar palestra intitulada: “Porque Marchamos”, a Elisa era da comissão da Marcha 

e criadora das artes gráficas do evento, esse contato inicial com a artista possibilitou e facilitou a 

pesquisa docente, que está em seu primeiro ano de execução. 

Falo na primeira pessoa para marcar meu lugar de sujeito, como feminista na academia e no 

ativismo, meu local de fala é, portanto, marcado por essa encruzilhada por onde os feminismos 

transitam. Já o feminismo libertário, na perspectiva de Margareth Rago, me ajuda a pensar a arte 

feminista ou ativista como modos de escapar às estratégias moleculares de poder e controle (RAGO, 

2013; 2001; 2007a), além disso, provoca a reflexão sobre a linguagem cultural que inscreve e projeta 

nos corpos modos de tornarem-se mulheres e homens. Pergunto então: o transfeminismo pode abrir 

uma nova ponte feminista para questionar a naturalização dos corpos e divisão binária dos gêneros? 

Se penso na força performática do prefixo trans posso dizer que é possível que o transfeminismo seja 

uma nova possibilidade para fugir dos locais de fixação identitária. Dialogo com a perspectiva do 

feminismo libertário em Margareth Rago para construir caminhos de fuga da fixides identitária e para 

entender as conexões das artes com os feminismos e a produção de novas subjetividades via redes 

sociais (1995/1996, 2003, 2007a, 2007b, 2013). 

Além de escrever sobre as memórias feministas e resignificar as narrativas de libertação das 

mulheres, ela orienta pesquisas sobre a relação arte e feminimos no Programa de Pós-Graduação 

em História na Unicamp, como por exemplo: a dissertação de Gabriela de Laurentiis (2013) sobre a 

“A poética visual de Louise Bourgeois” e a dissertação de Luana Saturnino Tvardovskas (2008) sobre 

“A arte de: Márcia X, Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó”. Dentre os livros de Margareth Rago 

destaco: “Anarquismo e feminismo no Brasil – Audácia de sonhar: memória e subjetividade em Luce 

Fabbri” (2007a) cuja capa é de autoria de Marina Rago Moreira, sua filha e, “Mujeres líbres da 

Espanha: documentos da revolução espanhola” (2007b) cuja programação visual foi realizada por 

Luana Tvardovskas e “A Aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da 

subjetividade” (2013). Enfim, algumas pistas para adentrar no universo epistemológico dessa 

feminista que irá nos ajudar na análise dos cartazes de Elisa Riemer
460

 

Os cartazes selecionados para essa apresentação se situam em alguns espaços sociais de 

contestação, tais como, a Marcha das Vadias (2012-2013) e a Parada LGBTT (2012-2013). Os 

trabalhos selecionados são, portanto, balizados pela temporalidade de 2012-2013 no qual 

destacamos cinco obras que focalizam as temáticas de gênero e feminismo tomando como fundo de 

analise uma critica feminista à instituição religiosa e o preconceito com relação aos grupos 

marginalizados. Para tal, selecionamos como fontes os seguintes trabalhos: Cartaz Marcha das 

Vadias (2012 e 2013); Cartaz da Parada LGBTT (2012 e 2013) e Cartaz Coletivo Feminista de 

                                                           
460  O trabalho da artista foi selecionados para a “I Exposição Internacional de Arte e Gênero” no 

Fazendo Gênero, na UFSC. Ver em: 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/conteudo/view?ID_CONTEUDO=972. 

 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/conteudo/view?ID_CONTEUDO=972
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Maringá (2013). Buscamos articular às ferramentas das teorias feministas com a análise dos 

processos de subjetivação presentes na criação de novas perspectivas abertas para a crítica das 

práticas sociais.   

As condições de produção que permitem a emergência de tais discussões se desvelarão em 

seus valores pelo que se afirmam e pelo que lutam. Dada a importância das redes sociais e dos 

movimentos feministas, esse paper tem como finalidade examinar como se dá esse ativismo político e 

artístico nos trabalhos de Elisa Riemer, para isso dividimos a discussão em “Política, arte e 

feminismos: o pensamento libertário em ação” onde são discutidas as produções feministas nas artes 

como formas de ativismo que usam da ironia e do deboche uma estratégia de ação. Depois, no tópico 

intitulado “A Poética visual de Elisa Riemer: aproximações entre os feminismos libertários e 

transfeminismo artivista”, passamos à análise do cartaz da Marcha Parada LGBT de Maringá em 

2013, criado pela artista para representar a transgenereidade no movimento LGBT. 

 

Política, arte e feminismos: o pensamento libertário em ação 

 

Algumas artistas vêm tentando romper o binarismo de gênero que é marcado por um modelo 

de feminidade e masculinidade e mostrar que há outros tipos de mulheres, outros tipos de corpo 

feminino inclusive trânsitos e confusões entre si. Em abril de 2010, houve a exposição "Invisíveis: 

Naturezas Transgressoras", organizada pela associação espanhola de defesa da cidadania LGBT 

Decide-T, que trouxe Barbies modificadas pelos artistas Andrea Cano e Manuel Antonio Velandia. Às 

Barbies foram acrescentados órgãos sexuais, em uma tentativa de quebrar o tabu da sexualidade. A 

Barbie versão transgênero ficou bastante conhecida entre os grupos LGBT e Feministas. 

Há também outras artistas que vêm tentando romper com o padrão vigente imposto por essa 

tradicional boneca marcada pelo sexismo e padronização. A curitibana Karin Schwarz colocou em 

seu site e no bar Era Só o Que Faltava, em 2006, em Curitiba, a exposição Bárbaras Garotas, que é 

uma mostra de imagens de Barbies lesbianas fotografadas em posições sexuais, algumas imagens 

retratavam duas bonecas, outras um triângulo amoroso de Barbies e outras ainda sexo grupal entre 

Barbies. 

É indiscutível a importância da luta pelo fim (ou ao menos pela amenização) da manipulação 

da mídia quando o assunto é sexismo. Por isso, à relevância dos trabalhos de artistas que tentam 

desconstruir a imagem dos corpos femininos estupráveis e frágeis. 

O feminismo libertário é renovado pelas artes feministas contemporâneas e vai além da 

crítica social ao entender que é preciso igualmente pensar a sua transformação, e, a arte pode ser 

um instrumento de transformação social à medida que cria novos códigos via sensibilidade e um olhar 

para o seu tempo.  Na esteira da crítica radical ao sujeito coerente e uniforme, encontramos 

importantes feministas cujas experiências foram marcadas por diferentes temporalidades e espaços. 

Desse modo as teorias feministas ajudam a pensarmos esses múltiplos lugares de fala no olhar 

artístico e ativista em luta contra os mecanismos de assujeitamento às normas sociais, que em suas 

práticas e teorias dissolvem as fronteiras epistemológicas dos paradigmas dominantes por intermédio 

da força contestatória de sua expressão de criatividade. 
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Elisa Riemer é uma artista atuante na produção visual das artes veiculadas 

em redes feministas virtuais. Ela nomeia de “Artivismo” seu trabalho nas poéticas 

visuais criando assim um conceito para pensamos a “arte gráfica” dentro de uma 

perspectiva das novas tecnologias a serviço da transformação social, difusão e 

divulgação de imagens que colocam as mulheres no centro da produção visual 

contemporânea. Sua produção objetiva fazer releituras do corpo feminino e da 

produção LGBT como ferramenta de transformação social e uma releitura feminista, 

contestando o caráter religioso que marca a moralidade social do Brasil 

contemporâneo. Cito o exemplo sua mostra sobre a versão feminina de alguns 

filmes que será apresentada no Fazendo Gênero, citado anteriormente. Em 2012, 

ela teve um cartaz de apoio à libertação das Pussy Riots publicado no site do grupo 

da Rússia, presas após cantarem em frente à igreja ortodoxa e fazem uma crítica ao 

governo de Putin.   

A produção do conhecimento na perspectiva do feminismo pode ser um modo de construção 

da autonomia das mulheres sobre seus corpos, seus sexos e seus desejos. Rago (2013) concebe os 

feminismos como linguagens que não se restringem aos movimentos feministas, mas às práticas 

sociais, culturais, políticas e linguísticas que trabalham pela libertação das mulheres da cultura 

misógina e da imposição de um modo de ser imposto ditado pela lógica masculina. Como feminista e 

foucaultiana ela nomeia de artes feministas da existência as produções artísticas, culturais e os 

saberes pela libertação e autonomia das mulheres (RAGO, 2013; 2001). 

A proposta da autora me remete as minhas memórias com relação à performance de Maria 

Galindo que assisti. As artes feministas são escritas com sangue para ressignificar o modo de existir. 

Assim como com os panos, os fios e as cores são elementos importantes: 

No hay identidad que me haya ofrecido refugio ni acogida, porque no 
hay identidad que me hay considerado en ultima instancia pura y 
digna de pertenencia. Por eso asumo dichosamente la perspectiva 
desde fuera. 
huyo fuera, 
al afuera, 
a la intemperie, 
a la calle, 
a la vulnerabilidad completa. 
Me ubico por fuera de los mandatos y los códigos de convivencia y 
de obediencia. 
Y opto por incomodar en todos los espacios. 
Trascender la afirmación de la identidad y reconocerme, impura, 
imperfecta, desarraigada, desvinculada, contradictoria y compleja. 
Puedo reconocerme – no perteneciente – y romper la mudez y el 
silencio hablando una lengua inédita. 
Indias, putas y lesbianas juntas revueltas y hermanadas 
La identidad como fragmento y espacio de construcción de 
relacionas insólitas […] 
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Es el espacio de las relaciones insólitas construidas no desde la 
identidad sino desde la rebeldía y el desacato de partencia; 
un espacio de desobedientes, 
de enloquecidas, 

de rebeldes […] (GALINDO, 2005, p: 2-3)
461

. 

 

O fragmento acima faz parte do poema intitulado ‘Es preciosa mi sangre’, de 

Maria Galindo, e foi lido em uma performance inscrita com sangue em um ato de 

protesto em frente ao palácio do Governo de La Paz, na Bolívia. Foi apresentado em 

vídeo e acompanhado da leitura performática da própria Galindo462 em eventos 

posteriores. Seu escrito subversivo mescla identidades móveis e transitórias que se 

confrontam com as normas vigentes e, em suas matrizes narrativas, conclama 

‘índias, putas e lesbianas’ – as marginais – para se aventurarem nos movimentos 

contestatórios da criatividade como espaço de lutas e de confrontos sociais. A arte 

ativista conectada ao pensamento feminista constrói um espaço discursivo de 

contestação e, em sua materialidade nega a afirmativa de um sujeito coerente no 

pensamento e na ação político-social, e através das redes sociais o ativismo circula 

o mundo via imagem, texto e som. No caso do grupo em questão a Radio Deseo 

colabora para a circulação das informações. A atuação de Maria Galindo no grupo 

Mujeres Creando é um ativismo conectado aos vários espaços de redes feministas e 

dos movimentos de Lesbianas, Gays, Bissexuais e Trangêneros (LGBT) criando 

pontes entre os novos movimentos sociais e a comunicação em rede (LESSA, 

2011).    

Para Machado (2007, p.250) as tecnologias, como, por exemplo a internet, proporcionaram a 

formação de novos movimentos sociais e novas formas de ativismo. Estas passam a se caracterizar 

com base em uma atuação cada vez mais comum em forma de rede, pela formação de amplas 

coalizões e pelo enlaçamento ou agregação de grupos identitário, como é o caso das redes que se 

                                                           
461

 A força contestatória, poética e performática da narrativa de Maria Galindo nos fez optar por deixar 
a narrativa em sua forma original e traduzi-lo em nota de rodapé. Tradução livre: “não existe 
identidade que me tenha oferecido refúgio nem acolhida, porque não existe identidade que tenha me 
considerado em última instância pura e digna de seu pertencimento. Por isso, ditosamente, assumo a 
perspectiva de fora, por fora, na intempérie, na rua, na vulnerabilidade completa. Localizo-me fora 
dos mandatos e dos códigos de convivência e de obediência. E opto por incomodar em todos os 
espaços. Transcendendo a afirmação da identidade e reconhecendo-me impura, imperfeita, 
desenraizada, desvinculada, contraditória e complexa. Posso reconhecer-me – não pertencente – e 
irromper da mudez e do silêncio falando em uma língua inédita. Índias, putas e lesbianas juntas 
revolucionando irmanadas. A identidade como fragmento e espaço de construção de relações 
insólitas construídas não da identidade, mas da rebeldia e do desacato do pertencimento: um espaço 
de desobedientes, de enlouquecidas, de rebeldes” (GALINDO, 2005, p: 2-3).   
462

 Texto apresentado por Maria Galindo por ocasião do II Encontro de Escritores/as sobre 
Dissidência sexual e identidade sexo genérica na Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de 
México (Unam), na Ciudad del México, no dia 27 de outubro de 2005 (mimeo). Ela participa do grupo 
‘Mujeres Creando’.  
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formam para discutir feminismo e organizar atividades e manifestações. O autor retrata o impacto 

dessa nova forma de articulação nos novos arranjos de movimentos sociais, e diz que: 

 
[...] A matéria-prima básica dessa nova forma de organização é a 
informação gerada e eficazmente distribuída. Este poder resulta da 
ampliação da capacidade de produzir, reproduzir, compartilhar, expressar e 
difundir fatos, ideias, valores, visões de mundo e experiências individuais e 
coletivas em torno de interesses, identidades e crenças – e em um espaço 
muito curto de tempo. A possibilidade de comunicação rápida, barata e de 
grande alcance faz atualmente da Internet o principal instrumento de 
articulação e comunicação das organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais e grupos de cidadãos. A rede se converteu em um 
espaço público fundamental para o fortalecimento das demandas dos atores 
sociais para ampliar o alcance de suas ações e desenvolver estratégias de 
luta mais eficazes (MACHADO, 2007, p.268). 
 

As redes sociais tornam-se um campo de militância para as mulheres e para os grupos 

feministas (SÍVORI, 2013). Sandie Plant (1999) no livro “A mulher digital” diz que as mulheres eram o 

objeto da informação, mas nunca o sujeito na comunicação. A autora diz que: 

 

Desde a Revolução Industrial e em todas as fases subsequentes da 
mudança tecnológica tem acontecido que, quanto mais sofisticadas as 
máquinas, mais feminina se torna a força de trabalho [...] Aconteceu isso 
desde que as primeiras máquinas automáticas passaram a ser operadas 
pelas primeiras operárias e o medo do desemprego, que tem obcecado as 
discussões modernas sobre a inovação tecnológica, sempre foi sentido 
pelos homens como trabalhadores e não por suas colegas mulheres 
(PLANT, 1999, p.43). 
 

A princípio, as mulheres não eram sujeitos na comunicação, mas com o passar do tempo, 

elas passaram a utilizar as tecnologias, que a priori foram criadas para mover regulamentação, 

contenção e controle, como ferramenta de emancipação e militância, as mulheres tem se apropriado 

desse espaço para ampliarem o debate sobre o feminismo e se mobilizarem, como é o caso das 

organizadoras das Marchas das Vadias. 

A primeira Marcha das Vadias no Brasil foi organizada nas redes sociais, em função da 

repercussão que a SlutWalk
463

, teve em Toronto, no Canadá, em função disso as militantes feministas 

de São Paulo resolveram se organizarem para protestar no Brasil e a internet foi uma ferramenta de 

extrema importância na construção dessa primeira Marcha das Vadias no Brasil. E foi através desse 

trabalho de redes que as militantes de São Paulo encontraram a artista Elisa Riemer, que reside 

atualmente em Maringá, no Paraná.  

Margareth Rago (2013) em “A aventura de contar-se: feminismos, escritas de si e invenções 

da subjetividade” fala sobre a Marcha das Vadias, e diz que: 

A “Marcha das vadias”, por exemplo, traz algumas novidades no modo de 
expressão da rebeldia e da contestação, caracterizando-se pela 
irreverência, pelo deboche e pela ironia. Se a caricatura da antiga feminista 

                                                           
463

  A Marcha das Vadias recebeu originalmente o nome de SlutWalk. Ela foi articula por meio de 
redes sociais contra o abuso sexual sofrido por uma jovem como resposta coletiva a um policial que 
afirmou que mulheres que se vestem como vadias são responsáveis pela violência sexuais. Teve 
inicio em 3 de abril de 2011, na cidade de Toronto, Canadá, e no mesmo ano se expandiu para vários 
países do mundo.   
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construía uma figura séria, sisuda e nada erotizada, essas jovens entram 
com outras cores, outros sons e outros artefatos, teatralizando e 
carnavalizando o mundo público. Autodenominando-se “vadias”, ironizam a 
cultura dominante, conversadora e asséptica e, nesse sentido, arejam os 
feminismos, trazendo leveza na maneira de lidar com certos problemas, 
mas estabelecendo continuidades com as experiências passadas, mesmo 
que não explicitem esses vínculos nem reflitam sobre eles (RAGO, 2013, 
p.314). 

 

Os feminismos, tanto em suas ações como em suas teorias, vieram sacudir as evidências dos 

modelos totalitários de seres humanos. E são importantes em nossa pesquisa, na medida em que 

trazem um aporte teórico indispensável à análise e à construção de nosso objeto. Além disso, eles 

fundam igualmente o campo de nossa pesquisa, pois, na afirmação da arte contestatória se 

encontram espaços de resistência e de atuação. Várias são as perspectivas e as correntes de 

pensamento feministas que servem de bússola para pensar as relações sociais para além dos 

conceitos patriarcais e misóginos e ver na produção artística uma forma de recriar os corpos, a 

produção de subjetividades e a realidade social. 

Lauretis (1994) concebe a subjetividade como um lugar de posições múltiplas 

e variáveis dentro do campo social, ao mesmo tempo em que entende a experiência 

como o resultado de um conjunto complexo de determinações e de lutas, um 

processo de renegociações contínuas das pressões externas e das resistências 

internas. Essa interpretação nos permite associar aspectos materiais e discursivos 

para pensarmos a noção de sujeito. Sua noção de experiência ajuda a expor o 

funcionamento da construção de subjetividades. Segundo ela, 

Experiência é o processo pelo qual, para todos os seres sociais a 
subjetividade é construída. Através desse processo a pessoa se 
coloca ou é colocada na realidade social e, assim, percebe e 
compreende como subjetivas (que se originam no indivíduo e se 
referem a ele próprio) aquelas relações – materiais, econômicas e 
interpessoais – que são, de fato, sociais, e, numa perspectiva maior, 
históricas (LAURETIS, 1994, p. 213). 

 

Experiência é, pois, um conceito-chave nessa perspectiva. O cotidiano do 

lugar social das mulheres, incluindo o trabalho doméstico, os cuidados das crianças, 

o emprego mal remunerado, a dependência econômica, a violência sexual e sua 

exclusão de cargos de poder, ganhou um novo significado por meio do olhar 

feminista, à medida que deixou o domínio das certezas para o questionamento de 

suas evidências. Rejeitou a ‘evidência’ da divisão ‘natural’ do trabalho e das 

posições de poder e de autoridade. O pessoal, com suas qualidades concretas e 

fugidias e com suas múltiplas contradições, que aprofundam a afirmação ‘o privado 

é político’, adquiriu novos significados no slogan feminista: ‘o pessoal é político’, 

quando grupos de conscientização criaram os fóruns para explorar experiências 
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individuais e a própria compreensão das mulheres sobre a construção dos limites 

que lhe eram impostos pelo social.  

Contra a ideia de um ‘sujeito da experiência’ plenamente constituído para 

quem as ‘experiências acontecem’, a noção de experiência aqui formulada é o lugar 

de formação do sujeito. Essa noção muitas vezes está ausente nas discussões 

sobre diferenças entre pessoas, em que a diferença e a experiência são usadas 

principalmente como termos de senso comum (SCOTT, 1999). A experiência forma 

o sujeito, a linguagem dá a forma, conforme Scott (1999, p. 42): 

Sujeitos são construídos discursivamente, a experiência é um evento 
linguístico (não acontece fora de significados estabelecidos), mas 
não está confinada a uma ordem fixa de significados. Já que o 
discurso é, por definição, compartilhado, a experiência é coletiva 
assim como individual. Experiência é uma história do sujeito. A 
linguagem é o local onde a história é encerrada. A explicação 
histórica não pode, portanto, separar as duas.  

 

Dessa forma, o "eu" e o "nós" tornam-se inteligíveis, não como entidades 

unificadas, fixas e pré-existentes, mas como modalidades de múltipla localização 

social, continuamente marcada por práticas sociais, culturais e políticas do cotidiano. 

Pensar a experiência e a formação do sujeito como processos é reformular a 

questão dos agenciamentos464.  

O feminismo libertário vai além da crítica social ao entender que é preciso igualmente pensar 

a sua transformação e arte pode ser um instrumento de transformação social à medida que cria 

novos códigos via sensibilidade e um olhar para o seu tempo. 

As teorias feministas ajudam a pensarmos esses múltiplos lugares de fala no 

olhar artístico e ativista em luta contra os mecanismos de assujeitamento às normas 

sociais, que em suas práticas e teorias dissolvem as fronteiras epistemológicas dos 

paradigmas dominantes por intermédio da força contestatória de sua expressão de 

criatividade.   

 

                                                           
464

 O termo ‘agenciamento’ foi tomado a Guattari, para marcar a diferença em relação ao sujeito de 
‘enunciação’, que é uma instância individual, corresponde a uma entidade social. Segundo o autor, “a 
subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os processos de semiotização, ou seja, 
toda a produção de sentido, de eficiência semiótica, não são centrados em agentes individuais (no 
funcionamento de instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais), nem em agentes grupais. Esses 
processos são duplamente descentrados. [...] toda a questão está em elucidar como os 
agenciamentos de enunciação reais podem colocar em conexão essas diferentes instâncias. É claro 
que não estou inventando nada: essa posição pode ainda não estar verdadeiramente teorizada, mas, 
com certeza, está plenamente em ação em todo o desenvolvimento da sociedade” (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996, p. 30-31).   
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A Poética visual de Elisa Riemer: aproximações entre os feminismos 

libertários e transfeminismo artivista 

 

Em julho de 2013 a revista TPM publicou na capa, com letras em cor 

vermelha, o título “Sem Violência, sem violência sexual”. A matéria apresentou 

algumas das artistas que em seus trabalhos promovem o debate sobre a violência 

sexista, Elisa Riemer foi uma das quatro artistas destacadas na matéria, a revista 

publicou um dos cartazes. A artista e militante Elisa Gargiulo foi entrevistada e falou 

sobre arte, ativismo feminista, destacando seus contatos e inspirações. O trabalho 

em redes sociais é uma das características desse movimento feminista ativista, que 

dentre outra atividades, está construindo as Marchas das Vadias no Brasil.  

Falando de quando reconheceu Nega Hamburger no “mar de cartazes na 

Marcha das Vadias de São Paulo em 2013”, Elisa Gargiulo diz: “Já tinha visto 

trabalhos dela pela internet e percebi que era a própria que estava levando o 

desenho com a frase: ‘Faço o que eu quiser, mas só quando EU quiser’” (EDITORA, 

2013, p. 38). Os blogs: “Blogueiras negras” e “Transexualismo da depressão” foram 

citados como importantes veículos de circulação das discussões. Sobre a arte da 

Elisa Riemer, ela diz: 

 
Ela produz cartazes pra eventos, marchas e atos feministas e LGBT 
de todo país, constrói a Marcha das Vadias de sua cidade, entre 
outras mil coisas foda. De onde vem o sopro artístico revolucionário? 
‘O que me inspira é a opressão, a realidade da mulher violentada, a 
que trabalha e é mal paga, a lesbofobia e a transfobia, o 
fundamentalismo religioso e aquilo que vivemos dentro da chamada 
família. Essas relações me inquietam e, dessa forma, as artes são 

meu grito para a sociedade’ (EDITORA, 2013, p. 38). 

  

O Artivismo de Elisa Riemer objetiva fazer releituras do corpo feminino e 

como ferramenta de questionamento, ironia, transformação social e é uma releitura 

feminista que contesta o caráter religioso que marca as políticas e práticas sociais 

do Brasil contemporâneo.  

Diz ela: “O conceito surge da associação da arte com as novas tecnologias usadas a 

serviço dos movimentos de contestação. As leituras surgiram de uma necessidade de 

expressão artística que foi movimentada e criada através de redes sociais, as primeiras 

artes foram utilizadas como movimento contra a política de direita que acontece a 12 anos 

na cidade de Maringá, e isso me ajudou muito a evoluir de forma que eu conseguisse 
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expressar o que eu queria, e ao mesmo tempo dando a identidade a minha arte, as minhas 

ilustrações amadurecendo o meu traço.  

Para essas três bolas constantes nas artes, foram desenvolvidas para simbolizar o RGB, 

(RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas formado por Vermelho - Red, Verde 

Green e Azul - Blue) O propósito principal do sistema RGB é a reprodução de cores em 

dispositivos eletrônicos como monitores de TV e computador. Esse manifesto acabou se 

tornando parte do vácuo virtual, a intenção foi marcar as minhas artes sem uma assinatura 

padrão com nome, criando um código no qual as pessoas soubessem que era ‘coisa minha’, 

meus trabalhos são mais conhecidos na internet do que fisicamente, contudo, para 

representar esse RGB de forma característica, em alguns de meus trabalhos você encontra 

ele aplicado como cor base, cor descrição e cor sentimento”465. 

A arte como produtora de sentidos recria o mundo e constrói um critica 

fundada na perspectiva feminista. Um dos trabalhos da Elisa que chama bastante 

atenção para ironia feminista aos símbolos dos poderes instituídos pela igreja e 

reforçados pelo Estado é uma arte feita inicialmente para o Coletivo Feminista de 

Maringá, criado em 2012 para a organização da primeira Marcha das Vadias na 

cidade e, atualmente nomeado de Coletivo Maria Lacerda.  A imagem é de um 

quadril e a genitália feminina é desenhada a partir imagem invertida da Catedral 

Basílica Menor de Nossa Senhora da Glória, símbolo de Maringá: 

 
Fonte: La feminista (retirado da página do Facebook https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts) 

  
Virar a Catedral de “ponta cabeça” e usá-la como genitália feminina representa reposicionar 

as mulheres na cidade, usando os símbolos fálicos ao modo da ironia e do deboche, pois, a 

interferência religiosa na vida sexual e reprodutiva das mulheres vem operando através dos poderes 

do Estado e assim, legitimando um controle baseado na moral cristã na administração dos corpos. A 

crítica a essa forma de controle e vigilância sobre os corpos das mulheres é parte das agendas 

feministas.  

                                                           
465

  Texto enviado para apresentação no Fazendo Gênero 2013. Anais, ver: 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/ 

https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts
http://www.fazendogenero.ufsc.br/10/
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A catedral símbolo religioso de Maringá, popularmente conhecida como símbolo fálico, é 

bastante utilizada pela artista, que em 2012 criou o Cartaz da Marcha das Vadias e da Parada LGBT 

tomando como pano de fundo a mesma catedral. Vejamos os cartazes analisados por Romualdo 

(2012): 

 
 
 
 
 
 

I Marcha das Vadias de Maringá 

 
Fonte: La feminista (retirado da página do Facebook https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts) 

 
 

Romualdo (2012, p. 7-8) diz que: “A imagem da Catedral é utilizada de forma estilizada para a 

promoção de diversos eventos, pois sua arquitetura, obra de José Augusto Belluci, a diferencia de 

todas as igrejas brasileiras. Num processo metonímico, a igreja representa a cidade nessas 

propagandas” e o autor fornece alguns exemplos de propagandas, que fora do contexto político de 

luta social são amplamente usados sem que isso cause uma “polêmica”. 

O autor se propõe a fazer uma análise do discurso a partir de um corpus constituído por 

textos que fizeram parte das discussões em torno da divulgação do Cartaz da Parada LGBT de 

Maringá, em 2012 que circulou na internet.  

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts
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I Parada LGBT de Maringá 

 
Fonte: La feminista (retirado da página do Facebook https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts) 

 
 

Em sua analise do cartaz ele diz que o arco-íris atravessando a catedral indica que o símbolo 

da cidade, também, foi adotado pela comunidade homossexual como seu símbolo: diz: “logo, a partir 

do elemento verbal, os direitos defendidos por essa comunidade também passam a produzir sentidos 

no cartaz, ressignificando as cores do arco-íris” (ROMUALDO, 2012, p. 3). Os dois cartazes de 2012 

foram inspirados em capas de discos e catedral serviu como modo de reinscrever as mulheres e a 

comunidade LGBT na cidade de Maringá, sendo assim nas políticas e disputas locais. 

Já em 2013 os cartazes da II Marcha das Vadias e da II Parada LGBT foram inspirados em 

quadros de artistas conhecidos. A recuperação de sujeitos sociais é realizada na releitura que 

assume um caráter de política de ironia feminista.  

 

 

 

 

 

II Marcha das Vadias de Maringá 

https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts
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FONTE: Marchas das Vadias de Maringá 

http://marchadasvadiasmga.blogspot.com.br/ 

 
O cartaz foi inspirado na obra de Delacroix "A Liberdade Guiando o Povo". Em frente à 

catedral marcham Maria Lacerda de Moura, Lélia Gonzalez, Suely Carneiro, Nísia Floresta e Josefina 

Álvares de Azevedo. Elas representam uma frente feminista, que foi homenageada no cartaz 

elaborado pela Elisa Riemer para a Marcha de 2013. 

A autora teve que, no mesmo dia da divulgação do cartaz, fazer uma releitura de sua própria 

obra em resposta à censura do cartaz feita pelo Facebook
466

. Na segunda versão, a Maria Lacerda de 

Moura, escritora libertária brasileira
467

, que na imagem carrega bandeira feminista teve o seio que 

estava à mostra encoberto com um peito masculino, para debochar da ideia misógina, que a imagem 

do seio representa pornografia. Uma das palavras de ordem das Marchas das Vadias é que o 

nudismo não é a mesma coisa que pornografia. 

 
II Parada LGBT de Maringá 

                                                           

466
  Ler em “Censura machista no facebook”:  

http://marchadasvadiasmga.blogspot.com.br/2013/07/censura-machista-no-facebook.html 
467

  Ver: RAGO (2007a) e outros textos da autora sobre o feminismo libertário de Maria Lacerda de 
Moura. 

http://marchadasvadiasmga.blogspot.com.br/
http://marchadasvadiasmga.blogspot.com.br/2013/07/censura-machista-no-facebook.html
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Fonte: La feminista (retirado da página do Facebook https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts) 

 
O cartaz da II Parada LGBT causou novamente uma polêmica quando foi divulgado em maio 

de 2013, só que dessa vez a surpresa foi que a primeira crítica veio de alguém que se apresenta 

como representante do movimento LGBT. A fonte do embate foi a imagem da catedral associada à 

transgenereidade. Cito uma das repostas da Elisa que marcam essa discussão: 

“A Catedral é o SÍMBOLO de Maringá se eu morasse no RIO eu USARIA O CRISTO 

REDENTOR! volto a falar... Não é IGREJA. A interpretação da arte é individual, a maldade está nos 

olhos de quem vê” (Elisa Riemer, perfil Facebook, maio de 2013, grifos da autora).  

Esse trecho assim como o diálogo abaixo foram printados do Facebook e estavam publicados 

no perfil da artista postados abaixo da imagem do Cartaz da Parada LGBT 2013. Do dialogo 

destacamos:  

“Allan Johan: bacana mas desnecessária a igreja ao fundo 

Allan Johan tem gente que gosta de gays e lesbicas e não entende as travestis, ainda mais 

as peladas 

Allan Johan: se alguém tinha dúvida sobre provocação, agora ficou claro 

Elisa Riemer: A interpretação da arte é individual, a maldade está nos olhos de quem vê 

Allan Johan: deixou de ser arte quando se transformou em um cartaz de um evento político 

Allan Johan: se fosse um quadro, maravilha 

Allan Johan: fora o uso da obra e imagem sem autorização. aconselho consultarem um 

advogado 

Elisa Riemer: HAHAHAHAHAH DENOVOOO!!! O MESMO ARGUMENTO você já ouviu falar 

em releitura? "Bj querido 

https://www.facebook.com/lafeministaprotesto?fref=ts
http://www.facebook.com/mroots
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/mroots
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/mroots
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Elisa Riemer: O papel da arte sempre foi interrogar o indivíduo. Existem coisas que não 

podem ser explicadas com palavras... esse é o papel da arte 

Julianna Batista: é preciso autorização para usar uma imagem pública?? quer dizer que uma 

imagem de um ponto turístico da cidade não pode ser postada, publicada ou utilizada num cartaz? é 

aí que mora o preconceito. A igreja prega a aceitação? Acho que não então, já que não quer sua 

imagem ligada a luta contra o preconceito 

Allan Johan: concorde em numero, genero e grau 

Allan Johan: mas é um cartaz de evento 

Julianna Batista: Allan, e daí? A imagem da Catedral representa a nossa cidade. Quer 

imagem melhor do que essa pra um evento em Maringá? [...]  

Julianna Batista: Atentado ao pudor? Neste caso todas as obras dos grandes artistas que 

retratam o corpo humano deveriam ser cobertas. O corpo humano é vergonhoso pra esse bando de 

mimimis? Mas preconceito e intolerância não????? Pelo amor de Deus 

Allan Johan: A igreja não é pública, pertence a Santa Sé. Só estou dizendo que é 

desnecessário e vai tirar apoios, polêmica e visibilidade vão ter, mas vão acabar criando mais 

problemas do que soluções 

Allan Johan: Sou editor da mais antiga revista gay do país, militante internacional e jornalista 

premiado. tá bom pra vc [...]” (Elisa Riemer, perfil Facebook, maio de 2013, grifos da autora). 

O dialogo bastante tenso nos instiga a pensar muitas coisas, dentre elas: a transfobia e o 

local das pessoas transgêneros no espaço urbano, a voz de autoridade do militante que tenta 

desautorizar a artista partindo de um local de fala de militância LGBT, segundo o mesmo “pioneiro em 

publicações na área” e a critica vista de fora, ou seja, ele como pessoa que não vive em Maringá não 

conseguiu adentrar na importância de usar a imagem da catedral para recolocar os sujeitos abjetos 

no centro das discussões locais, da política e cultura local. A polêmica sugerida por Allan não pode 

ser interpretada como transfobia? Seu lugar de autoridade não pode ser confundido com 

autoritarismo? Qual o espaço da transexualidade, do travestismo ou mesmo da transgenereidade no 

movimento LGBT nacional? A frase é perigosa “tem gente que gosta de gays e lésbicas e não 

entende as travestis, ainda mais as peladas” à medida que materializa uma opressão social em voz 

autorizada e desempodera as trans. Contrariando essa transfobia é que a arte da Elisa Riemer cria 

um canal de comunicação entre Transgêneros e Feministas para repensar suas conexões, 

aproximações e agendas de luta. 

 
 

Considerações Finais 
 

Consideramos que a arte pode colaborar na ressignificação do corpo construindo novas 

representações e sentidos sobre as mulheres, portanto, a partir de uma perspectiva em que a analista 

constrói seu objeto, estudamos e analisamos a construção das obras como utilização criativa dos 

espaços contestatórios. 

Os atuais debates das teorias feministas apontam para feminismos com fronteiras móveis, 

sem papéis fixos, mas em posições móveis em seu potencial de mudança, em constante movimento, 

http://www.facebook.com/mroots
http://www.facebook.com/juliannacbatista
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/juliannacbatista
http://www.facebook.com/juliannacbatista
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/allanjohank
http://www.facebook.com/mroots
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e, em suas perspectivas, o corpo e o sujeito não são sempre os mesmos o tempo todo, pois o 

aparato que constrói o corpo não consegue fixá-lo. Ora os corpos conseguem fugir ora se veem 

aprisionados e assujeitados. Nas linhas de fuga novas figurações humanas mostram um social com 

mais cores, sons, luzes e, ao sabor da irreverência, dançam a dança da multiplicidade das práticas 

sociais.  

Buscamos, com esta pesquisa, os movimentos de sentido, nos discursos 

artivistas cujas direções concorrem com as possibilidades que o social lhes impõe e 

a força de suas contestações políticas. Além disso, justifica-se pela necessidade de 

visibilisar o olhar feminista na arte contemporânea, entendendo que os sentidos 

produzem o real e as experiências femininas transformam o espaço social criando 

uma nova linguagem para a compreensão da corporeidade.    
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Resumo:  

O presente artigo propõe um olhar sobre a trajetória e a construção da 

Marcha das Vadias em Alagoas, dialogando acerca de suas particularidades e 

perspectivas, visa refletir sobre suas principais bandeiras levantadas, bem como 

sobre a condição feminina nas diversas esferas da sociedade, e as ações políticas e 

sociais que dialogam com a realidade social local.  

Palavras-chave: Marcha das Vadias, violência, opressão, Alagoas.  

Abstract: 

This article proposes a look at the history and construction of the March of 

bitches in Alagoas, talking about their peculiarities and perspectives, aims to reflect 

on their main flags raised, as well as on the status of women in various spheres of 

society, and political actions and social dialogue with the local social reality. 

Keywords: March of the whores, violence, oppression, Alagoas. 
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No século XX, o mundo foi marcado por grandes transformações políticas, 

tecnológicas, econômicas e sociais. Dito como o século das mulheres, estas se 

tornaram mais independentes. As mulheres começaram uma luta organizada em 

defesa de seus direitos. O feminismo surge da luta das mulheres contra as formas 

de opressão a que eram submetidas. As mulheres que compunham o movimento 

feminista eram vistas como "mal amadas”, “mulher-macho” e discriminadas por 

homens e por mulheres que viviam essa realidade na sociedade patriarcal.  

No final da década de 40, Simone de Beauvoir468 escreve o livro O Segundo 

Sexo, que denuncia as raízes culturais da desigualdade sexual. A autora analisa a 

condição inferior da mulher, inferioridade que não precisa ser um destino: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio 
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino 
(BEAUVOIR, 1990: p.13). 

O feminismo dos anos 60 afirma que “o pessoal é político”, e traz para o 

espaço de discussão política as questões até então vistas e tratadas como 

                                                           
468

 Simone de Beauvoir é francesa, filósofa e escritora, produziu obras acerca da desigualdade 

sexual, da condição do universo feminino, do desenvolvimento psicológico e os condicionamentos do 
processo de formação cultural imposto às mulheres.  
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específicas do privado, sendo ao espaço público, atribuídas questões mais políticas 

e ao espaço privado questões pessoais. O movimento de mulheres que emergiu na 

década de 60, após a segunda guerra mundial, trouxe para o cenário político e para 

o debate público temas como sexualidade e corpo feminino, e a luta pela igualdade 

de gênero, que passou a ser colocada enquanto ponto central na luta das mulheres 

pela cidadania, sujeitos de direitos, capazes de decidir o que fazer com o seu próprio 

corpo e ter autonomia sobre as próprias vidas. 

A trajetória do movimento feminista no Brasil parte de um cenário de 

repressão vivido na década de setenta pela Ditadura militar, ligados a outros 

partidos sociais emergentes, nesse contexto as militante e mulheres lutavam por 

seus direitos e melhores condições de vida. O perfil das militantes é diverso 

incluindo jornalista, atrizes, sindicalistas, sua efervescência chega à acadêmica 

levando debates e produções a cerca da situação da mulher na sociedade e 

posteriormente aos estudos de gênero. 

Em meio ao cenário opressor marcado pela ditadura militar bem como os 

entraves políticos e sociais na busca de direitos de igualdade, surgiu o movimento 

feminista no Brasil, um espaço em que as mulheres estiveram à frente nos 

movimentos populares de oposição, criando suas formas próprias de organização, 

lutando por direitos sociais, justiça econômica e democratização a partir dos anos 

1970, questionando os conjuntos de sinais da sexualidade feminina e também os 

modelos de comportamento impostos pela sociedade, e como aborda Soares 

(1994), a presença feminina no espaço político de tensões vividas nesse período.  

Foi durante a ditadura militar, quando existiam as torturas a presos políticos, 
a homens, mulheres e crianças supostamente participantes de movimentos 
políticos, que o movimento feminista foi capaz de produzir uma série de 
argumentos iluminando as ligações da violência contra a pessoa e contra as 
mulheres na esfera doméstica (SOARES, 1994: p. 35). 

Foi também na década de 1970 que a mulher passou a ter um maior ingresso 

no acentuado mercado de trabalho. A mulher ainda ocupava as atividades 

relacionadas à área da educação e aos serviços do lar e em outras funções que 

representavam o trabalho tido enquanto tarefa feminina. 

O movimento feminista no Brasil segue articulado com outros movimentos das 

camadas mais populares do país, como movimentos sindicais, trabalhistas, 

movimentos rurais, políticos e homossexuais que em meio ao cenário de opressão 



 

 

397 

 

da ditadura militar, lutam contras as desigualdades sociais, melhores condições de 

vida e trabalho e a igualdade de direitos.  

A partir da década de setenta a emergência dos movimentos sociais 

consolida novas forças políticas  em vários lugares do mundo e assume novas 

práticas sociais e reivindicatórias. Movimentos sociais anticoloniais, étnicos, raciais, 

de homossexuais, ecológicos e de mulheres, entre outros, ganharam força 

transformando a forma de pensar das pessoas. No Brasil as mulheres começam a 

mobilizar-se contra o custo de vida, por criação de creches e por uma maior abertura 

política. Nesse sentido, os trabalhos acadêmicos versavam sobre a temática da 

mulher e trabalho.  

Como descreve Ana Alice Alcântara Costa (2005: p.15), a imprensa teve 

papel importante nos anos 70, a exemplo do Jornal Brasil Mulher considerado jornal 

feminista criado em 1975 esteve ligado ao Movimento Feminino pela Anistia e 

publicado por mulheres que foram presas acusadas de crimes políticos, e em 

seguida um grupo de mulheres universitárias e antigas militantes do movimento 

estudantil começou a publicar o jornal Nós Mulheres, que desde seu primeiro 

número se auto-identificou como feminista, e a partir de 1978, estes dois jornais se 

converteram enquanto principais porta-vozes do movimento feminista brasileiro.  

Segundo a autora: 

O feminismo, enquanto movimento social, é um movimento essencialmente 
moderno, surge no contexto das ideias iluministas e das ideias 
transformadoras da Revolução Francesa e da Americana e se espalha, em 
um primeiro momento, em torno da demanda por direitos sociais e políticos. 
Nesse seu alvorecer, mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos 
Estados Unidos e, posteriormente, de alguns países da América Latina, 
tendo seu auge na luta sufragista (COSTA 2005: p.10). 

Uma ação política que vem ganhando força no país, assim como no mundo, A 

Marcha das Vadias contou com sua primeira manifestação no Brasil inicialmente na 

cidade de São Paulo, ocorrido em 4 de Junho de 2011, reunindo um público 

pequeno de cerca de 400 pessoas, porém, provocando uma grande mobilização nas 

redes sociais.  

Em Alagoas o movimento de mulheres, surge em meados da década de 70, 

as vertentes de ações políticas entre as ativistas alagoanas eram intensas, entre 

suas principais bandeiras de combate estão à luta pela anistia e pela 

redemocratização influenciada pelo retorno das exiladas políticas, o movimento 
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tinham uma característica eminentemente feminista. As mulheres participavam das 

organizações comunitárias, dos partidos políticos, muitas delas além de estarem 

inseridas nessas ações e espaços de luta e reivindicações, também permeavam os 

espaços acadêmicos, assumindo uma postura questionadora da condição de 

submissão das mulheres a sociedade. 

Era nas comunidades mais carentes, nas associações de bairros que as 

lideranças femininas se sobressaiam, muitas delas ligadas a igreja católica, 

influenciadas pela Teologia da Libertação, realizavam trabalhos de assistência 

social, ações de luta por igualdade de direitos e melhores condições de moradia, 

saúde e educação. Neste contexto duas mulheres se destacaram com ações para a 

comunidade e posteriormente em sua atuação na política alagoana, Kátia Born e 

Terezinha Ramirez. 

Kátia Born, atualmente ocupa o cargo de Secretária do Estado da Mulher, da 

Cidadania e dos Direitos Humanos de Alagoas, possui sua formação em 

Odontologia pela Universidade Federal de Alagoas em 1975. É militante em prol dos 

direitos das minorias, em defesa do meio ambiente, da mulher. Foi primeira 

prefeita de Maceió, tornando-se a primeira mulher a ter dois mandatos eletivos 

consecutivos, passando a ocupar lugar de destaque na história da 

política de Alagoas. 

Suas ações no parlamento de Maceió suscitaram na criação da segunda 

Delegacia da Mulher do Brasil, juntamente com Terezinha Ramirez, uma das 

principais referenciais do feminismo o estado, com que teve papel importante nessa 

criação entre outras mulheres de destaque no estado. Em 1985 Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui desenvolve ações com a 

participação de diversas representações femininas das esferas sociais. 

Paralelos ao movimento feminista em Alagoas surgem outros movimentos 

sociais, marcados por uma forte presença das mulheres, como os movimentos 

sindicais, sanitaristas, movimentos negro, de educação e movimentos pela terra, 

com bandeiras de lutas ligadas as melhores condições de trabalho e igualdade 

dentro dos diversos campos de trabalho, sejam na área a saúde, da policia e 

educação. 
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Os anos 80, foram marcados por uma abertura política no cenário nacional, 

em Alagoas observa-se que a atuação feminina na esfera política assumia uma 

postura critica ao que se referente à opressão de gênero, partindo da idéia que as 

diferenças e desigualdades entre homens e mulheres seriam um empecilho no 

exercício da cidadania plena das mulheres, seria necessária analisar a realidade das 

mulheres e buscar compreender as origens dessa condição de inferioridade, para 

promover uma transformação na participação feminina nas esferas sociais. 

Atualmente não se observa na sociedade alagoana, um movimento feminista, 

mas sim ações realizadas por algumas lideranças femininas, sempre se intitulando 

como sendo feministas. Grande parte de suas ações estão voltadas para questões 

ligadas aos espaços no mercado de trabalho que permitem a inserção da mulher, a 

atenção voltada à saúde, e atos contra violência domestica. Líderes que atuam em 

diversas esferas sociais, como na da educação, na política, e nas ações jurídicas, 

mas não um movimento formado como se via na década de 70 com ações conjuntas 

embasadas numa ideologia feminista, através de um movimento coeso. 

Um ato de cunho político apartidário que ousa dialogar acerca do espaço das 

mulheres através de uma ação de visibilidade, e que provoca discussões e polemiza 

principalmente por sua peculiaridade e maneira com que se trajam seus 

participantes, assim surge a Marcha das Vadias no Brasil, uma nova modalidade de 

protesto caracterizada a partir do diálogo sobre a mulher, seu corpo, seu espaço e 

seus direitos.  

A mobilização surgiu na Universidade de Toronto no Canadáenquanto 

resposta social frente à indignação de um grupo de estudantes após uma onda de 

estupros na região da universidade. O envolvimento da polícia local nas 

investigações acabou gerando um estado de inquietude e indignação nas jovens 

universitárias, o que se alastrou rapidamente através das redes sociais. Os protestos 

foram desencadeados não pela participação da polícia visando a resolução da onda 

de estupros, mas sim, á partir da fala do policial Michael Sanguinetti ao declarar 

publicamente que: As mulheres deveriam evitar se vestir como vagabundas/vadias 

para não serem estupradas. Em seu discurso o policial buscou como tentativa de 

justificar atitude dos estupradores a forma provocativa e sensual com quer as 

mulheres se vestem, culpabilizandoassim os trajes da vitima, bem como suas ações 

para os recorrentes estupros.  
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Logo após o episódio ocorrido em Toronto, ativistas conectados em todas as 

partes do mundo com o auxilio das redes sociais organizaram protestos em diversas 

outras cidades, como também em outros países. Ao analisar o recente e crescente 

movimento no Brasil, Junqueira [et al] (2011) faz um registro das cidades em que as 

ações se concretizaram, tomando maior dimensão, e dando ênfase às discussões 

levantadas pelas mulheres. Segundo a autora, a Marcha ainda no ano de 2011 

ganhou espaço e tomou as ruas de grandes centros urbanos pelo país:  

A “Marcha das Vadias” ocorreu em 12 cidades brasileiras até setembro de 
2011. São elas: São Paulo/SP (04 de junho); Fortaleza/CE (17 de junho); 
Juiz de Fora/MG (18 de junho); Brasília/DF (18 de junho); Natal/RN (18 de 
junho); Florianópolis/SC (18 de junho); Belo Horizonte/MG (18 de junho); 
Rio de Janeiro/RJ (02 de julho); Salvador/BA (02 de julho); Curitiba/PR (16 
de julho); Natal/RN (23 de julho) e Belém/PA (28 de agosto), segundo o blog 
Mulheres em Marcha em seu Calendário da Marcha das Vadias no Brasil, 
organizada majoritariamente pelos movimentos feministas via internet, 
Facebooke Twitter(RODRIGUES, apud Junqueira,2011: p.4).   

Os protestos foram denominados inicialmente em inglês com o termo 

“SlutWalk”, que em português significa “Caminhada das putas” ou “Marcha das 

vagabundas”, e se espalhou por vários outros países além do Brasil.Em são Paulo 

ganhou o nome de Marcha das Vadias, e como apresentado por Rassi (2012), o 

nome adotado para as manifestações visa despertar a atenção, bem como provocar 

o olhar da sociedade, que volta suas atenções aos termos, trajes e comportamentos 

dos manifestantes: 

O termo “vadia” ou “vagabunda” – traduzida do inglês slut –, usado de forma 
pejorativa, ganhou repercussão mundial em vários dos principais jornais e 
em redes sociais, e, em decorrência disso, movimentos feministas decidiram 
organizar protesto em vários países, revidando contra opiniões machistas e 
preconceituosas (RASSI: 2012; p.48).  

No Brasil, acreditamos que a onda de protestos traz também todo um 

acúmulo de problemas sociais e discussões acerca da imposição de papeis e da 

condição de submissão dada as mulheres. Se observarmos nos espaços sociais e 

midiáticos, as figuras femininas que usam o corpo e a sensualidade enquanto 

ferramentas simbólicas são apontadas enquanto vulgares, e rechaçadas através de 

termos pejorativos. Alguns termos adotados, bem como o nome dado ao ato no país 

visa ressignificar o peso de algumas palavras frequentemente usadas por aqueles 

que reproduzem valores machistas. Ainda, como relata aponta Junqueira (2011): 

A marcha “SlutWalks” tem vários significados ao ser traduzida para o 
português, assim, para as manifestações no Brasil foi adotado o termo: 
“Marcha das Vadias” ou “Marcha das Vagabundas”. O objetivo da utilização 
do termo é, além de fazer uso de um nome tão requisitado para humilhar e 
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impor dominação psicológica ou física contra a classe feminina e fazer uso 
do termo para reafirmar a mesma classe, causar destaque ao discurso que 
fundamenta o protesto (JUNQUEIRA [et al], 2011: p.3).  

 Diante da grande expressividade da Marcha em muitas cidades pelo país, 

vista a ação enquanto agente promotor de discussão e reivindicações sobre a 

condição e o papel da mulher na sociedade, alguns apontamentos acerca depadrões 

e valores pré-determinados pela cultura despontam enquanto uma das principais 

bandeiras levantadas durante os atos. É importante ressaltar que foram sendo 

agregadas às manifestações outras frentes de luta, bem como bandeiras que 

representam o movimento LGBTT, o Movimento de Mulheres Negras e outros.Haja 

vista que a realidade social de cada país, e em se tratando do Brasil, em cada 

cidade que se organiza, a Marcha agrega também outras bandeiras à sua pauta 

inicial de luta, visando promover uma maior visibilidade por sobre os problemas 

sociais e a real condição feminina nos espaços sociais.    

Devido proximidades acadêmicas entre os Estados de Alagoas e 

Pernambuco, no que se refere às agendas de discussões políticas e sociais, o 

contato direto entre estudantes das Universidades Federais desses dois Estados 

(UFAL e UFPE) impulsionou sua realização em Maceió. A primeira edição realizada 

em 17 de junho de 2012 reuniu cerca de 1000 pessoas na Orla da capital alagoana. 

A manifestação aconteceu antes do lançamento do Plano Nacional de Segurança 

Pública em Alagoas, o Estado liderava o ranking de violência no país, segundo 

dados do Ministério da Justiça.  

O protesto trazia reivindicações de mesmo cunho das demais Marchas 

realizadas nas outras cidades, a exemplo da não culpabilidade por parte das 

mulheres que eram vítimas de estupro, como sendo um ato provocado pela própria 

vítima através da maneira com que se veste. Seguido da discussão de igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, e da diferenciação dos papeis exercidos por 

ambos os sexos na sociedade, uma abordagem levantada pelas ciências sociais, 

assim como pela antropologia. Ao tratar dos determinismos biológico e cultural, 

Mead (1979) assim como outros pensadores da escola de Cultura e Personalidade 

discutiram a relação de determinações dos valores culturais que são socialmente 

produzidos e reproduzidos, sob a ótica de determinados grupos sociais, o que pode 

promover uma ordem de valores entre homens e mulheres, pessoas treinadas para 

seguirem determinados padrões de coerência social. 
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Um dos principais gritos levantados durante as Marchas é acerca do lugar da 

mulher no espaço social, que não pode ser definido exclusivamente às tarefas 

domésticas, e sim determinado a partir de sua autonomia individual sem imposições 

sociais e/ou culturais. Nesse contexto, um dos pontos mais discutidos pelas 

manifestantes é a sua liberdade e autonomia diante de seu corpo e a maneira com 

que expressam sua sexualidade. Como aponta Schimitt (2012) em sua análise sobre 

a Marcha no país, de maneira mais geral:  

O objetivo da marcha é de, justamente, adotar o conceito de “vadia” para se 
opor ao estereótipo de culpada que recai sobre mulheres agredidas em 
função da exposição do seu corpo ou da sua sexualidade, defendendo o 
direito de respeito. Dessa forma, a conceituação tradicional e negativa de 
vadia é desconstruída, mostrando não passar de uma estratégia 
moralmente controladora que impera sobre os corpos, as vidas e as 
escolhas de cada mulher, causando maior dualidade entre homens e 
mulheres (SCHMITT, 2012: p.6). 

A manifestação traz à tona causas anteriores dos movimentos feministas, 

como a igualdade de direitos e a autonomia sobre seu próprio corpo, temas que se 

configuram ainda nos dias atuais como tabus. Mesmo que já possamser 

percebidos“alguns avanços” em relação a essa condição,aimagem da mulher 

atrelada à ideia de objeto de prazer e propriedade do homem ainda permanece 

latente, e o corpo,serve nesse espaço enquanto elemento de 

representaçãosimbólica visando romper com tais pensamentos. O corpo aparece no 

contexto da Marcha enquanto uma marca da autonomia da mulher, que assume a 

postura de uma liberdade sobre a maneira de se vestir, de se portar perante a 

sociedade, não sendo as características externas os motivos que às levam a serem 

vítimas de violência e abuso sexual. 

Sendo Alagoas um Estado que apresenta altos índices de violência, incluindo 

a violência doméstica e sexual, crimes homofóbicos, e a expressiva desigualdade 

social, estes fatores se mostraram ser os grandes propulsores das bandeiras de luta. 

Assim como em muitos atos coletivos e frentes de reivindicações, a Marcha no 

Estado traz em seu bojo uma prioridade de discussões levantadas a partir das 

necessidades e da problemática visualizadas na sociedade local.  

Em sua primeira edição, o protesto apontou enquanto ações prioritárias 

algumas medidas que garantissem minimizar as diferenças sociais, bem como a 

diminuição dos índices de violência contra a mulher. Medidas estas, que se 

iniciariam com a ampliação do número de delegacias de atendimento às mulheres, 
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haja vista que entre os 102 municípios, apenas a capital, Maceió, e Arapiraca, 

possuem este tipo de atendimento especializado469.  

A partir das discussões suscitadas pelas manifestações ocorridas não só em 

Maceió, bem como através da publicização dos altos índices de violência no Estado, 

sendo Alagoas o segundo maior em vitimização de mulheres e ocorrências de 

crimes domésticos, a Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadaniae dos Direitos 

Humanos inaugurou em junho de 2013 o Centro Especializado no Atendimento àMulher em 

Situação de Violência, o CEAM Jarede Viana
470

. Tal iniciativa faz parte da estratégia de prevenção e 

proteção à mulher, uma ação desenvolvida pelo Governo Federal em parceria com os governos 

estaduais emunicipais, com o objetivo de prestar acolhimento psicológico, social e 

orientação jurídica às mulheres em vitima de situação de violência , no sentido de 

fortalecer autoestima e possibilitar  que essas mulheres se tornem protagonistas de 

seus próprios direitos , ampliando seu nível de entendimento sobre as relações de 

gênero. 

 Atualmente as principais bandeiras levantadas pela Marcha das vadias em 

Alagoas são; 1)Estupro é crime, a culpa nunca é a da vítima; 2) Não nasci para ser 

mãe, nasci para ser a que eu queira ser. Maternidade é escolha, não é obrigação; 

3)Mais creches públicas: para que as mulheres não renunciem as suas conquistas 

profissionais; 4)Ampliação do número de delegacias de mulheres nos bairros; 5)Por 

uma mídia que respeite as mulheres; corpos femininos não são mercadorias; 

6)Homoafetividade é amor, não é doença.Estupro é crime, não é remédio; 

7)Homoafetividade : Direitos iguais para casais diferentes; 8)Homoafetividade: não é 

crime expressar carinho é um direito de todos.Respeite isso; 9)Em defesa das 

mulheres lésbicas:Por uma sociedade que não oprima pessoas que se amam; 

10)Aborto é questão de saúde pública,pela regulamentação, para que milhares de 

mulheres não morram em abortos clandestinos; 11)Homens e mulheres: para 

trabalhos iguais, direitos iguais, salários iguais; 12)Foco na saúde integral: mulheres 

não só dão à luz , elas também adoecem; 13)Efetivação e ampliação da Lei Maria 

                                                           
469

 Maceió possui duas delegacias de Defesa da Mulher, e Arapiraca possui uma unidade. As trêsdelegacias 

atendem apenas em horário comercial, e exceto nesses horários, somente através da Central de Denúncias (180) 

as ocorrências podem ser registradas. 
470

 A escolha do nome Jarede Viana é uma homenagem à feminista alagoana, que lutou por direitos democráticos 

e em defesa das minorias. Na década de 80 participou da fundação da União das Mulheres de Maceió (UMMa), 

construindo também carreira política, trabalhou na criação da Delegacia da Mulher e do Conselho estadual dos 

direitos da Mulher.   
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da Penha.Depois de denunciar, é preciso ter aonde ir; 14)Contra todo tipo de 

violência em Alagoas, 2º maior número de assassinatos de mulheres no Brasil. 

Levando em consideração o contexto social e as demandas de cada espaço 

onde tais atos se desenvolvem, vale ressaltar que Alagoas é o segundo Estado do 

país em número de crimes contra a mulher, estando atrás apenas do Espírito Santo, 

segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos e da Mulher. 

Após a primeira edição realizada em Maceió, foram fomentadas outras 

discussões e outras ações coletivas para o fortalecimento e a legitimação das 

manifestações, bem como a adoção de novas estratégias combativas ao preconceito 

e a minorização da opressão feminina e de outras minorias.  

Em entrevista,471 a estudante de química Thatiane Nicácio, uma das 

responsáveis pela ideia inicial em Alagoas, definindo em poucas palavras, o que é a 

marcha, apontou o termo avanço, enquanto a palavra que define um movimento 

novo em um Estado tão conservador:  

Na primeira reunião só apareceram 20 pessoas, e por isso achamos que 
aqui não funcionaria. Com a divulgação feita pelas redes sociais 
conseguimos reunir muita gente, foi quando realizamos a Marcha, sem 
levantar bandeiras políticas, trouxemos discussões acerca da não violência 
contra a mulher, da legalização do aborto, da diminuição das desigualdades 
sociais e de gênero e outras bandeiras (NICÁCIO: 2013).   

 Por definir a Marcha enquanto uma construção aberta e coletiva, a 

organização fixou o Espaço Cultural La Rosa Mossoró472 enquanto sede para os 

encontros, debates e a construção do ato, através de convocatórias nas 

redessociais, com reuniões semanais aos domingos. Assim como uma questão 

apontada na agenda de luta da Marcha, a diversidade sexual, presente e dialogável 

também no ambiente que sedia as discussões, e pela grande repercussão em 

âmbito nacional acerca do projeto de “cura gay” e o direito à união estável 

homoafetiva, tais discussões suscitaram por parte do Poder Legislativo Municipal, a 

lei do Livre Afeto473. 

                                                           
471Entrevista realizada em 06/08/2013. 
472O Espaço Cultural La Rosa Mossoró é um ambiente direcionado aos frequentados da noite boêmia 
do Bairro histórico de Jaraguá, frequentado por artistas, intelectuais e universitários, atraindo grande 
público LGBT e diversos guetos. 
473Assinado pelo prefeito de Maceió, Cícero Almeida (PDT), no dia 15 de outubro de 2009 o decreto 
que regulamenta a Lei nº 4.667, de 23 de novembro de 1997 (de autoria do então Vereador Paulão - 
PT), estabelecendo sanções às práticas discriminatórias a livre orientação sexual dos maceioenses. 
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 A lei prevê que todos os casais tenham direitos iguais de manifestar e 

expressar seus sentimos em quaisquer ambientes, e em sua composição está 

inserido o estabelecimento de sanções às práticas discriminatórias a livre orientação 

sexual, e que todo ato de discriminação praticado contra pessoas, em virtude da 

orientação sexual destas, poderá ser levado ao Conselho Municipal de Direitos 

Humanos e Segurança Comunitária por meio de correspondência postal, mensagem 

eletrônica, telefone, ou pessoalmente, na forma a ser estabelecida em ato 

administrativo. De acordo com a Secretaria Municipal de Controle do Convívio 

Urbano (SMCCU), órgão responsável por Licenciamentos e Fiscalizações no âmbito 

municipal, tal secretaria deve exercer um importante papel na execução da lei, uma 

vez que em caso de reincidência, o alvará dos estabelecimentos poderá ser 

cassado.  

Assim como a Lei do Livre Afeto, no dia 1º de agosto de 2013, a Presidenta 

Dilma Rousseff sancionou integralmentea lei 12.845/2013 que obriga os hospitais do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a prestar atendimento emergencial e multidisciplinar 

às vítimas de violência sexual.O atendimento a vítimas de violência deve incluir o 

diagnóstico e tratamento de lesões, a utilização da pílula do dia seguinteevitando 

uma possível gestação, a realização de exames para detectar doenças sexualmente 

transmissíveis e a preservação do material coletado no exame médico-legal. 

 A garantia da utilização legal de métodos contraceptivos por parte das vítimas 

de abuso e violência sexual gerou grande repercussão principalmente por parte de 

entidades religiosas e conservadoras, o que provoca um embate entre o estes 

grupos e o ato da Marcha das Vadias e sua luta por direitos e garantias sociais. 

Segundo Thatiane Nicácio, uma das organizadoras da Marcha das Vadias em 

Alagoas, o papel das reivindicações é enfático, e os pontos que provocam 

enfrentamentos com outros grupos e instituições: 

A gente levanta a bandeira de mais creches, de assistência estudantil pras 
mães estudantes na universidade. A desvalorização que a mídia traz em 
cima da mulher, principalmente da mulher negra. E não só a Marcha como 
outros movimentos sociais batem de frente com muitos grupos religiosos, e 
a gente pauta muito o Estado Laico, acredita que religião é religião, e 
Estado é Estado. Como o caso do aborto, que é um caso de saúde público, 
e a gente visa garantir que vítima não seja tão lesada, e não tenha sequelas 
maiores, além das psicológicas provocadas pelo abuso sexual. E outra, 
delegacia pra mulher não funciona aqui no Estado, são apenas três, e 
somente em horário comercial. É contra essas ações que a Marcha 
funciona (NICÁCIO, 2013).   
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Recentemente, em uma nota divulgada em 1º de agosto de 2013, a Marcha 

das Vadias em Alagoas publicou a Carta das Mulheres Alagoanas, um documento 

de repúdio ao descaso político que aponta as pautas e necessidades do ato:  

“Nós, mulheres alagoanas, repudiamos a posição do deputado Givaldo 
Carimbão (PSB-AL) que propôs no Estatuto do Nascituro a tipificação do 
aborto enquanto crime hediondo. Em Alagoas, lugar onde a violência contra 
a mulher chega a índices de epidemia e o caos da saúde, educação pública 
e da moradia mostram o descaso deste e de outros deputados com a 
população, em especial as mulheres, um dos setores mais oprimidos da 
sociedade. Repudiamos também os deputados que ao invés de somar à 
luta por Delegacias 24 Horas de Atendimento à Mulher e que cubram todo o 
estado, mais casas-abrigo e condições dignas de existência, gastam seu 
mandato com medidas que vão na contra mão da luta pela qualidade de 
vida das mulheres.Legalizar o aborto é apenas a possibilidade para que as 
mulheres que queiram fazer o aborto possam fazer sem o risco de morrer. 
Por isso, lutamos por educação sexual, e anticoncepcionais gratuitos para 
não abortar, e aborto legal, seguro e gratuito, para não morrer”. 

Marcha das Vadias – Alagoas (MdVAL) 

 Para a organização do ato em Alagoas, a Marcha visa a consolidação e 

manutenção dos direitos conquistados pelas mulheres, bem como dar visibilidade e 

promover o debate sobre a condição feminina na sociedade e em suas diversas 

esferas. Enquanto temática discursiva a marcha das vadias visa promover uma 

maior consciência social bem como alertar contra ações de violência contra a mulher 

assim como desconstruir uma visão machista que coloca a mulher numa condição 

de submissão. Nessa perspectiva a Marcha apresenta como uma das bandeiras 

autonomia em relação ao próprio corpo, igualdade de direitos, participação politica, 

inserção no mercado de trabalho e indagação do próprio papel enquanto agente de 

transformação social. 

 Uma construção coletiva, e aberta, o ato segundo Thatiane Nicácio tenta não 

expôr ideologias partidárias específicas, tampouco restringir a participação de estiver 

disposto à construir o grupo que tenta se consolidar no Estado e estender para além 

da capital (Maceió) a marcha. Assim como a Parada da Diversidade e do Orgulho 

LGBTT, a Marcha tenta levar para as cidades do interior a manifestação enquanto 

ato permanente no calendário de lutas: 

Pensamos que a construção deve ser colaborativa e tal... E sem nenhum 
tipo de hierarquia. Aqui temos gente do PT, do PSTU e do Coletivo Geórgia, 
além de pessoas independentes pensando juntas. Fazemos reuniões 
abertas e deliberativas, na Universidade, através da rede social, e em 
outros espaços agendados, e as tarefas são distribuídas de acordo com a 
disponibilidade de cada um. Como temos pessoas e grupos múltiplos,cada 
um traz seus motivos particulares para construir o ato que é coletivo. 
Estamos em contato com outras estudantes da Universidade no interior de 
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Alagoas, e nossa próxima tarefa é realizar a Marcha em Arapiraca e dar 
força ao grupo para que ele possa se estender pra outros espaços e atinja 
outros espaços  (NICÁCIO, 2013). 

O que se pode analisar, apesar da Marcha das Vadias ser um ato que 

apresenta em suas bandeiras e gritos de lutas , contestações e reivindicaçoes já 

apresentadas pelos movimentos feministas, de mulheres, entre outros grupos  em 

diferentes contextos socias e momentos históricos, é que, essa manifestação assim 

como os  movimentos atuais giram em torno de valores culturais buscando uma 

“transformação da sociedade”. Surge no contexto histórico em que os veículos 

midiáticos, principalmente as redes redes sociais,  se configuram enquanto 

importantes mecanimos de informação, exposição e propagação, promovendo 

discussões e dando visibilidade às ações.  

Vemos no cenário atual brasileiro e mundial uma explosão de manisfestações 

e protestos, que trazem um fator  em comum além de trazer à tona valores 

revolucionarios, de mudança social e de comportamentos. A Marcha das Vadias, 

assim como outras diversas manifestações que vem ocorrendo recentemente não 

possuem vinculação política partidári direta,   esses protestos como o Movimento 

Passe Livre, Marcha da Maconha, e outros, são movimentos de liberdade, 

manifestações que além de politicas e sociais, em sua grande maioria são de cunho 

popular, e nascem à partir dos sentimentos de indignação coletiva.  

Em geral umas das exigências, fato que causa uma divisão de opniões entre 

os manifestantes, é que a manifestação deva se apresentar apatidária, sendo esse 

um espaço livre, democrático e agregador, onde todos podem participar de forma 

igual, independente de sua crença religiosa, orientação sexual ou ideologias político 

partidárias. 
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The LGBT students (lesbians, gays, bisexuals, transvestites and transsexuals) suffer greatly from the 
violence suffered at school. In this work we will reflect on the role that education plays in the life of the 
LGBTs and how it can contribute to a culture of respect and appreciation of differences, especially 
gender and sexual. 
 
KEYWORDS: Sexual diversity, education, law 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

 O direito à educação é visto como um direito fundamental de todas as pessoas. Os direitos 

fundamentais são aqueles direitos sem os quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às 

vezes, não sobrevive (CUNHA JÚNIOR, 2011). Todas as sociedades democráticas tem um rol de 

direitos básicos que são reconhecidos para todos os cidadãos. 

 No Brasil, nem todos os direitos fundamentais são concretizados na vida das pessoas. Os 

números de pobres, de miseráveis, de pessoas sem teto, sem terra, sem acesso a uma saúde de 

qualidade, a uma educação pública eficiente são enormes. Muitos são os desafios nessas áreas para 

que o nosso país seja igual para todos. 

 Em relação à educação falta muita coisa para que ela seja de qualidade. A existência de 

escolas públicas e privadas, sendo esta última reservada aos que tem mais dinheiro e de uma 

qualidade muito maior do que aquela mostra o quanto a educação é um instrumento para a 

manutenção das diferenças sociais no país. 

 Além dos desafios estruturais no sistema educacionais, outros se colocam, dessa vez 

comuns a todos os sistema de ensino, seja público ou privado, federal, estadual ou municipal. 

Estamos nos referindo aos preconceitos e discriminações sofridas por estudantes que tem uma 

orientação sexual diferente da maioria.  

 Partindo da mesma ideia que Paulo Freire quando disse que “faz parte igualmente do pensar 

certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação” (2004, p. 16), nos propomos a 

fazer esse trabalho.  

 Essa é uma pesquisa bibliográfica com análise de conteúdo. Nosso objetivo é estudar a 

homofobia e sua manifestação no contexto escolar, partindo da hipótese que essa discriminação 

impede que o direito à educação seja concretizado na vida de estudantes gays, lésbicas, bissexuais e 

transexuais. 

Entendemos a homofobia como o preconceito ou discriminação voltada para pessoas que 

fogem à sexualidade majoritária, ou seja, a todos que não são heterossexuais, sejam eles gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais. 
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 Numa sociedade que valoriza a masculinidade, a virilidade, que tem a heterossexualidade 

como norma, quem não faz parte desse padrão é excluído de direitos fundamentais da pessoa 

humana. Não precisa ser gay pra sofrer a violência homofóbica. Basta não se adequar aquilo que as 

pessoas consideram como “coisa de homem” para a homofobia se manifeste como aconteceu, no 

ano passado, na Bahia, quando dois irmãos foram agredidos depois que saíram de uma festa porque 

estavam abraçados. Um chegou a óbito em decorrência da violência. 

Fizemos leituras de teóricos que trabalham com a temática da diversidade sexual e, em 

especial, da homofobia, como Borrilho (2010), Louro (2003; 2010), Miskolci (2009) e de autores que 

trabalham com educação e o currículo escolar como Silva (2005), Lopes (20102), Costa (2003) e 

Veiga-Neto (2003).  

Além disso, utilizamos alguns trechos de lei voltados para os objetivos e princípios da 

educação brasileira como a Constituição Federal de 1988, a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e a Lei 8069 de 13 de junho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

 Infelizmente, nossas escolas e nossos professores não estão preparados o suficiente para 

lidar com esse problema. Muitas vezes a atitude do professor é de silenciamento e, até, de 

colaboração com a homofobia, ao invés de combatê-la, já que um dos princípios que regem a 

educação brasileira é o respeito à liberdade e o apreço a tolerância. 

 Esperamos, com esse artigo, contribuir para o debate sobre a diversidade sexual e a 

educação, para que, como diz Rios “na esfera da sexualidade, ninguém seja vilipendiado, injuriado ou 

qualificado como abjeto em virtude de orientação sexual diversa da heterossexualidade” (2010, p. 

39). 

 

2 – HOMOFOBIA E BULLYING NA ESCOLA 

 

No Pará, uma adolescente teve a matrícula negada por ser lésbica
474

. Em Goiás, duas 

estudantes foram expulsas de um colégio Adventista porque foi descoberto um namoro entre ambas, 

ainda que não tenham tido qualquer contato físico dentro do espaço escolar. A mãe da garota tentou 

argumentar para que sua filha não fosse expulsa, mas recebeu como resposta que homossexualismo 

é um crime tão sério como roubar e matar
475

.  

Em Vitória, um adolescente cansado e angustiado de tanto sofrer violência homofóbica na 

escola se suicida. Bicha, viado, gordinho eram os adjetivos que seus colegas, constantemente, o 

chamavam. Todas às vezes, saia da escola chorando. Em carta de despedida, antes de se enforcar 

com cinturão de sua mãe, dizia não entender o motivo de sofrer tantas humilhações
476

. 

                                                           
474

 Aluna lésbica tem matrícula negada no Pará. Disponível em: 
http://acapa.virgula.uol.com.br/mobile/noticia.asp?codigo=18683. Acesso em 26/01/2013 
475

 Estudante expulsa acusa escola adventista de homofobia. Disponível em: 
http://www.paulopes.com.br/2012/06/estudante-expulsa-acusa-escola.html#.UQP-Dx3C2Wg acesso 
em 26/01/2013 
476

 Garoto vítima de homofobia se suicida em Vitória; pais culpam escola do filho. Disponível em: 
http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-pais-culpam-
escola-do-filho/2/5/15827. Acesso em 03/03/2012. 

http://acapa.virgula.uol.com.br/mobile/noticia.asp?codigo=18683
http://www.paulopes.com.br/2012/06/estudante-expulsa-acusa-escola.html#.UQP-Dx3C2Wg
http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-pais-culpam-escola-do-filho/2/5/15827.%20Acesso%20em%2003/03/2012
http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-pais-culpam-escola-do-filho/2/5/15827.%20Acesso%20em%2003/03/2012
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A homofobia dentro do ambiente educacional tem se tornado uma das principais causas da 

evasão escolar. Isso acontece porque no espaço escolar faltam políticas que incluam a diversidade 

sexual nos discursos e nas práticas, sendo a heterossexualidade o único comportamento valorizado e 

estimulado, excluindo as sexualidades minoritárias, entendidas, de acordo com Louro, como  

 

Práticas e identidades sexuais tidas como de minorias. Mas é fundamental 
reconhecer que minoritário, neste caso, não remete à quantidade, e é, sim, 
indicativo do modo como um grupo dominante nomeia aqueles que dele 
diferem. Trata-se, pois, de práticas e identidades sexuais que se 
diferenciam ou se afastam daquelas que são ditas normais (2010, p. 143). 

 

A homofobia não é tratada como os outros tipos de preconceitos como, racismo e sexismo 

que são tidos e punidos como crime. O índice de homofobia na sociedade se eleva cada vez mais o 

que acaba refletindo diretamente na educação. Uma vez que “a educação é apenas um dos aspectos 

que compõem a realidade social” (FERREIRA, 2011, p. 26) e a escola é um reflexo da sociedade. 

Para Bahia e Pereira 

 

A escola não é um ambiente separado do meio social. Não se trata aqui de 
um “lugar do conhecimento e da reflexão” imune às vicissitudes e 
problemas da sociedade. Antes pelo contrário, participa e está inserida, 
para o melhor e para o pior. (2011, p. 66). 

 

 A escola que é tida como um espaço de interação, de educação e formação de cidadãos. 

Mas os estudantes que se assumem como homossexuais, bissexuais ou transgêneros sofrem 

violências não só psicológicas como também físicas em alguns casos, tirando-lhe o direito 

fundamental à educação. 

 As nossas escolas não estão aptas a lidar com o bullying homofóbico, isso porque os 

professores não têm informações de como abordar o tema da homossexualidade, preferindo ficar 

omissos e não tratar sobre a questão em sala de aula e no ambiente escolar, e também não há 

material didático qualificado para tal. É na escola que a sexualidade mais se manifesta, se 

desenvolve, onde se produzem comportamentos e se estimulam ou se supera preconceitos. Neste 

sentido, concordamos com Bahia e Pereira quando dizem que, 

 

A escola precisa contribuir com esse movimento de emancipação, de tornar 
a diversidade sexual algo discutido, conversado com tranquilidade, para que 
o ser humano possa relacionar-se melhor com ele próprio e com os outros. 
Nos tempos hodiernos, é pensamento corrente que para se viver 
democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os 
diferentes grupos e culturas que a constituem. (2011, p. 52). 

 

Várias pesquisas realizadas mostram a relação da homofobia no espaço escola. Segundo 

estudo recente, estudantes gays, lésbicas e travestis estão deixando a escola por causa da 

discriminação. A pesquisa informa que, no Rio de Janeiro, cerca de 20% dos alunos homossexuais 

que iniciam o ano letivo não suportam a perseguição e violência sofridas e terminam abandonando os 
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estudos.
477

 Para a psicóloga especialista em sexualidade da Universidade Católica de Brasília (UCB) 

Claudiene Santos, "a autoestima dessas pessoas que são discriminadas fica muito baixa. Como ela 

pode estar em um lugar em que os outros não a aceitam como ela é de verdade? A consequência em 

geral é a evasão”.
478

 

Outro estudo recente apontou que a maioria dos jovens brasileiros discrimina homossexuais. 

Além disso, 45% dos alunos e 15% das alunas não queriam ter colegas homossexuais na sala de 

aula. De acordo com Miriam Abramovay, coordenadora do estudo, 
479

esse preconceito se traduz em 

insultos, violências simbólicas e violência física contra os jovens homossexuais. Ela destaca que se 

trata de violência homofóbica, por parte de toda a sociedade, inclusive de familiares, e não apenas 

bullying (que é a violência entre pares). De acordo com a pesquisadora, essa violência gera 

sentimentos de desvalorização e sentimentos de vulnerabilidade nos jovens homossexuais. De 

acordo com Mello Neto e Agnolet 

 

Tais cidadãos enfrentam particulares dificuldades, vivenciando 
cotidianamente casos de desrespeito e violência. Onde quer que vá, uma 
pessoa com orientação não-heterossexual, freqüentemente se depara com 
situações vexatórias, atraindo olhares curiosos, brincadeiras de mau-gosto 
e atitudes preconceituosas. (2013, p.07) 

 

Uma pesquisa feita com base em questionários do Exame Nacional do Ensino Médio revelou 

que homofobia cresceu 150% nas escolas brasileiras entre 2004 e 2008.  Segundo o Enem, foram 

analisadas 6,4 milhões de respostas feitas por estudantes que estavam concluindo o Ensino Médio.
480

 

Segundo Lopes Neto 

 

bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, 
que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudante 
contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma 
relação desigual de poder. (2005, p. 165). 

 

                                                           

477
 Homofobia afasta estudantes das escolas no Rio 

http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI3962747-EI8266,00 
Homofobia+afasta+estudantes+das+escolas+no+Rio.html Acesso em 07/07/2011 

478
 Discriminação afeta desempenho escolar de alunos homossexuais. Disponível em 

http://www.gay1.com.br/2009/09/discriminacao-afeta-desempenho-escolar.html 
Acesso em 05/06/2011. 
479

 Maioria dos jovens brasileiros discrimina homossexuais, diz estudo. Disponível em: 

http://noticias.terra.com.br/educacao/maioria-dos-jovens-brasileiros-discrimina-homossexuais-diz-
estudo,e34a42ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
Acesso em 26/01/2013 
480

 Pesquisa revela que homofobia cresceu 150% nas escolas brasileiras. Disponível em: 

http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/pesquisa-revela-
homofobia-cresceu-150-escolas-brasileiras-631544.shtml Acesso em 

07/07/2011 
 

http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI3962747-EI8266,00
http://www.gay1.com.br/2009/09/discriminacao-afeta-desempenho-escolar.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/maioria-dos-jovens-brasileiros-discrimina-homossexuais-diz-estudo,e34a42ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/maioria-dos-jovens-brasileiros-discrimina-homossexuais-diz-estudo,e34a42ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/pesquisa-revela-homofobia-cresceu-150-escolas-brasileiras-631544.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/pesquisa-revela-homofobia-cresceu-150-escolas-brasileiras-631544.shtml
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Seguindo essa linha de pensamento, o bullying homofóbico seria as atitudes agressivas, 

intencionais e repetidas voltadas para determinados alunos em decorrência de sua orientação sexual 

minoritária, ou seja, da homossexualidade. O aluno sofre esse tipo de violência por ser gay, lésbica, 

bissexual ou transexual. 

Vemos a escola como produtora de identidades e o currículo escolar, longe de ser neutro, 

como um lugar privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida, controlada. 

Mesmo que a escola e o currículo silenciem diante de problemáticas como o racismo, a misoginia ou 

a homofobia, toda a estrutura escolar, os símbolos, as regras, estão implicados na formação de um 

determinado tipo de sujeito, que na sociedade ocidental é homem, branco, heterossexual e cristão. 

Os que fogem a esse modelo são considerados diferentes, exóticos, não dignos do investimento 

escolar.  

Acima de tudo é preciso ter em mente que existe uma educação sexual na escola, ainda que 

de forma implícita. Como diz Lopes (2002, p. 122) o currículo oculto está certamente incluindo 

questões relativas à sexualidade. Mas o que  vem a ser o currículo oculto? Silva (2005, pp 78 - 79) 

diz que 

 
 O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 
escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, de 
forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes. [...] Para a 
perspectiva crítica, o que se aprende no currículo oculto são 
fundamentalmente atitudes, comportamentos, valores e orientações que 
permitem que crianças e jovens se ajustem da forma mais conveniente às 
estruturas e às pautas de funcionamento, consideradas injustas e 
antidemocráticas e, portanto, indesejáveis, da sociedade capitalista. 

 

Assim, as crianças e adolescentes estão constantemente sendo ensinados, ainda que de 

forma implícita, a se comportarem, a terem atitudes e valores típicos da sociedade em que estão 

inseridos. Um currículo que é aprendido nas relações entre professores e alunos, entre a 

administração e os alunos, entre alunos e alunos que busca um ensino conformista com a situação 

vigente.  Ademais, como ressalta Silva (2005, p. 79)  

 

[...] Mais recentemente, nas análises que consideram também as 
dimensões do gênero, da sexualidade ou da raça, aprende-se, no currículo 
oculto, como ser homem ou mulher, como ser heterossexual ou 
homossexual, bem como a identificação como uma determinada raça ou 
etnia 

 

Sengundo Veiga-Neto “a educação escolarizada é um conjunto de práticas indissoluvelmente 

ligadas às demais práticas sociais” (2003, p. 109), por isso, diante de uma sociedade muito violenta, 

preconceituosa, que discrimina os diferentes, fica fácil entender a manifestação da homofobia no 

espaço escolar. 

 

3 – ENFRENTANDO A HOMOFOBIA 
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O ordenamento jurídico nacional coloca a educação como direito humano fundamental. Seu 

objetivo não é apenas repassar os conhecimentos acumulados pela humanidade, mas visa o pleno 

desenvolvimento da pessoa, igualdade de acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, pluralismo de ideias, direito do educando de ser 

respeitado pelos educadores, o respeito à liberdade e o apreço a tolerância. 

De acordo com a Constituição Federal “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (Art. 205, caput).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 53 e seus incisos colocam que 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. 

 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) art. 2, “A educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.” O artigo seguinte da referida Lei preceitua que 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância 

 

Com tantas orientações no sentido de ter uma educação para formar plenamente a pessoa, 

com pluralidade, respeito pelos direitos fundamentais, promoção da tolerância dentre outras, deveria 

ser desnecessário estudar a homofobia no espaço escolar. Mas, infelizmente, todas essas 

orientações não saem do papel.  

Ora, se a educação deve formar plenamente o indivíduo, isso significa que todas as 

características pessoas da pessoa devem ser trabalhadas no sentido de fazer do estudante um ser 

completo, sem problemas psicológicos ou mentais. Diante disso, enfrentar a homofobia na sala de 

aula faz-se necessários, uma vez que os estudantes que sofrem desse preconceito têm sérios 

problemas, podendo, como vimos acima, levar até a morte. Como bem disse Bahia e Pereira, 

 

A escola precisa contribuir com esse movimento de emancipação, de tornar 
a diversidade sexual algo discutido, conversado com tranquilidade, para que 
o ser humano possa relacionar-se melhor com ele próprio e com os outros. 
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Nos tempos hodiernos, é pensamento corrente que para se viver 
democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os 
diferentes grupos e culturas que a constituem. (2011, p. 52). 

 

No dia-a-dia escolar, vários processos são acionados para formar um tipo de sujeito, 

marginalizando todos os outros que não se enquadram nesse ideal. Ou seja, a escola ajuda a formar, 

assim como outras instâncias sociais, um sujeito que seja coerente com a sequência sexo-gênero-

sexualidade, a saber, o sexo biológico (macho/fêmea), determina o gênero (masculino/feminino) e 

este leva a um desejo sexual (pelo sexo oposto) (LOURO, 2004, p. 80). 

A cultura escolar, que para Dominique Julia (2001, p. 10) é, “um conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” é heteronormativa.  

Pela lógica da heteronormatividade, todas as pessoas devem ser heterossexuais e todos os 

bens produzidos pela sociedade, sejam eles materiais ou simbólicos, são destinados para quem vive 

segundo seus preceitos. Para Miskolci, 

 

ela não se refere apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma 
denominação contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade 
que evidencia seu objetivo: formar todos para serem heterossexuais ou 
organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, superior 
e “natural” da heterossexualidade (2009, p. 7 e 8). 

 

Fugir a isso é incorrer em castigos, privações e discriminações; é então que aparece a 

homofobia, um conceito que reflete uma prática individual, social, jurídica e política que, seguindo a 

ordem natural do sexo, crer na supremacia da heterossexualidade e inferioriza todas as outras 

possibilidades de experimentar e viver o desejo sexual, para Borrilho: 

 

a homofobia pode ser definida como a hostilidade geral, psicológica e social 
contra aqueles e aquelas que, supostamente, sentem desejo ou têm práticas 
sexuais como indivíduos de seu próprio sexo. Forma específica de sexismo, a 
homofobia rejeita igualmente, todos aqueles que não se conformam com o 
papel predeterminado para seu sexo biológico. Construção ideológica que 
consiste na promoção constante de uma forma de sexualidade (hetero) em 
detrimento de outra (homo), a homofobia organiza uma hierarquização das 
sexualidades e, dessa prática, extrai conseqüências políticas (2010, p. 34).  

 

Mais do que um problema ligado a determinadas pessoas, ela faz parte do mundo jurídico, 

político e educacional, uma vez que além das violências individuais perpetradas contras os LGBT`s 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), segundo Borrilho (2010, p. 15) a homossexualidade 

permanece um obstáculo à plena realização dos direitos, tanto civis quanto direitos fundamentais, 

como o direito à educação. Para Louro, 

 
Uma noção singular de gênero e sexualidade vem sustentando currículos e 
práticas de nossas escolas. Mesmo que se admita que existem muitas formas 
de viver os gêneros e a sexualidade, é consenso que a instituição escolar tem 
obrigação de nortear suas ações por um padrão: haveria apenas um modo 
adequado, legítimo, normal de masculinidade e de feminilidade e uma única 
forma sadia e normal de sexualidade, a heterossexualidade; afastar-se desse 
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padrão significa buscar o desvio, sair do centro, tornar-se excêntrico (2003, p. 
43-44) 

 

Partindo da Teoria Pós-Crítica do currículo, não vemos esse com neutro ou como 

simplesmente reprodutor das relações de poder do Estado. O currículo é um espaço de embates de 

políticas culturais, vinculado às relações de poder, não apenas estatal, mas espalhado em toda a 

rede social e que inclui em seu mapa os processos de dominação centrados na raça, etnia, no gênero 

e na sexualidade (SILVA, 2005, p.158-159).  

Assim sendo, “o currículo escolar é um lugar de circulação das narrativas, mas, sobretudo, é 

um lugar privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida, controlada” (COSTA, 

2003, p.51), subjetivamente norteado por um padrão consensual que admite as várias formas de se 

viver à sexualidade, mas, não foge do padrão “normal da sexualidade”. 

 Podemos constatar que a homofobia atinge o cotidiano escolar de forma negativa, levando 

alunos que se reconhecem como diferentes dos padrões estabelecidos pela heteronormatividade a 

sofrerem com as agressões, isso os leva ao fracasso escolar, a evasão e até ao insucesso 

profissional na vida adulta porque mesmo que tenham um ótimo currículo, são excluídos por sua 

orientação e identidade sexual. Por isso, 

 

mais do que nunca, há de se investir nas questões da educação sexual 
intencional e nela a diversidade sexual, entendida como um direito a todo 
cidadão, desmistificando preconceitos e tabus existentes na educação das 
pessoas. Isto demanda, portanto, estratégias pedagógicas apropriadas, 
visando à formação continuada do professor. (BAHIA E PEREIRA, 2011, p. 
62). 

 

Diante disso, faz-se necessária uma formação continuada para os professores e professoras 

sobre a diversidade sexual. Sabemos que muitos deles carregam consigo seus valores religiosos, 

mas a escola deve ser um ambiente laico e plural, um espaço onde a diversidade seja valorizada e 

bem trabalhada, onde os preconceitos sejam discutidos e as descriminações combatidas. 

Desde a educação infantil, as crianças precisam ter noções sobre a diversidade existente na 

sociedade. Um dos primeiros conceitos aprendidos na escola é o de família. Diante da nova realidade 

social, a família não é vista apenas como constituída por pai, mãe e filhos. Mas existe uma 

diversidade de arranjos familiares, dentre esses está à família homoafetiva, formada por dois pais ou 

duas mães e seus filhos. 

Além disso, diante de piadinhas ou brincadeiras que estudantes na sala de aula tiram com 

seus colegas gays, que na maioria das vezes nem assumidos são, é necessária a intervenção do 

professor no sentido acabar com essa prática, uma vez que ela traz consequências nefastas para a 

vida dos alunos que sofrem com o bullying homofóbico e também para os alunos que praticam, já que 

eles poderão no futuro adotar posturas violentas na sociedade. 

Diante disso, a escola enquanto reflexo da sociedade que está inserida também tem um 

papel transformador dessa sociedade e não apenas reprodutor. Partindo da perspectiva de 

construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais solidária, mais plural, a escola 

assume um papel relevante nessa missão. Como disse Henriques, 
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A escola e, em particular, a sala de aula, é um lugar privilegiado para se 
promover a cultura de reconhecimento da pluralidade das identidades e dos 
comportamentos relativos a diferenças. [...] [A] escola torna-se uma 
referência para o reconhecimento, respeito, acolhimento, diálogo e convívio 
com a diversidade (apud BAHIA E PEREIRA, 2011, p. 62). 

 

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a educação, visa o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. Além disso, o ensino deve ser ministrado com base no respeito à liberdade e apreço à 

tolerância. Ou seja, a educação oferecida nas escolas, deve propiciar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, as condições necessárias para o crescimento intelectual, emocional e físico dessas pessoas. 

Como assinalam Mello Neto e Agnoleti 

 

A educação, um dos maiores instrumentos de empoderamento, deve ser 
trabalhada como meio de reconhecimento e afirmação dos direitos humanos 
e da diversidade existente entre as pessoas. É a partir da educação que é 
possível incluir essa imensa parcela da população brasileira no 
desenvolvimento, garantindo-lhe o pleno exercício da cidadania. Entretanto, 
para que se possa dar efetividade a essa proposta de Educação Inclusiva, 
faz-se imperioso garantir o acesso a uma educação de qualidade, pluralista 
e emancipatória - aqui compreendida enquanto aquela que, muito mais que 
possibilitar a formação acadêmica, científica, cultural e humanista, estimula 
a curiosidade, a criatividade e a busca por aprimoramento - a todas as 
pessoas. (2013, p.06) 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Dizer que a educação é o caminho para qualquer país se desenvolver com qualidade virou 

lugar comum. Políticos, empresários, professores, estudantes, organizações da sociedade civil, enfim, 

todas as pessoas e entidades que direta ou indiretamente estão envolvidas com a educação falam a 

todo tempo sobre isso. Mas é preciso garantir não só uma educação de qualidade, como também 

uma educação que valoriza as diferenças, à diversidade, a pluralidade existente no espaço escolar. 

A homofobia incita o ódio, a violência, a difamação, a injúria, a perseguição e a exclusão do 

aluno no ambiente escolar. Tais atos só poderão ser combatidos quando houver políticas publicas na 

área de educação que deem suporte para o atendimento à diversidade em sala de aula para 

combater os preconceitos em relação a gênero, raça e as diversas orientações sexuais. 

É inconcebível que, em pleno século XXI, pessoas ainda sejam discriminadas em virtude de 

sua orientação sexual. Os casos de violências físicas e psicológicas que sofrem essas pessoas ferem 

brutalmente sua dignidade, valor supremo de nosso país, de acordo com a Constituição Federal de 

1988. 

A escola precisa ser um lugar onde o aluno se sinta acolhido, aceito e valorizado em sua 

singularidade e não lugar de exclusão e discriminação. Os anos que o estudante passa na instituição 

escola marca, indelevelmente, sua vida. 
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O tipo de sociedade que buscamos passa pelo tipo de educação que temos. Se quisermos 

construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, plural precisamos, na nossa prática 

pedagógica, buscar desenvolver em nossos alunos valores como respeito, tolerância e apreço a 

diversidade. 

Assim, se faz necessário que a escola trabalhe em prol de uma educação para a diversidade, 

para a pluralidade e que saiba conhecer, respeita e conviver bem com as diversas identidades de 

gênero e sexuais.  

A educação precisa, de fato, está preparada para o desenvolvimento pleno dos estudantes e 

ser um instrumento fundamental para o alcance da cidadania, sem qualquer tipo de exclusão. Uma 

educação para todos precisa trabalhar o respeito às diferenças na escola e o apreço a tolerância.  

O direito à educação no Brasil será realidade um dia onde todas as pessoas, independente 

de sua cor, classe social, gênero, orientação sexual, tenha acesso a ela e nela possam permanecer 

se sofrer qualquer tipo de preconceito ou discriminação em virtude de características pessoais. 
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RESUMO 

A sexualidade é algo que muitos querem nomear, categorizar, entender e governar. 
A linguagem torna-se importante para isso, na medida em que possibilita essa 
construção em diferentes práticas sociais. Nos rastros de Butler (2008), Foucault 
(2001; 2010) e outros teóricos, propomos um debate acerca da diversidade sexual e 
do combate às práticas discriminatórias de exclusão. 
 
Palavras-chave: Cidadania. Diversidade sexual. Educação. Gênero. Linguagem.  
 

SEXUAL DIVERSITY IN PUBLIC SCHOOLS: A MATTER OF CITIZENSHIP 

ABSTRACT 

Sexuality is something that many people want to name, categorize, understand and 
govern. The language is important because it permits the construction os this 
category in different social practices. Following scholars such as Butler (2008 and 
Foucault (2001; 2010) this paper proposes a debate on sexual diversity and the fight 
against discriminatory practices and exclusion. 
 
Keywords: Citizenship. Sexual diversity. Education. Genre. Language. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
481

 Mestrando e bolsista do Programa de pós-graduação em Mestrado Interdisciplinar em Educação, 
Linguagem e Tecnologias (MIELT) da Universidade Estadual de Goiás/Anápolis. E-mail: 
aldoff@uol.com.br.  
482

 Professor do curso de Letras e do MIELT na Universidade Estadual de Goiás/Anápolis. Doutor em 
Linguística Aplicada pela UNICAMP. E-mail: arylopes_br@yahoo.com 
483Professora de cursos de graduação e do MIELT na Universidade Estadual de Goiás. 
Doutora em Linguística pela UnB. E-mail: luciadefreitas@hotmail.com 



 

 

422 

 

 
Caminhos Iniciais: do gênero à diversidade sexual 

  

Neste texto, discutiremos diversidade sexual no contexto de escolas públicas 

e questões de cidadania. Considerando-se que nossa proposta se insere em um 

evento que debate a desconstrução de gênero, pareceu-nos importante desenvolver 

esta introdução, justamente, retomando a trajetória dos estudos de gênero desde 

sua formação até o momento atual, em que tal desconstrução se apresenta. Esta 

iniciativa visa, mais que uma mera recapitulação histórica, desenvolver reflexões 

sobre a adequação do conceito de gênero às discussões atuais sobre os temas aqui 

propostos. Nessa direção, orientamos este texto introdutório para a seguinte 

reflexão: qual a funcionalidade da categoria de gênero no debate atual sobre 

diversidade sexual e garantias de direitos e cidadania? 

A palavra gênero aparece pela primeira vez na história ligada à construção 

social dos sexos a partir da publicação “Sexo e Gênero”, de Robert Stoller (1968). O 

conceito, todavia, só prosperou a partir da década de setenta, no âmbito da 

chamada “segunda onda” feminista e do debate que a partir de então se trava entre 

estudiosas, militantes e seus críticos ou suas criticas nas lutas contra a opressão do 

sistema patriarcal. Nesse momento, o feminismo, além das preocupações sociais e 

políticas, irá se voltar para construções propriamente teóricas. É quando a 

antropóloga a Gayle Rubin (1975) publica seu famoso ensaio “O tráfico de mulheres: 

notas sobre a economia política do sexo”. A partir de então, o termo “gênero” passou 

a ser conceituado em oposição ao “sexo” para refutar o determinismo e o 

essencialismo biológico, a imutabilidade implícita na crença de que “anatomia é 

destino”, usada como justificativa para as desigualdades sociais entre mulheres e 

homens. 

Sem dúvida a contribuição fundamental dada pelos estudos de gênero e pelo 

movimento feminista foi constatar que essas desigualdades são, na verdade, 

construções sociais legitimadas pelo sistema patriarcal. Compreendido, portanto, 

como a construção social de cada sexo, que se constitui com e/ou em corpos 

sexuados, o gênero não nega a biologia, ao contrário, é a construção histórica 

produzida sobre as características biológicas. Conforme analisa Saffioti (2009, p.14), 

o gênero “consiste numa gramática, segundo a qual a sexualidade biológica é 
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transformada pela atividade humana, gramática esta que torna disponíveis os 

mecanismos de satisfação das necessidades sexuais transformadas”.  

Embora o conceito de gênero tenha trazido contribuições profícuas para o 

avanço dos estudos sobre as relações entre homens e mulheres em diferentes 

áreas do conhecimento, paira sobre o termo algumas críticas consistentes. Uma 

delas diz respeito à sua generalidade, considerada excessiva. Sobre a questão, 

assim escreveu Saffioti (2009, p.37):  

Gênero é um conceito por demais palatável, porque é excessivamente 
geral, a-histórico, apolítico e pretensamente neutro. Exatamente em função 
de sua generalidade excessiva, apresenta grande grau de extensão, mas 
baixo nível de compreensão. 

 

A mesma autora argumenta que o conceito de gênero não pode solapar o 

construto teórico sobre patriarcado que informava a base da teoria política feminista 

e nitidamente destacava a subordinação feminina e a dominação masculina. Tal 

abandono, ainda segundo Saffioti (2009), em detrimento da ênfase relacional, não 

pode ofuscar essas relações, bem como a falocracia, o androcentrismo, enfim, a 

primazia do masculino, questões que ela considera ainda centrais, especialmente 

nos estudos sobre mulheres e violência. 

Embora relevantes, esses julgamentos perdem, em nível de expressão, para 

a mais contundente problematização já feita sobre o construto de gênero. Referimo-

nos ao trabalho de Judith Butler (2008), especialmente em “Problemas de gênero”, 

no qual a autora desmontou a dualidade sexo/gênero. A exemplo de Derrida (2004), 

que desconstruiu a estrutura binária significante/significado e a unidade do signo, e 

fez com isso uma crítica à metafísica e às filosofias do sujeito, Butler propõe que não 

só o gênero é construído socioculturalmente, mas também o próprio sexo.  

Em vez da teoria relacional, Butler fala que gênero é um processo que articula 

sexo, desejo e prática sexual, no qual o corpo é moldado pela cultura através do 

discurso. Nessa medida, o gênero é transformável, alterável e reformável e a 

construção de gênero pode se dar dentro de um processo de subversão dos 

padrões (hetero)normativos. A principal contribuição de Butler é que sua teoria, ao 

“desconstruir” os binarismos macho-fêmea, homem-mulher, lança luz sobre outras 

identidades de gênero, como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis etc.  

Neste ponto, cabe retomar a reflexão lançada no início e que orienta as 

próximas seções deste texto, sobre a funcionalidade da categoria de gênero no 
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debate atual referente à diversidade sexual e garantias de direitos e cidadania. 

Reestruturado sobre novas bases, o gênero é ainda uma categoria de análise 

fundamental, mas assume uma proposta mais abrangente, distanciada dos 

argumentos biológicos e culturais da desigualdade. Assume-se, a partir da 

dissolução das binariedades, que há diversas maneiras de se viver as feminilidades 

e as masculinidades socialmente construídas, eliminando-se a ideia de 

transgressões e combatendo-se preconceitos. 

Como bem observa Lessi (2011), a Dignidade da Pessoa Humana deve ser 

respeitada e tutelada, independente de cor, raça, religião, sexo, gênero. A busca 

deve ser por uma norma que não diferencie o sexo/gênero, que seja geral e 

abstrata, sem qualquer distinção. Nas palavras da autora, “por que tantas distinções 

se sempre estamos falando de seres humanos? [...]. O que mais importa é dar a 

todo ser humano o que lhe é direito: integridade, dignidade”. 

 

Diversidade sexual e Educação: caminhos íngremes 

 
A afirmação da diversidade sexual é uma estratégia necessária a seu 
reconhecimento como valor social a ser preservado, rompendo com o ciclo 
de violação de direitos e de marginalização das práticas sexuais e 
performances de gênero não hegemônicas. (LIONÇO; DINIZ, 2009, p.61) 
 

A epígrafe acima nos move na tentativa de pensar a diversidade sexual como 

direito a ser preservado, e a escola como espaço que possibilita a inserção de 

diferentes arranjos para a promoção da cidadania. Ser diferente e respeitado em um 

espaço que promove e valoriza maneiras de ser iguais torna-se um sofrimento para 

quem não é adequado à norma. Estar fora dessa norma vem eivado de sofrimentos 

porque a nossa sociedade não possibilita a valorização das diferenças. A escola 

como um espaço que fabrica sujeitos e mantém uma sociedade dividida (LOURO, 

2010) deve ser questionada em suas práticas cotidianas e, para tanto, precisamos 

desestabilizar o edifício do instituído para que os nossos alunos e alunas tenham 

uma democracia sexual no cotidiano escolar e social. Segundo Silva (2000, p. 9), a 

escola, 

e em particular, a sala de aula, é um lugar privilegiado para se promover a 
cultura de reconhecimento da pluralidade das identidades e dos 
comportamentos relativos às diferenças. Daí, a importância de se discutir a 
educação escolar a partir de uma perspectiva crítica e problematizadora, 
questionar relações de poder, hierarquias sociais opressivas e processos de 
subalternização ou de exclusão, que as concepções curriculares e as 
rotinas escolares tendem a preservar. 
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Questionar esses poderes que se insurgem em práticas sociais cotidianas 

não é tarefa fácil, ainda mais porque a escola é um espaço que veicula a tradição 

(PEREIRA, 2007). Para Louro (2010), a escola delimita os espaços e serve de 

símbolos que são demarcados até onde cada um pode (ou não) ir. É um lugar 

demarcado pela exclusão porque institui, separa o lugar dos grandes. De acordo 

com Santos e Paulino (2006, p.11), “a escola, está envolvida por uma lógica que 

determina a exclusão de alguns grupos para o beneficiamento de outros, em 

detrimento dos valores igualitários expressos em diversas declarações mundiais, 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Nesse sentido, meninas e 

meninos terão os seus pares reconhecidos pela heternormatividade, uma vez que 

esta é o centro e a referência. 

De acordo com Moita Lopes (2008) a escola é uma das agências que 

organiza as identidades sociais dos alunos e alunas através da (re)produção, 

fabricando  sujeitos generificados, sexualizados e racializados. Isto é, todos e todas 

são entendidos dentro do ambiente escolar a partir de uma lógica perversa que 

compartimenta todos em um modelo, modelo este determinado pela norma. Na 

medida em que a instituição escolar se ancora na lógica da unificação das 

identidades sociais deixa-se evidente que as identidades são fixas e estáveis. 

Contudo, “as identidades sociais não são nunca unificadas [...] são cada vez mais 

fragmentadas e fraturadas, nunca singulares, mas construídas de forma múltipla nos 

diferentes discursos, praticas e posições”. (HALL, 1997, p.108). Afinal, o direito ao 

respeito à diferença em detrimento do reconhecimento da igualdade é importante 

porque possibilita o acesso e permanência de quem, ao longo do tempo, é colocado 

como um ser inferiorizado e marginalizado. Portanto,  

temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e 
temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as 
diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades. (SOUSA SANTOS, 2003, p.56) 

 

A escola, pensada como uma dimensão que acolhe o corpo, a identidade e 

suas extensões emocionais, é compreendida como aquela que deveria acolher a 

diversidade, uma vez que a educação emancipa e agencia a cidadania. Assim, a 

instituição escolar pode ser o espaço que problematiza sobre a diversidade 

promovendo espaços de discussões e reflexões que serão capazes da inserção do 
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aluno e da aluna sem sentirem-se inferiorizados por causa das suas condições 

sexuais, econômicas, físicas etc. 

Desse modo, estudos como o que propomos em nossa investigação torna-se 

um importante passo a ser dado no reconhecimento da diversidade sexual no 

contexto escolar, que inicia nos discursos propostos nos documentos oficiais, 

currículos escolares e nas instituições de formação docente, embora essas 

tentativas pareçam ser, às vezes, menosprezadas no meio acadêmico-científìco. 

Ainda que se façam importantes tais discussões arroladas no espaço das 

Instituições de Ensino Superior (IES) e no campo de atuação do professor, 

sobretudo o de língua materna (por construir através de diversos posicionamentos 

discursivos as identidades, interferindo na maneira que vemos/identificamos os 

outros e a nós mesmos), compete aos educadores e educadoras buscarem em sala 

de aula uma mediação discursiva na tentativa de reflexão, sensibilização, e o 

reconhecimento das identidades afetivas e sexuais presentes no espaço escolar.  

Acreditamos que o professor tem um papel importante na busca de uma 

educação emancipadora, capaz de promover equidade social para aquele e aquela 

que não é aceito e reconhecido como “normal” e, muitas vezes, visto como 

“anormal484”. Dessa forma, as práticas discursivas dos professores e das 

professoras podem nortear alunos e alunas para o cultivo ao respeito da diversidade 

afetivo-sexual nos espaços que estes transitam. 

O respeito à livre expressão da sexualidade torna-se importante para que haja 

um espaço político acerca da diversidade sexual em ambientes escolares. Para 

Lionço e Diniz (2009), as reflexões são necessárias porque conduzem a ações 

concretas que promovem uma cultura de reconhecimento da diversidade sexual. 

Esse reconhecimento é importante, tendo em vista o respeito à livre expressão 

afetivo-sexual e identidade de gênero. Essas ações contra o preconceito, a 

discriminação e a violência homofóbica possibilitam uma ‘democracia sexual’, pois 

favorece a cidadania.  

Acreditamos que a presente investigação possa contribuir para a formação de 

professores e professoras, através de uma sistematização contemporânea das 

                                                           
484 “Normalidade e anormalidade são questões centrais nos debates sobre inclusão e 
exclusão à medida que as representações e discursos que circulam com maior 
predominância no circuito cultural são aqueles que dividem os sujeitos entre normais e 
anormais, atribuindo um juízo de valor pelo qual os primeiros estão em vantagem sobre os 
segundos”. (THOMA, 2002, p.59; 2005, p. 1). 
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metodologias educacionais que possibilitam o enfrentamento do debate de maneira 

transparente, democrática, emancipatória e libertadora. Para Borrillo (2009, 2010), a 

homofobia, como uma manifestação arbitrária, é uma prática perversa que inferioriza 

e designa o outro como contrário à norma porque é “anormal”. O sujeito da 

sexualidade “anormal” é aquele que tem a sua diferença reduzida, uma vez que é 

posto em lugar menor, por isso subalterno, fora do universo humano.  

Assim, as manifestações da homofobia estão presentes em culturas nas quais 

a experiência do respeito ao outro na sua diversidade é pouco exercitado, ou seja, 

os professores e professoras, em suas práticas discursivas, podem hierarquizar as 

identidades a partir do viés da dicotomia.  Esse processo de hierarquização e 

dicotomia dá o lugar inferior ao outro que não condiz ao modelo. Sendo assim, é 

possível afirmar que alunos e alunas envoltos em práticas sociais marcadas pela 

discriminação (re)produzirão esses mesmos discursos e práticas em ambientes 

dentro e fora da escola. 

Ao pensar na figura do sujeito marcado dentro de uma suposta 

(a)normalidade, recorremos a alguns séculos para problematizar como se deu a 

construção do sujeito discursivo “normal” versus “anormal” que ainda, pelo que 

percebemos, reverbera na contemporaneidade. Para isso, seguimos a rota de 

Foucault (2010) para pensarmos nas instituições família e Estado como instâncias 

de controle e disciplinamento daquele que está fora da norma.  

A primeira figura é o monstro humano. Tendo a sua noção como jurídica, é 

uma figura transgressora na medida em que transgride duas importantes instâncias: 

as leis da sociedade e as leis da natureza. Não sendo encontrado nos discursos 

biológicos da época como modelo, essa figura remete à fusão do homem com o 

animal, tendo como resultado o  Minotauro, da mitologia grega. No campo jurídico 

haverá interpelações em relação aos irmãos siameses, e aos hermafroditas (à 

época, mistura ‘problemática’ de dois sexos). Dois, nomes, dois batismos, dois 

indivíduos? são indagações que circulam nesse  contexto. 

 A segunda figura é a do incorrigível, que tem como foco nesse contexto 

(século XVIII) a família e/ou as instituições que lhe apoiam. Em relação ao monstro 

humano e ao incorrigível, o primeiro não há uma frequência de aparecimento; o 

segundo, sendo mais frequente, é mais visto e, por isso, mais disciplinado. Assim, 

nesse momento, há um desenvolvimento de manicômios e instituições prisionais que 

‘guardam’ a sociedade desses sujeitos a corrigir que são tidos como “anormais” em 
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relação aos “normais”, pois são ‘deficientes’, ‘loucos’. Pode-se dizer que são 

narrativas instituídas para sustentar a figura normal do não deficiente (THOMA, 

2005).  

A terceira figura é o onanista ou o masturbador, o qual tem como contexto de 

surgimento a família. O controle dar-se-á nos lençóis, nos quartos e na cama, no 

corpo. O que se verifica é que essa figura terá um campo de atuação mais estreito 

em relação ao monstro humano (jurídico-biológico) e ao indivíduo a ser corrigido 

(natureza e sociedade), uma vez que o corpo, a cama e o quarto serão uma 

“espécie de microcélula em torno do indivíduo e do seu corpo”. (FOUCAULT, 2010, 

p. 50).  

Essas três figuras, embora tenham suas práticas instituídas de forma 

independentes, isto é, não carecem de uma para a existência da outra, são 

importantes para a reflexão acerca das “tecnologias da anormalidade”, que fabricam, 

a partir de diversos discursos, quem é o ‘normal” e quem é o “anormal” na 

sociedade. Portanto, a partir dessas figuras misteriosas podemos pensar na 

materialização de um sujeito ‘homossexual’ no século XIX (patologizado e 

medicalizado) que reflete o século XVIII (sodomizado e satanizado). Temos, no 

século XIX, o nascimento de uma ‘nova espécie’, um “tipo humano distintivo” 

(FOUCAULT, 2001; LOURO, 2004) construído a partir do saber da psiquiatria que 

toma força através da publicação do artigo de Carl Westphal em 1870. Para Borrillo 

(2010), até o século XVIII, para punir gays e lésbicas, as leis se fundamentavam no 

mito de Sodoma para justificar tais condenações. Isso leva-nos a inferir com o 

pesquisador, que o ódio aos homossexuais e a outras identidades sexuais, tem 

grande parte em raízes bíblicas que se inter-relacionam nos discursos políticos-

judiciais hodiernos.  

Diante do que foi arrolado acima, entendemos que a sociedade brasileira é 

marcada por uma forte história de desigualdade na qual a marca da escravidão 

ainda se faz presente de forma vigorosa. Essa história conjuga o desrespeito às 

formas não heterossexuais de sexualidade com a origem de classe, cor e etnia, 

tendo em vista que haja um modelo a ser seguido e propagado por diferentes 

instituições que o modelo aceito e ideal seja o homem, branco, escolarizado e 
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heterossexual. Assim, instituições diversas violentam a orientação sexual 485 de 

alunos e alunas, professores e professoras, no momento em que as identidades 

sexuais e sociais aceitas sejam postas como superiores em relação às outras formas 

não heterossexuais e hegemônicas de ser e estar na sociedade. 

Violentar a condição sexual, por exemplo, a partir de algo supostamente 

referente como modelo, é arbitrário e desumano porque fere o direito de poucos em 

detrimento da norma estabelecida por muitos. A instituição educacional pode ser o 

espaço de questionamento dessas normas, pois, embora seja o lugar do edifício da 

tradição, é o ambiente de desestabilização, uma vez que acolhe (ou deveria acolher) 

a diversidade humana. Conviver com a alteridade do outro é capital para o respeito 

ao outro. Nesse sentido, fixar identidades a partir do esquadro para torná-las 

‘(cor)retas’ são práticas perversas que amordaçam a subjetividade do outro para 

fundamentar em relações de poder quem deve ter o direito à livre expressão afetiva 

e sexual nas relações sociais.  

De acordo com Bohm (2009, p. 13),  

a escola, enquanto instituição constituída a partir destes padrões sociais, e 
historicamente voltada à reprodução e garantia de suas lógicas, em não 
sendo capaz de normatizar as referidas identidades, acabará, 
possivelmente, por excluí-las ou expulsá-las de seus espaços.  

 

 

Por conseguinte, cabe à escola ser um campo estratégico, onde a cidadania, 

a transformação social e a tolerância façam parte do currículo escolar, uma vez que 

a escola é a fomentadora de subjetividades e sujeitos, no momento em que ela 

constrói, transmiti o conhecimento e regula saberes. Ou seja, essas discussões 

devem ser efetivas em seus espaços, promovendo o respeito às diferenças e não 

somente fazer parte de calendários pedagógicos e datas espaciais nos ‘muros’ 

dessa instituição. 

Nesse sentido, o docente como um profissional que ocupa uma função 

importante no âmbito escolar, tem uma relevância direta ou indiretamente na 

constituição das identidades dos sujeitos aprendizes, bem como na formação dos 

(pre)conceitos sobre as diversidades existentes em nossa sociedade, pois é em 

                                                           
485Seguindo a rota de Piovesan e Rios (2003, p. 156), toma-se a orientação sexual do ponto 
de vista antropológico como “a identidade que se atribui a alguém em função da direção de 
sua conduta ou atração sexual”. 
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nossas práticas discursivas (instituídas na e pela linguagem) que construímos 

distintas realidades, sujeitos, subjetividades e sentimentos.  

Assim, compreendemos nas passagens acima que o processo educacional 

deve ser fundamentado nos aspectos basilares da igualdade, premissa básica 

consolidada no art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao 

confirmar que todos são iguais perante a lei, independentemente de qualquer 

distinção. Diferença essa, que pode ser interpretada como a de cunho racial, sexual 

(gênero), religioso, entre outras. 

Diante das discussões arroladas pelos estudiosos e estudiosas aqui citados, 

percebe-se que a escola pode estabelecer espaços de reflexões sobre as relações 

de poder e as práticas discursivas sexistas que invisibilizam o diferente da norma. O 

ambiente escolar é um espaço que não concebe máquinas autômatas e amorfas, 

sem afetividades e sexualidades. A escola, ainda que seja um espaço de controle e 

governo (LOURO, 2010), pode ser também um lugar promotor da democracia 

sexual. No âmbito federal, embora  haja algumas políticas para a diversidade sexual 

que foram implantadas a partir de 2004 pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), parece que há resistência em 

reconhecer a diversidade sexual em contexto escolar e, ainda é  incipiente a 

implementação destas propostas em sala de aula, como bem confirmam Guimarães 

(1995), Leão (2009), Louro (2003), Reis e Ribeiro (2002).  

Assim, a escola não pode ser o espaço que fabrica a exclusão e a homofobia 

através de uma heterossexualidade institucionalizada de maneira compulsória. A 

escola como espaço de múltiplas identidades deve ser o lugar de reflexão e de 

desestabilização das verdades construídas. A homofobia como uma prática 

discriminatória deve ser o motivo para pensarmos o preconceito como um 

“instrumento importante na manutenção das hierarquias sociais”. (PRADO; 

MACHADO, 2012, p. 9). Para isso, precisamos propor novas formas de pensar o 

instituído, aceito e naturalizado como forma de contestação e subversão das 

hegemonias. Deste modo, a linguagem será uma aliada para pensar sobre a 

construção que fazemos de nós e dos outros, atribuindo sentidos através de 

distintos arranjos que se interseccionam em nossas práticas sociais. 

 

Caminhos (in)conclusivos 
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Ao final dessa nossa abreviada caminhada queremos, sem tornarmo-nos 

prescritivos, nos posicionar como intelectuais que estão em atitudes de risco 

(Fischer, 2007). Igualmente, ao empreender pesquisar nas fronteiras, levamos em 

consideração o nosso objeto de pesquisa como algo histórico, situado em tempos e 

culturas móveis que de forma alguma podem ser dadas como naturais e 

inquestionáveis. O que nos move nessa empreitada investigativa é saber que as 

dúvidas fazem parte do cotidiano e as certezas não são algo que temos e/ou 

pretendemos. Por isso, negamos nesta e em futuras discussões as ‘verdades’ como 

um tanto conclusivas e fidedignas.  

As discussões que se fazem no âmbito acadêmico e na sociedade civil em 

relação às diversidades demonstram a necessidade de se posicionar nessa 

contemporaneidade através da incorporação de novas narrativas. Ao longo da 

história, modelos foram legitimados a partir de uma referência e de um esquadro. 

Foram atribuídos lugares para quem pertencia ao circuito “normal” e quem seria o 

“anormal”. Para os primeiros, tivemos literatura, artes, e diferentes campos culturais 

de exercício e materialização da existência. Para os ‘outros’, lugares foram tomados, 

narrativas silenciadas e vozes abafadas. Não mereciam ter literatura, artes e 

conquistarem outros campos culturais, porque queriam ser, sentir e existir como 

humanos, desejavam contestar toda forma desumana de exercer o poder que 

hierarquiza e por isso subalterniza o outro diferente da norma. E para isso o 

exercício do poder, numa sociedade marcada pela ‘razão’ (superior à emoção) e 

pelas dicotomias, ‘ser macho’ é discriminar a partir de uma lógica heteronormativa. 

Nesse sentido, estar na “anormalidade” hoje é questionar o que é essa 

“normalidade”. É pensar novos posicionamentos e subverter lugares. É compreender 

de que lugar e tempo nasce o permitido e exclui o não aceito. 

Assim, de acordo com Bohm (2009), a sexualidade interdita outros acessos à 

sociabilidade e a escolarização de determinadas identidades, pois a sexualidade tida 

como única, fixa e estável é algo que está fadado ao fracasso. Fracassa porque 

impede e limita as potencialidades humanas no exercício da cidadania. Dessa 

maneira, para alunos e alunas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 

acessarem os múltiplos ambientes de sociabilidade (e a escola é apenas um desses 

ambientes) de forma a serem respeitados e reconhecidos pelas suas diversidades, é 

necessário que estes não deixem as suas sexualidades nos extramuros da escola. 

Para isso, nós, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadores, temos 
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de aprender a descobrir novas rotas investigativas que desestabilizem o edifício da 

‘normalidade’. 
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Resumo 
O presente trabalho nasce de uma oficina ministrada por mim e mais dois 
professores no ”VII Seminário Internacional – As redes educativas e as tecnologias” 
realizado em junho de 2013 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A oficina 
tratou do tema ”Gênero e sexualidade na Educação Infantil”. O foco de análise deste 
trabalho são os ”novos contos de fadas”. 
Palavras-chave: Gênero, contos de fadas, educação. 
 

Abstract 
This work stems from a workshop taught by me and two other teachers in the "VII 
International Seminar - The educational networks and technologies" held in June 
2013 at the State University of Rio de Janeiro. The workshop dealt with the topic 

http://www.sistemas.ufrn.br/shared/verArquivo?idArquivo=1505006&key=b375fc0bbc3b2cae4274433c0eb7a71d
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"Gender and Sexuality in Early Childhood Education”. The focus of analysis in this 
work are the "new fairy tales." 
Keywords: Gender, fairy tales, education. 
 
 O presente trabalho nasce de uma oficina ministrada por mim e mais dois 

professores no ”VII Seminário Internacional – As redes educativas e as tecnologias” 

realizado em junho de 2013 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A 

oficina tratou do tema ”Gênero e sexualidade na Educação Infantil”. O foco de 

análise deste trabalho está nos ditos ”novos contos de fadas” que em determinado 

momento foram trazidos no curso. Estes seriam uma releitura dos contos clássicos 

em uma tentativa de romper com as fronteiras de gênero como, por exemplo, 

mulheres com papéis de heroína e homens sendo mais submissos às mulheres 

(Vidal, 2008). A grande questão do trabalho seria quais concepções de gênero são 

produzidos com estes ’novos contos de fadas’? Os objetivos estariam em responder 

esta questão, além de pensar na construção social dos gêneros e nas subversões 

possíveis. E outras questões: o que nos ensinam? Em que nos afetam? Como 

endereçam e em que podem afetar as crianças? Como que essa subversão não cria 

um modelo de subversão? 

E gênero nessa história? 

 Apresentaremos uma abordagem das diferentes concepções de gênero e 

como este conceito foi sendo construído ao longo da história. 

 Grosso modo, nas ciências sociais e humanas, gênero é a construção social 

do sexo anatômico. Esta conceituação surgiu para distinguir a dimensão biológica da 

social, baseando-se na ideia de que há machos e fêmeas na espécie humana. 

Entretanto, a maneira de proceder como homem e de ser mulher é fabricada na 

cultura. Gênero significa então que homens e mulheres são produtos da realidade 

social e não decorrência da anatomia de seus corpos. A maneira como homens e 

mulheres se comportam em sociedade tem relação com um intenso aprendizado 

sociocultural. Sendo assim, há uma expectativa social quanto aos comportamentos. 

Conforme o gênero, temos diferentes expectativas. 

 Um embate entre biologia e cultura é latente em nossa sociedade. A busca 

por causas biológicas ou psíquicas para explicar a diferenciação dos corpos 

masculino e feminino tem sido frequente nas ciências médicas e biológicas. Porém, 

tais explicações escondem o longo processo que nos tornamos humanos por meio 

da socialização. Além desta socialização que nos divide em gêneros diferentes. 
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 Entre as pessoas há uma crença de que as diferenças de gênero são 

naturais, são determinadas pelos corpos. Mas, temos que para as ciências sociais 

elas são socialmente construídas. Ou seja, que a construção social do gênero 

perpassa inúmeros processos históricos e culturais. 

 O conceito de gênero, hoje corrente em páginas de jornais e textos que 

orientam as políticas públicas, nasceu de um diálogo entre o movimento feminista e 

suas teóricas, e as pesquisadoras das disciplinas de história, sociologia, 

antropologia, ciência política, demografia, entre outras. 

 Uma importante influência foi da filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora 

do livro “O segundo sexo (1949), dando um novo impulso à reflexão sobre as 

desigualdades entre homens e mulheres nas sociedades modernas. Seus escritos 

versaram acerca da causa de o feminino e as mulheres serem concebidos dentro de 

um sistema de relações de poder que tendia a inferioriza-los. É dela a famosa frase 

“não se nasce mulher, torna-se mulher. Com esta formulação, ela buscava descartar 

qualquer determinação “natural” relativa à conduta feminina. 

 O conceito de gênero foi se constituindo por meio de variadas abordagens.

 Entre as muitas autoras de peso para o desenvolvimento do conceito, 

destaca-se a antropóloga norte-americana Gayle Rubin, que em 1975 defendeu a 

ideia da existência de um sistema sexo-gênero em todas as sociedades. Outra 

contribuição importante e muito conhecida no Brasil é o texto “Gênero: uma 

categoria útil de análise histórica”, de Joan Scott (1990). Esta publicação contribuiu 

para que pesquisadores da área de ciências humanas reconhecessem o valor das 

relações sociais estabelecidas com base nas diferenças percebidas entre homens e 

mulheres. 

 O conceito de gênero foi elaborado para evidenciar que o sexo anatômico não 

é o único elemento definidor das condutas da espécie humana. As culturas criam 

padrões associados aos corpos, que se distinguem por seu aparato genital e pela 

capacidade reprodutiva. O sexo, a sexualidade (heterossexual) e o gênero estão 

entrelaçados. Estas dimensões se cruzam, mas uma não decorre da outra. 

 O olhar que lançamos às diferenças existentes, sejam elas de pertencimento 

à determinadas classe social, gênero, raça, etnia ou orientação sexual, é cultural e 

socialmente estabelecido. Tais diferenças não devem ser atribuídas à natureza, à 

biologia, mas sim, ao processo de socialização que ensina um comportamento 

segundo determinado padrão, que, no caso, é de gênero. Todas essas formas de 
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classificação interagem simultaneamente no mundo social, fazendo com que certos 

entrecruzamentos sejam objeto de um tratamento menos igualitário, mais desigual 

do que outros. 

 Como é que aprendemos a conformar o olhar e terminamos por tratar homens 

e mulheres de modo distinto? Pequenos gestos despercebidos ou atitudes 

cotidianas reforçam, por vezes, desigualdades e a hierarquia de gênero, para não 

falar em preconceitos e estereótipos. 

 O papel que a biologia desempenha na determinação de comportamentos 

sociais é limitado. A espécie humana é essencialmente dependente de socialização. 

Entretanto, de acordo com o senso comum, as condutas de homens e mulheres 

originam-se de uma dimensão natural (os instintos), inscrita nos corpos com que 

cada indivíduo nasce. Acredita-se, com frequência, que existe um tipo de 

personalidade ou padrão de comportamento para cada um dos sexos. Na cultura 

ocidental, supõe-se que o masculino seja dotado de maior agressividade e o 

feminino, de maior suavidade e delicadeza. 

 A antropóloga americana Margareth Mead estudou na década de 30 a 

questão de gênero em outras culturas e defendeu que não existe uma relação direta 

entre o sexo do corpo e a conduta social de homens e mulheres (1988). 

 Algo considerado adequado num meio social é passível de ser inadequado 

em outro. Estas variações correspondem à cultura. Gênero é uma das múltiplas 

dimensões que integram a identidade pessoal de cada indivíduo. Surge, se 

transforma e é afetada conforme valores sociais vigentes em uma dada época. É 

parte da cultura, portanto. Este aparato é construído em determinado período 

histórico, em função de organizar a vida individual e coletiva das pessoas. É a 

cultura que constrói o gênero, simbolizando as atividades como masculinas e 

femininas. 

 É importante levantar duas características relativas a noção de gênero: A sua 

arbitrariedade cultural – o fato de o gênero só poder ser compreendido em relação a 

uma cultura específica, sendo capaz de ter sentidos distintos apenas a partir do 

contexto sociocultural em que se manifesta e o caráter relacional das categorias de 

gênero – só é possível pensar e/ou conceber o feminino em relação ao masculino e 

vice-versa. 

 Desde que nascemos, somos educados/as para conviver em sociedade, 

porém de maneira distinta, caso sejamos menino ou menina. À medida que 
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crescemos, por meio dos brinquedos, jogos e brincadeiras, dos acessórios e 

relações estabelecidas com os grupos de pares e com pessoas adultas, vamos 

também aprendendo a distinguir atitudes e gestos tipicamente masculinos ou 

femininos. E a fazer escolhas a partir de tal distinção, ou seja, o modo de pensar e 

de agir, considerados como correspondentes a cada gênero, é inculcado desde a 

infância. 

 Devemos sempre nos questionar sobre esses aprendizados de gênero. Por 

que meninos são estimulados a dominar o espaço público e as mulheres o 

privado/doméstico? Esta e outras questões precisam ser a todo tempo levantadas. 

 Os modelos de homem e de mulher que as crianças têm a sua volta, na 

família e na escola, apresentados por pessoas adultas, influenciarão a construção 

de suas referências de gênero. Quando a menina e o menino entram para a escola, 

já foram ensinados pela família e por outros grupos da sociedade quais são os 

“brinquedos de menino” e quais são os “brinquedos de menina”. É preciso perceber 

que as diversas esferas que compõem a vida social, como a família e a escola, 

participam ativamente da perpetuação de tais relações. 

E a construção social das diferenças entre os gêneros... como que é isso? 

 Na nossa cultura, a indicação do sexo biológico funciona como um aspecto 

fundamental que orienta a nossa percepção do gênero. Apesar de todo o esforço 

político e acadêmico em demonstrar que o sexo biológico não corresponde 

automaticamente ao gênero, nos parâmetros culturais ocidentais, ter um pênis ou ter 

uma vagina define em grande medida as possibilidades que temos para construir as 

identidades de gênero. 

 Essa indicação do sexo biológico é informada principalmente pelas definições 

e práticas do campo biomédico. Os órgãos genitais operam, assim, como uma 

ancoragem a partir da qual, mesmo considerando a variabilidade de outros atributos 

corporais, organizamos a percepção do gênero. Entretanto, as próprias diferenças 

entre os sexos e a sua suposta naturalidade não devem ser consideradas como um 

dado incontestável. O ponto é exatamente este: o questionamento da ideia do sexo 

como um dado natural. Sendo assim, as discussões precisam orientar-se pela 

contextualização de que também o “sexo biológico/anatômico” é uma construção 

cultural. 

 Embora já houvesse evidências técnicas a partir das quais era possível 

pensar a existência de uma diferença sexual, a medicina só passou a considerar que 
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o corpo humano é constituído por dois sexos diferentes a partir do século XIX. 

Segundo Thomas Laqueur (2001), a concepção dominante no século XVIII estava 

baseada num modelo de “sexo único”. O olhar que os cientistas lançavam sobre a 

anatomia humana, naquela época, fundamentava-se na concepção de um corpo 

“ideal”, tendo como referência principal o que, hoje, concebemos como o corpo 

“masculino”. Os órgãos sexuais femininos eram considerados basicamente idênticos 

aos masculinos, mas dispostos corporalmente de maneira inversa. O homem 

possuía uma morfologia sexual mais completa e perfeita, enquanto que a mulher, ao 

apresentar essa mesma simetria orgânica interna, compreendia uma versão 

imperfeita, e, portanto, inferior desse ideal de corpo. 

 A partir de mudanças políticas, tais como a separação entre a esfera pública e 

a privada, o advento de uma classe burguesa e as transformações filosóficas 

decorrentes da proliferação das ideias iluministas, surgiu a necessidade de se criar 

novas formas de representar a realidade social e por consequência, também, novas 

maneiras de interpretar o corpo. Nesse contexto emergiu o modelo de dois sexos, 

que passou a conceber a existência de distinções corporais entre homens e 

mulheres. As diferenças que antes eram percebidas como sendo de “grau” de 

perfeição, a partir dessa nova leitura, tornaram-se de “natureza”. Vários órgãos que 

tinham o mesmo nome, estruturas corporais comuns, passaram a ser 

gradativamente distinguidos, tendo como parâmetro principal para a sua definição a 

reprodução biológica (Laqueur, 2001). 

 A compreensão da diferença sexual está associada a produção de uma nova 

concepção de natureza, liberada da explicação religiosa relativa à criação divina. A 

partir dessa nova concepção científica de natureza, ser homem ou mulher passou a 

significar, fundamentalmente, o desempenho de um papel determinado no processo 

reprodutivo. Ou seja, do argumento de que as mulheres engravidam e os homens 

não, e de que é necessária uma complementariedade entre os sexos para haver 

fecundação, vários atributos masculinos e femininos passaram a ser deduzidos. Por 

exemplo, concepções de que as mulheres são mais afetivas, frágeis e sensíveis por 

causa de sua inclinação para a maternidade. Ou de que os homens são mais fortes 

e racionais, porque devem ser responsáveis pela proteção e pela manutenção da 

mulher e dos filhos. Essa leitura que sustenta a diferença sexual na reprodução 

acaba reduzindo também as relações de gênero aos papéis reprodutivos, além de 

supor a heterossexualidade como natural. 
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 Podemos, assim, indicar pelo menos dois desdobramentos dessa discussão. 

Primeiro, a partir de uma abordagem histórica, é possível identificar que, além da 

anatomia sexual, a reprodução assume um lugar central na organização do discurso 

médico sobre as diferenças entre homens e mulheres. Segundo, apesar de 

considerarem a diferença sexual como algo natural, nota-se um empenho constante 

em contornar situações que desafiavam a “estabilidade” da natureza sexuada. Além 

da reprodução, outros elementos, como hormônios, genes e a própria sexualidade 

acabam também desempenhando essa função de contribuir à demarcação de uma 

diferença sexual. 

 Nota-se um desenvolvimento e um aprofundamento quanto a crítica à 

naturalização da diferença sexual e à universalidade de categorias como “macho” e 

“fêmea”. Essa crítica tem tido importantes desdobramentos sobre a reflexão mais 

geral em torno do gênero, permitindo e identificação de novas dimensões desse 

conceito. Gênero, portanto, deixa de dizer respeito apenas ao modo como uma 

determinada diferença vista como natural é elaborada culturalmente, e passa a 

problematizar a própria relação entre natureza e cultura. 

 Judith Butler propõe uma crítica à teoria da construção social do gênero e à 

própria definição da mulher como sujeito político do feminismo. Seu trabalho foi 

decisivo para a emergência de um questionamento sobre a oposição entre natureza 

e cultura e, consequentemente, sobre a oposição entre sexo e gênero. Butler (1999) 

apresenta uma crítica à leitura do gênero como construção social do sexo. Em linhas 

gerais, ela considera que a noção de natureza dos construtivistas é problemática, 

porque supõe a existência de uma entidade passiva e inerte, anterior à existência da 

cultura. Dessa forma, a teoria construtivista desconsidera que a própria definição do 

que seja a natureza, bem como a nossa capacidade de apreendê-la, são sempre 

mediadas pela ação cultural, sendo, portanto, histórica e contextualmente variáveis. 

Para a autora, a nossa maneira de olhar para o corpo, e a nossa percepção da 

anatomia dividida em dois sexos opostos está embasada em saberes e tecnologias 

específicos da nossa cultura. 

 Além disso, Butler pondera que a ideia de “construção” oculta a existência de 

um “eu” ou de um “nós” que atua e que produz o gênero. Ao invés desse termo, a 

autora propõe a utilização da concepção de “fabricação” ou “produção”, em virtude 

da referência ao processo constante de materialização do gênero no corpo. Com 

isso, ela define que não apenas os significados atrelados ao corpo são produzidos, 
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mas também que os contornos corporais são cotidianamente feitos e refeitos. Esse 

processo de feitura do corpo pressupõe uma atuação concreta das pessoas na 

repetição ou na subversão de expectativas e prescrições sociais que antecedem o 

seu próprio nascimento. 

 Butler (2003) propõe novas estratégias de ação como aquelas propostas pela 

teoria queer que dizem respeito a paródia (imitação ou ficção nas performances de 

gênero), operando no sentido de desconstruir categorias fixas como homem e 

mulher. 

E o gênero nos “novos contos de fadas”? 

 Não podemos negar o caráter educativo e moralizador da literatura infantil e 

infanto-juvenil. Isto está expresso nos contos de fadas e também nos “novos contos 

de fadas”. A escola utiliza-se da literatura para a valorização de certos saberes, 

comportamentos e normas de gênero. O que ocorre é uma pedagogização e 

psicologização da literatura infantil, subjetivando os corpos e produzindo verdades 

absolutas sobre sexo e gênero, reforçando dentre outras coisas a diferenciação 

sexual, binarismos e dicotomias. Os ditos “novos contos de fadas” também ensinam 

como ser mulher e ser homem. Sendo assim, também apresentam concepções de 

gênero. 

 Esses “novos contos de fadas”, muitas vezes denominados de não-sexistas, 

isto é, que não possuem por objetivo produzir mensagens sexistas ou binárias 

(Argüello, 2005), são releituras dos contos clássicos numa tentativa de 

subverter/romper com as fronteiras de gênero. Mulheres com papéis de heroína e 

homens sendo submissos às mulheres. O fato é que estes contos também fabricam 

performances de gênero e o que nos leva a seguinte questão: quais concepções, 

quais performances de gênero, de ser homem e ser mulher são produzidos com 

estes “novos contos de fadas”? 

 Durante a oficina escolhemos dois contos para trabalhar com os estudantes: 

A princesa sabichona e o Príncipe Cinderelo, ambos de Babette Cole. 

 Em resumo, a princesa sabichona não queria casar. Ela gostava de ser 

solteira e queria viver sossegada no castelo com seus bichos de estimação, fazendo 

o que bem entendesse. A princesa era muito bonita e rica, por isso todos os 

príncipes queriam se casar com ela. 

 Um dia a rainha disse-lhe que já estava na hora de ela arrumar um marido e 

parar de ficar às voltas com seus bichos. Um monte de pretendentes chatos ficou 
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rodeando o castelo. Então, a Princesa sabichona declarou que quem passasse pela 

prova que ela determinasse, teria sua mão em casamento. 

 A cada um dos príncipes pretendentes ela deu uma tarefa bastante difícil que 

eles não conseguiram cumprir. Então, a Princesa Sabichona considerou-se livre de 

todos os pretendentes. 

 Foi então que apareceu o Príncipe Fanfarrão que conseguiu fazer todas as 

tarefas que todos os outros não haviam conseguido realizar. Ele achou que a 

Princesa Sabichona não era tão sabida assim. Então ela lhe deu um beijo mágico e 

ele virou um sapo enorme. O Príncipe Fanfarrão-sapo foi-se embora depressa. E 

quando os outros príncipes ficaram sabendo o que tinha acontecido com o Príncipe 

Fanfarrão, ninguém mais quis casar com a Princesa Sabichona, que viveu feliz para 

sempre. 

 A história tem como tema central o casamento. Ela não queria se casar, 

gostava de ser solteira. Uma problematização que perpassa por um dos temas mais 

importantes da constituição feminina. À mulher é destinado o casamento, o cuidado 

da prole, a sujeição ao marido e o domínio do âmbito privado/doméstico. Apesar 

destas expectativas não serem fixas, é o que “aprendemos” como expectativas do 

feminino na cultura ocidental. 

 O estilo da Princesa Sabichona não é o que se espera de uma Princesa 

clássica, dos contos clássicos. Ela é loira, rica, usa roupas despojadas, está sempre 

rodeada dos animais de estimação e de acordo com as imagens da história está 

sempre envolvida em situações cotidianas como pintas as unhas, por exemplo. O 

que demonstra um comportamento nada esperado de uma Princesa rica. Ela não é 

uma princesa idealizada como aquelas que parecem não ter vida ordinária. Ela é 

representada como uma pessoa “comum” em todos os seus afazeres do cotidiano. 

 Os príncipes interessados em se casar com ela são mostrados em planos 

diferentes. Ela está sempre em destaque nas imagens e tem o “poder” de escolher o 

marido que bem desejar, neste caso, não escolher nenhum. A Princesa demonstra 

desinteresse nos pretendentes. Não está interessada em toda a bajulação dos 

candidatos a marido. Os homens, neste caso, estão somente compondo a história. 

Digamos que estão em posição de inferioridade com relação a ela. 

 Pressionada pelos pais decide se casar, mas utiliza uma tática: só quem for 

aprovado em provas que ela determinar será digno do matrimônio. A Princesa se 

mostra feliz quando os pretendentes não conseguem passar nas provas. Os homens 
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demonstram características não desejáveis, como medo, falta de coragem, não 

possuem força e nem resistência. Ela que muitas vezes possui estes atributos.  

 Para a surpresa dela um Príncipe consegue realizar todos os desafios. Ela 

não gosta nem um pouco. O que é visível em suas expressões faciais. O Príncipe 

Fanfarrão é esperto, é corajoso, é forte; ou seja, representa o ideal de masculinidade 

em nossa sociedade.  

 Em virtude do acontecimento, ela não vê alternativa senão casar-se com ele. 

Os dois se preparam para o beijo e quando o mesmo acontece o Príncipe se torna 

um sapo. A Princesa Sabichona fica alegre com o acontecido enquanto o Príncipe 

Fanfarrão leva um susto e vai embora. 

 No final da história, a Princesa está com seus animais de estimação. Sabendo 

o que havia acontecido com o Príncipe Fanfarrão nenhum outro quis se casar com 

ela. Ela viveu feliz para sempre! 

 Os atributos que são tidos como naturais aos homens (coragem, força e 

esperteza) quando atribuídos às mulheres são vistos como não-naturais ou 

ameaçadores da feminilidade. A princesa, apesar de ter sido feliz para sempre, 

nunca mais se casa. A mulher que possui atributos “masculinos” não pode, não está 

apta para se casar. 

 E o depois do para sempre? Será que algum dia ela não poderia querer se 

casar? E se quisesse? Não estaria mais “apta” de acordo com a história. Até que 

ponto essas pretensas desconstruções de gênero também produzem modelos fixos 

e padronizados? 

 Até que ponto as desconstruções destes contos não estão trocando uma 

maneira de estar no mundo por outra forma de subjetividade, com os mesmos 

binarismos e dicotomias? Uma lógica que teria como base o comportamento 

masculino não deixando de pensar o gênero de forma binária e dicotômica. Ou seja, 

desconstruir o gênero seria somente “trocar” comportamentos femininos por 

masculinos ou mesmo supervalorizar os masculinos em detrimento dos femininos. A 

nosso ver, isto estaria na lógica do rompimento das fronteiras de gênero e não 

caberia falar em desconstrução/ subversão. O que a história da Princesa Sabichona 

nos mostra é que o gênero não é fixo, é passível de rompimento, de produção e 

fabricação constantes. Em vários momentos ela rompe com a fronteira do que é 

considerado um comportamento feminino, mas em outros também recua e mesmo 

utilizando de algumas táticas aceita certas imposições. O desejo de não se casar 
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não é concretizado pelo simples fato dela não querer se casar. Ela nunca mais se 

casa porque está rompendo com as expectativas do feminino e, por isso, não estaria 

mais “apta” para o matrimônio. O que nos leva a pensar no endereçamento do 

conto. O Príncipe poderia ter virado sapo e se tornado um animal de estimação dela. 

Ela os estimava tanto. Mas ele foge. Por quê? O que nos parece é uma realização 

do desejo de não se casar condicionada a uma justificativa, neste caso, associada 

ao gênero. Ao não cumprimento das expectativas de gênero. 

 Retomo as questões: Além de pensar que esses “novos contos” podem 

romper com as fronteiras de gênero, que concepções eles produzem? O que nos 

ensinam? Em que nos afetam? Como chegam e em que podem afetar as crianças? 

Como que esse “rompimento” de certa maneira não cria um “modelo” de 

rompimento? Como se a “máxima” da transgressão feminina fosse parecer ou se 

tornar um homem? A transgressão do gênero pode se dar de outras maneiras, como 

simplesmente não se importar em ter atributos femininos ou saber que pode ter 

tantos atributos de um e de outro sem necessariamente querer ser um de um ou de 

outro gênero. Saber que ser homem ou ser mulher não é uma categoria fixa, com 

modelos em que todos conseguem seguir a todo tempo. Dentro dos padrões de 

gênero, nenhum homem é sempre 100% homem e nenhuma mulher é 100% mulher 

toda a vida. E as fronteiras de gênero na contemporaneidade não são tão fáceis de 

serem delimitadas. Podemos até afirmar que não é possível estabelecer essas 

fronteiras. Talvez só naquilo que nos convenciona pensar que alguém pertence a um 

gênero e não a outro. Entretanto, o gênero também é produzido nos corpos e pode 

confundir nossas convenções que identificam o que é ser homem ou mulher. Uma 

pessoa pode “parecer” mulher, mas se sentir como homem ou ter nascido com 

genitais masculinos, se sentir mulher e parecer uma mulher. 

 O Príncipe Cinderelo não tinha aparência de príncipe: era baixinho, sardento, 

magricela e andava molambento. Ele tinha três irmãos enormes, muitos peludos, 

que viviam caçoando do jeito dele. Seus três irmãos iam sempre à Discoteca do 

Palácio com as namoradas princesas, enquanto o pobre Cinderelo ficava em casa, 

limpando a sujeira deles. Quando terminava seu trabalho, Cinderelo sentava perto 

do fogo e sonhava ser enorme e peludo como os irmãos. 

 Em um sábado, à noite, quando o Príncipe Cinderelo estava lavando as 

meias, uma fada muito sujinha caiu pela chaminé. Ela disse-lhe que todos os seus 

desejos seriam realizados. A fada foi mexendo sua varinha... disse-lhe que ele iria à 
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discoteca... e foi transformando o príncipe e suas roupas. Mas suas magias não 

deram muito certo. O Príncipe Cinderelo acabou se transformando em um enorme 

macaco peludo, em roupas de banho. O encantamento não permitiu que o príncipe 

se visse como ele estava, mas ele achava que estava muito bonito. E assim ele foi à 

discoteca. 

 Chegando ao Embalo Real, percebeu que era grande demais e não passava 

pela porta. Resolveu pegar um ônibus e voltar para casa. Lá estava uma bela 

princesa esperando o ônibus no ponto/na parada. Ele foi falar com ela e grunhiu. Ela 

assuntou-se com o macaco. Bateu meia-noite e o príncipe voltou a transformar-se 

nele mesmo. A princesa encantou-se por ele, achando que ele tinha afugentando o 

macaco enorme e peludo para salvá-la. O Príncipe Cinderelo, que era muito tímido, 

saiu correndo e perdeu a calça. 

 A princesa era a bela e rica Princesa Belarrica, que mandou anunciar que 

estava à procura do dono daquela calça. Todos os príncipes da redondeza tentaram 

vestir a calça à força, mas ela não serviu em nenhum deles. Os irmãos do Príncipe 

Cinderelo, também, tentaram vestir a calça. A calça serviu no Príncipe Cinderelo e a 

Princesa Belarrica o pediu em casamento. 

 Eles viveram luxuosamente e felizes para sempre... Belarrica teve uma 

conversinha com a fada os três irmãos enormes e peludos, que os transformou em 

fadas domésticas. Assim, eles se esvoaçavam pelo palácio fazendo o serviço 

doméstico para sempre. 

 Temos nesta história, um comportamento masculino idealizado. Aquele que 

todos os homens desejam ou deveriam ter. A partir disso, nos cabe perguntar: Essas 

características tidas como masculinas, força e robustez por exemplos, são atributos 

naturalmente adquiridos? 

 No conto, a princesa apresentar características masculinas como poder de 

decisão, iniciativa e determinação. O Cinderelo por sua vez foge. Ao perder sua 

calça deixa nas mãos da Princesa o poder de encontra-lo. Estaria predestinado. Só 

ele poderia vestir a calça.  

Considerações finais 

 Nestas duas histórias temos de destaque o papel de inciativa das mulheres, 

demonstrando que os homens ficam confusos e não sabem agir diante deste tipo de 

comportamento das princesas. Eles acabam virando sapos ou atingindo 

características femininas. 
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 Nas diferentes histórias tanto príncipes como princesas experimentam 

diferentes maneiras de vivenciar a feminilidade e masculinidade. 

 Esses “novos contos de fadas” nos ensinam que não há um jeito único de ser 

homem e de ser mulher e que podemos experimentar vários modos de vivermos a 

sexualidade em nossas vidas. Eles rompem com os discursos hegemônicos em 

torno da sexualidade. 
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“O medo do diferente é o pai do preconceito, que por sua vez abre 
feridas na alma. Porém nos ensinaram que temos que ser iguais, 
inclusão geral. Então, para não sermos diferentes, portanto objetos de 
suspeita ou rejeição clara, mentimos uma igualdade impossível. Melhor 
seria entender, cultivar e afirmar nossas diferenças – não como fator de 
ódio, mas de um espaço de crescimento natural de todos para um 
melhor convívio.”    
LUFT, Lia. (2010. p 30-31.) 

 

Diferenças 

Tenho por propósito trabalhar com a afirmação das diferenças no ambiente escolar. 

Intento, especificamente, mostrar os múltiplos discursos produzidos neste ambiente a cerca 

daqueles que rompem com os padrões normativos de gênero e sexualidade. O meu objeto 

de estudo, portanto, são os discursos produzidos em todos os espaços da escola que 

abordem as questões de gênero e sexualidade. Entretanto, para além dos discursos escritos 
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ou emitidos verbalmente, existem também os silenciamentos produtores de significados. 

Portanto, pesquiso essas produções discursivas, que mesmo no não dito, conseguem 

reforçar as hegemonias heteronormativas, e manter o status quo de uma sociedade 

machista e hierarquizada na abordagem destas questões.  

Refletindo sobre o espaço escolar e a diversidade presente nele, faço uma analogia 

com as cores também existentes. Amplio a ideia para além das cores vistas no arco- Iris 

(que representa o movimento LGBT486) para uma palheta de cores, com todas as nuances 

de tons de cada cor diferente, e com isso atento para a ideia de que ninguém é igual a 

ninguém! Uma verdade tão simples, mas que é posta à prova a cada dia, na medida em que 

uma parcela considerável das pessoas, no ambiente escolar, assim como no restante dos 

espaços privados e sociais, ainda tentam homogeneizar, estigmatizar, reproduzir 

estereótipos ditos “normais”, assim como tentam descredenciar o diferente para sustentar os 

discursos hegemônicos. Neste espaço de disputas, uma coisa é inevitável: a convivência. 

Mas e quando essa convivência apresenta flagrante violação da dignidade humana, através 

da prática da homofobia, que tenta retirar do indivíduo LGBT seus direitos enquanto 

cidadãos, por estes serem vistos e julgados por suas sexualidades? 

Em diversas pesquisas no Brasil, que tomam a temática da Diversidade Sexual e 

Homofobia com enfoque na intolerância e respeito às diferenças sexuais, os dados revelam 

práticas discriminatórias em razão da orientação sexual. 

Pretendo, aqui pensando nos discursos ou silenciamentos (também discursivos), não 

somente afirmar que existe homofobia no ambiente escolar, mas principalmente analisar 

propostas curriculares que entram na arena de disputa discursiva, atuando no campo da 

anti-homofobia, principalmente aquelas proposições - de políticas curriculares- 

reivindicatórias de direitos equânimes entre os sujeitos, independentemente de suas 

performances sexuais ou de gênero.  

 Ainda que eu tenha sido alertado487 sobre a possibilidade de que com essa pesquisa 

eu ia “encontrar o que todo mundo já sabe”, ou seja: o fato de que a escola como espaço de 

reverberação social está solidificada de modelos e conceitos sexistas, machistas, 

                                                           
486

  LGBT ou ainda, LGBTTTs é o acrônimo de Lésbicas, Gays, Travestis, Transgêneros (o ‘s’ se 
refere aos simpatizantes). Embora refira a penas a seis, é utilizado para identificar todas as 
orientações sexuais minoritárias e manifestações de identidade de gênero divergentes do sexo 
designado no nascimento

.
 

 
487

  Orientação de Alice Casimiro Lopes em trabalho para conclusão do curso de Políticas de 
Currículo, no sentido de que eu atentasse para o fato de que os diversos estudos científicos sobre o 
tema, já tinham abordado tais perspectivas ou temas.  
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homofóbicos que impõem aos LGBT limitações na livre expressão de suas identidades, 

respondo citando Giroux (1986) que com o conceito de resistência busca as bases para o 

desenvolvimento de uma teorização critica e alternativa sobre a pedagogia e o currículo já 

que sugere que existem mediações e ações no nível escolar e curricular que podem se opor 

aos desígnios do poder e do controle, dando espaço para a oposição e a resistência. 

Também influenciado por autores como Focault, Laclau, Mouffe, Bhabha, Hall, (entre 

outros), reafirmo que apesar de realmente já ter consciência de que o alerta é plausível, 

desejo, ainda assim entrar na arena de disputas discursivas, procurando evidenciar a 

possibilidade de que os sujeitos que são comumente inferiorizados ou reprimidos por 

assumirem identidades sexuais e de gênero, fora dos padrões convencionais, podem 

também em virtude desta sexualidade e representação assumida, se recriarem e se 

tornarem potentes, para evitarem a exclusão. O meu intento é evidenciar como estes 

sujeitos negociam suas identidades com a heteronormatividade no cotidiano.  

O presente trabalho encontra-se inserido no conjunto de investigações 

desenvolvidas pela linha de pesquisa “Currículo, sujeitos, conhecimento e cultura” e 

dentro desta linha propõe um diálogo com estudos desenvolvidos acerca do tema de 

políticas de currículo, especificamente os que têm como foco o cotidiano escolar. 

Este estudo aborda, na dimensão política da educação, preocupações tais como: 

práticas excludentes, a lógica homogeneizante do sistema de ensino, a tentativa de 

calar as diferenças e a resistência a estas perspectivas.  

Pensando a diferença, foco nos alunos homo afetivo/sexuais que rompem com os 

padrões hegemônicos heteronormativos e que por assim se posicionarem, sofrem diversos 

tipos de preconceitos, tanto na sociedade quanto no próprio ambiente escolar.   

A homofobia é ainda muito presente em nossa sociedade contemporânea e deve ser 

combatida em todas as instancias. A homofobia na escola desrespeita o princípio 

constitucional de liberdade sexual. 

 

Posicionamentos políticos e organização curricular na regulação de identidades 

sexuais: abordagens nos artigos selecionados. 

“O que difere de nós, nos causa desconforto e certa irracionalidade, tão somente 

porque não sabemos analisar profundamente essas sensações, já que elas são 

produzidas pelos discursos sociais em disputa”. (LUFT, 2010, p.31) 
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Nos últimos tempos o debate sobre os direitos civis dos homossexuais tem sido uma 

constante nos principais meios de comunicação, nos movimentos sociais e nos mais 

diversos segmentos da sociedade brasileira, entretanto, algumas pessoas, escondidas atrás 

de uma pretensa liberdade de expressão e de uma suposta liberdade religiosa comandam 

uma desenfreada disseminação da intolerância, do preconceito e da violência aos 

LGBTTTs488, afrontando o conceito de Estado Laico e os direitos fundamentais previstos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, tão bem assimilados por nossa Constituição de 

1988.  

Procurando me aprofundar nos estudos de políticas curriculares que militem 

no campo da contra-hegemonia, ou seja, no campo dos discursos anti-homofobia, 

neste texto apresento algumas considerações sobre quatro artigos pesquisados 

nesta área de atuação: Para além das dicotomias: Performances de gênero, 

sexualidades e questões à escola, de Marcio Rodrigo Vale Caetano e Jimena de 

Garay Hernández; Homofobia, Sexismo e Educação: Notas sobre as possibilidades 

de enfrentamento a violência a partir de um projeto de extensão universitária, de 

Bruna Andrade Irineu e Cecília Nunes Froemming; Políticas Públicas para a 

população de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais (LGBT): Uma questão de 

Direitos Humanos e de Cidadania, de Marco José de Oliveira Duarte489, Orientação 

sexual na escola: expressão dos sentimentos e construção da autoestima, de 

Rodrigo Pereira da Rocha Rosistolato490, além de algumas considerações já 

realizadas por mim em Aprendizagens cotidianas: gênero e sexualidade na 

educação. Presenças e ausências nas salas de aula do ensino fundamental do 

município do Rio de Janeiro, monografia de conclusão de curso de pós- graduação 

Lato Sensu Profissionais da Escola e Práticas Curriculares, realizado na Faculdade 

de Educação da Universidade Federal Fluminense, onde pude constatar que um dos 

maiores problemas no combate a homofobia são os silenciamentos que a produzem 

no ambiente escolar.  

Estes silenciamentos podem ser diversos, podendo aparecer numa suposta 

aceitação (ou tolerância!) à diferença, fruto de atitudes “politicamente corretas”, mas 

                                                           
488

   LGBTTTs ou ainda, LGBT: significado idêntico ao da nota 1. 
 
489

  Artigos extraídos da Revista ADVIR, Nº 28 –Julho/2012 – Publicação da Associação de 
Docentes da Universidade do estado do Rio de Janeiro (ASDUERJ). 
490

  Artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília, v.90, n. 225. p. 367-
384. Maio/agosto 2009
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que verdadeiramente camuflam sentimentos causadores de grandes traumas, por 

virem enviesadas através de atitudes preconceituosas, ainda que não sejam por 

palavras.  

De imediato um problema metodológico se apresenta. Como investigar o que 

não está dito apenas com palavras e que podem aparecer expressas em outras 

formas de linguagens?   

 

Suporte Teórico metodológico 

  Enfrentando a indagação anterior, de como analisar os silenciamentos, 

apropriei-me de alguns conhecimentos lingüísticos já produzidos a este respeito, 

entretanto, detive-me mais especificamente no conceito de indício, presente nos 

estudos semióticos, de base Greimasiana491, agora resgatado do meu tempo de 

iniciação cientifica, quando, ainda na graduação de letras fui apresentado a esta 

ótica de sinais, que estuda todos os fenômenos culturais como sígnicos, isto é, como 

sistemas de significação. Este conceito estruturalista, penso eu, dialoga com o pós- 

estruturalismo da Teoria do discurso, quando esta defende que: 

O discursivo é, a partir de nossa perspectiva, o campo de uma ontologia geral, 

quer dizer, de uma reflexão acerca do ser enquanto ser. Isto supõe que as 

categorias – lingüísticas deixam de estar ancoradas numa ontologia regional que 

as reduziria à fala e à escrita, e passam a construir o campo de uma lógica 

relacional – fundada na substituição e na combinação, as duas formas primárias 

da articulação – que constituem o horizonte último do ser enquanto tal (Laclau, 

apud MENDONÇA, 2010). 

 

Daniel de Mendonça escreve, citando os autores Laclau e Mouffe, que “discurso não 

é tão-somente formado por características lingüísticas”, ou seja, que esta noção não se 

restringe apenas aos atos de fala ou ao que está estritamente escrito. “O discurso deve 

antes ser percebido como a união entre o que se fala e o que se escreve, mas também a 

forma como se age.” (MENDONÇA, 2010, p. 3). Ainda segundo o autor, o discurso, além de 

possuir sua evidente dimensão lingüística, também carrega em si a dimensão 

extralingüística. Por tudo isso é que o discurso deve ser entendido a partir da admissão de 

que toda prática social é uma prática significativa, já que “o social em si é um social 

significativo”, que para Laclau eleva o discurso a uma dimensão ontológica. 

                                                           
491

   Teoria Semiótica de Algirdas Julius Greimas, ou Algirdas Julien 
Greimas (Tula, Rússia, 9 de Março de 1917 - Paris, 27 de fevereiro de 1992), que foi 
um linguista lituano de origem russa que contribuiu para a teoria da Semiótica e da narratologia, além 
de ter prosseguido diversas pesquisas sobre mitologia lituana.  
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Neste texto embasam-me os estudos pós-modernos dos quais me aproprio da 

Teoria do discurso e da Perspectiva cultural na qual os discursos são produzidos. 

Sustento-me nos autores militantes ou pensadores da pós-modernidade, do pós-

colonialismo, do pós-estruturalismo, como Start Hall, Homi Bhabha, Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe, para, acrescidos de pensadores como Michel Foucault, ampliar o 

entendimento sobre linguagem, política e filosofia.  

Todos esses subsídios, penso, colaboraram para que eu pudesse 

desenvolver argumentos críticos a esta complexa instabilidade conferida às 

identidades analisadas enquanto infindáveis deslocamentos entre sentidos pessoais 

e de significados sociais.  

A compreensão do corpo como subjetivação performática da identidade; o 

posicionamento político desconfiado das obviedades morais; o reconhecimento das 

demandas postas pela contemporaneidade, imbricado no movimento dos Estudos 

Culturais, são perspectivas que também colaboram neste intento.  

Tudo isso me move, enquanto pesquisador, a buscar encontrar nos discursos 

e silenciamentos (também discursivos), respostas sobre como eles podem “falar” tão 

fortemente a favor de uma hegemonia heteronormativa, limitadora do exercício de 

uma sexualidade verdadeiramente democrática.  

 

Considerações analíticas 

 

O primeiro artigo indica que cotidianamente somos aliciados por inúmeras 

formas de viver que interferem nas projeções identitárias, influenciando nos modos 

como os sujeitos se percebem e articulam em suas redes de afetividade e práticas 

profissionais. Neste cenário, as reconhecidas identidades sexuais vêm sendo 

problematizadas e desestabilizadas por outras formas de vivê-las. Os autores 

acreditam que um dos elementos que leva a esse cenário remete a dimensão 

política da sexualidade. Segundo eles essa dimensão parece falar muitas 

linguagens, se dirige a muitos tipos de pessoas e oferece distintas possibilidades. 

Sua capacidade de inventar identidades, desejos e práticas fragilizam qualquer 

certeza e isto já enuncia que, mesmo com toda a tentativa de regular, domesticar os 

corpos ou determinar práticas pedagógicas nas escolas, os níveis de invenção desta 

dimensão sinaliza graus de liberdade. Diante dessa complexidade, os autores 

apresentam no artigo, algumas reflexões sobre o sistema heteronormativo e suas 
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implicações na constituição androcêntrica de organização social para, por fim, refletir 

os currículos e mais amplamente a escola e a democracia sexual. 

O segundo artigo apresenta como proposta discutir resultados das ações de 

pesquisa e extensão que envolveu o projeto “Políticas de enfretamento ao Sexismo 

e a homofobia no ambiente escolar”, realizado em Tocantins. Assim, as autoras 

explicitam questões que corroboram com o papel da universidade em sua 

capacidade transformadora. Os avanços nos debates sobre diversidade sexual e 

gênero estão cotidianamente sendo interpelados por posturas conservadoras, que 

anseiam reduzir às práticas sociais à ordem do biológico ou a justificar posturas 

discriminatórias a partir de argumentos religiosos. Desta forma, as autoras acreditam 

que politizar o debate sobre a homofobia a partir da relação comunidade-

universidade, organizada pelo papel da extensão universitária, se constitui 

necessário quando há compromisso com a justiça social e a democracia na 

construção de uma educação universitária que possibilite práticas educativas que 

caminhem na defesa intransigente dos direitos humanos e o respeito às 

diversidades. 

O terceiro artigo apresenta como objetivo sistematizar algumas questões 

pertinentes nos estudos em diversidade sexual, tendo como ponto de pauta os 

direitos humanos e as políticas públicas para LGBT, tomando como referência as 

representações sociais e culturais que instituíram esses sujeitos nos lugares 

próprios da patologia, do desvio, da segregação, da exclusão social e os atuais 

processos de luta na promoção de direitos e cidadania. Nesse contexto, o artigo 

problematiza as políticas públicas para a população LGBT a partir dos ditos avanços 

no campo dos direitos humanos de LGBT e o enfrentamento da homofobia e da 

transfobia. 

O quarto artigo chama atenção sobre o fato de que a partir da publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a escola foi convocada a desenvolver 

projetos de intervenção na socialização afetivo/sexual dos adolescentes. A análise 

dos dados permite afirmar, segundo o autor, que os professores que coordenam 

projetos de orientação sexual no Sistema municipal de Educação do Rio de Janeiro 

desenvolveram uma teoria híbrida para explicar a orientação sexual na escola: A 

teoria nativa. O artigo apresenta resultados de uma pesquisa sobre as respostas 

oferecidas pelo Sistema Municipal de Educação do Rio de Janeiro a esta nova 

demanda social. A cidade do Rio de Janeiro no ano de 1996, através da Secretaria 
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Municipal de Educação criou o Programa de Orientação Sexual (POS), dedicado a 

formar profissionais de orientação sexual. O POS oferecia cursos anuais em que 

professores selecionados aprendiam a formular e implantar projetos e atividades em 

suas escolas. Quando capacitados, os professores podiam coordenar Núcleos de 

Adolescentes Multiplicadores (NAMs) e também passavam a contribuir com a 

formação de outros docentes. As capacitações do POS eram organizadas a partir de 

duas lógicas distintas, mas, complementares: a racionalidade médica que fornecia 

os saberes considerados necessários à formação dos estudantes e a lógica da 

afetividade, que incentivava os professores a buscarem e acessarem a subjetividade 

dos adolescentes, fazendo com que os alunos aprendessem “no emocional” para 

mudarem seus comportamentos sexuais. Durante os cursos, aprendizes e veteranos 

eram tratados como adolescentes porque se entendia que eles também precisavam 

aprender “no emocional” para que pudessem ensinar da mesma forma. A teoria 

nativa explica que para aprender no emocional é necessário expressar os 

sentimentos e melhorar a autoestima. A partir desta tese, os profissionais de 

orientação sexual desenvolveram uma série de dinâmicas de sensibilização que 

tinha por objetivo fazer com que as pessoas “soltassem suas emoções” e abrissem 

espaço para o aprendizado emocional. As dinâmicas foram processos coletivos que 

pretenderam oferecer novas perspectivas sobre o assunto discutido, visando 

mudanças nos comportamentos individuais. 

 O artigo também analisa as premissas desta “teoria nativa” sobre a 

orientação sexual nas escolas.  

Atualmente a secretaria municipal de educação do Rio de Janeiro não 

trabalha com este programa (POS) e nem muito menos com a Teoria Nativa, o que 

considero lamentável, pois de acordo com o autor do artigo, “Este fenômeno 

produziu, no caso do Rio de Janeiro, a construção de uma orientação sexual 

tipicamente brasileira. Os professores entenderam que precisam orientar os 

adolescentes a partir de ideais individualistas, mas o fazem com a criação de um 

ambiente afetivo em que as relações e a expressão dos sentimentos são mais 

importantes do que a distribuição de informações racionalizadas”. (Rosistolato, 2009. 

Op. Cit.). 

A monografia apresentou o resultado de uma pesquisa sobre como era 

trabalho de abordagem da sexualidade por professores do 2º segmento do ensino 

fundamental nas salas de aula em uma escola pública do município do Rio de 
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Janeiro. Partindo da análise das informações/orientações presentes ou ausentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Orientações Curriculares da Secretaria 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro e no planejamento destes professores, 

busquei evidenciar que as questões de gênero e sexualidade das crianças e os 

discursos dos professores em relação aos alunos que rompem com uma suposta 

normatividade de gênero estão carregados de significações culturais em disputa, 

sendo, portanto, instáveis e ambíguas, uma vez que são apenas construções 

discursivas. A pesquisa demonstrou também que três problemas são recorrentes 

quando há descuido no trato das questões de sexualidade pela educação. O 

primeiro deles, e que tem influência direta na qualidade de vida de nossa sociedade 

contemporânea, é o da gravidez na adolescência. A passagem prematura de muitas 

jovens para a fase adulta, por meio da maternidade, ainda em idade inapropriada, 

causa bruscas rupturas no modelo de vida destas meninas que passam a ter uma 

responsabilidade muito grande para sua pouca maturidade. O segundo e não menos 

cruel é o da homofobia, que desrespeita o principio constitucional de liberdade 

sexual e que por desorientação e preconceito deixa de reconhecer que uma pessoa 

exercendo plenamente sua liberdade sexual, exercerá um papel cada vez mais 

cidadão e, por conseguinte mais democrático. A terceira é aumento das doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Considerações teóricas e políticas. 

Dos cinco textos analisados, três artigos mais o texto da monografia, abordam a 

questão da homofobia diretamente. O quarto artigo apesar de não tratar especificamente da 

homofobia, atua no campo de seu combate já que atua na formação de professores para a 

orientação sobre sexualidade no ambiente escolar.  Os artigos para além de se aventurarem 

em apresentar a produção de identidades sexuais em uma política curricular, (ainda que 

quatro deles lidem especificamente com as identidades não heterossexuais, histórica e 

culturalmente construídas como um desvio à “norma heterossexual”, ou simplesmente, 

heteronormatividade), tem como foco principal as demandas dos grupos excluídos, o 

questionamento dos essencialismos e o combate à fixação de identidades.  

O primeiro artigo, inicialmente reflete a dicotomia moderna entre razão e a 

emoção. Partem da apropriação dos princípios aristotélicos, de virtudes morais para 

a cidadania. Nele, os autores enfatizam que o dispositivo que melhor fundamentou a 

cidadania no contexto moderno foi o ideal de fraternidade. 
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Ela estabelece que o homem – somente o homem – enquanto animal político 
escolheu conscientemente viver em sociedade e com seus semelhantes 
determinou uma relação de igualdade. São como irmãos fraternos. (CAETANO& 
HERNÁNDEZ, 2012, p. 39) 
 

Este conceito é, de acordo com os autores, a chave para a configuração da cidadania 

moderna entre os homens, pois por princípio, todos eles são iguais.  

Ao dialogar com os princípios aristotélicos, Diana Maffía (2005) nos apresenta um quadro 

minucioso sobre a concepção de cidadania baseada na fraternidade quando escreve que a 

modernidade apresentava o sujeito como dotado de virtudes morais para a cidadania. A modernidade 

se ancorava no sujeito, mas num sujeito masculino, pois: 

 Nele, as coisas seriam idênticas entre si em um lado do par e, não se poderia 
estar em ambos os lados e, tampouco, assumir as tarefas dos dois lados. Logo 
mulheres e homens eram partes opostas constituintes de um mesmo ser. (p.41) 

Os autores salientam que essa ideia de sujeito foi só uma promessa, na 

medida em que contrariando o pensamento hegemônico da modernidade que 

pensava o sujeito do conhecimento como um ser que se produzia confiavelmente se 

estivesse balizado na razão e afastado emocionalmente do campo e do “objeto” de 

sua analise. Os autores discutem também que, como esse sujeito é masculino, a 

própria masculinidade se transforma em um estereótipo onde a emoção está 

ignorada e reiteradamente negada até que assuma caráter de verdade. Como os 

homens têm a tarefa racional e a função política no mundo público, desenvolver a 

emoção seria um obstáculo e não uma abertura ao conhecimento do mundo. O 

racional então é o oposto ao emocional que na dicotomia moderna, caberia à 

mulher. Então, na questão da cidadania, o limite da virtude começa quando se 

analisa o temperamento da mulher e do homem, das crianças e velhos com os 

adultos, o que faz com que o valor e a justiça entre eles não sejam iguais, 

exatamente porque suas naturezas são diferentes. 

Rousseau492 autor moderno, pensando o homem universal, no livro V de 

Emílio irá cuidar de estabelecer os limites da igualdade e a importância da diferença 

para a manutenção da ordem familiar e do Estado moderno. 

Na conjuntura expressa com a revolução Francesa e amplamente difundida 

no ocidente, a cidadania é um conceito que abarca apenas um conjunto específico 

de sujeitos. São estes que, prioritariamente, tem acesso ao campo do direito, à 

política, à vida pública, à universidade e à definição de princípios epistemológicos 

que orientam a constituição de conhecimentos científicos, os mesmos que legitimam 

                                                           
492

  Autor de “O Contrato Social” que balizou
 
a constituição do Estado francês após a Revolução 

em 1789. 
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a política da elite branca, masculina, proprietária e judaico-cristã: o ideário do Sujeito 

Universal.  

Em outras palavras, significa afirmar que se formou um círculo vicioso no 

qual, vários coletivos de sujeitos foram alijados e/ou proibidos de frequentar os 

espaços de tomada de decisões que possibilitaram criar condições necessárias para 

justificar seus ingressos na limitada cidadania liberal. Para os autores então: 

Um dos motivos que excluíram e/ou alijaram estes coletivos da cidadania é, 
especialmente, porque eles jamais foram chamados para construir os critérios e o 
conceito de cidadania e, tampouco, tiveram suas vozes reconhecidas na História, 
quando a ciência hegemônica moderna determinava seus comportamentos e 
definições. Para quem não se aproxima do ideal de sujeito universal, a cidadania é 
uma conquista e seu conceito uma fronteira.  (CAETANO& HERNÁNDEZ, 2012, p. 
41). 
 

Focault (1984) nos encaminha para a percepção dos significados de algumas 

análises dos múltiplos discursos produzidos sobre o exercício da sexualidade. Ele constata, 

baseando-se na teoria das complexas redes de poder que através das instituições, dos 

discursos, dos códigos, das praticas e dos símbolos, constituem-se hierarquias entre os 

gêneros! De acordo com o que podemos inferir sobre os seus estudos, os binarismos 

maniqueístas usados nas construções discursivas hegemônicas não dão conta da 

diversidade de possibilidades existentes nas categorias de gênero e sexualidade, portanto, 

já que há assimetrias nas relações de poder, há exclusões que retiram dos sujeitos 

excluídos a capacidade de exercer sua cidadania de forma desejável. 

Outro conceito muito abordado nos artigos é o da democracia que daria voz 

aos excluídos, mas para Mouffe, “A especificidade da democracia moderna está no 

reconhecimento e na legitimação do conflito e na recusa a suprimi-la, impondo uma 

ordem autoritária.” (Apud: MENDES e SOARES, 2001). 

Numa perspectiva pós-moderna, Chantal Mouffe (Ibidem. p. 415.) afirma “que 

reconhecer a existência de relações de poder e a necessidade de transformá-los 

enquanto renunciamos à ilusão de que poderíamos nos libertar totalmente do poder, 

é o que é específico para o projeto da democracia radical e plural”. Para a autora, “a 

prática política em uma sociedade democrática não consiste em defender os direitos 

de identidades pré-construídas, mas sim em construir essas próprias identidades em 

um terreno precário e sempre vulnerável”. (Op. Cit.).  

O segundo artigo, através de dados estatísticos, revela que, no que se refere 

ao conhecimento de legislação, resolução e/ou normas que tratem dos direitos 

LGBT, do respeito à diversidade sexual e/ou combate ao sexismo e a homofobia, 
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tanto no âmbito municipal, estadual ou federal, o que se verifica é que 82% dos 

profissionais da educação não conhecem, ao passo que apenas 18% afirma 

conhecer e destacam a Resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia e o 

Projeto de Lei 122/2006 – que criminaliza a homofobia e a Resolução do Conselho 

Federal de Serviço Social.  

É necessário, entretanto, atentar para o fato de que se pode conhecer a 

legislação e ainda assim, manter práticas discriminatórias e o contrário também, 

pode-se conhecer a legislação e ser homofóbico, e não conhecer a legislação e lutar 

contra a homofobia. Ainda assim é importante frisar que os dados apresentados no 

artigo são indícios de silenciamento, já que uma parcela considerável de gestores 

atrelados a compromissos de uma agenda conservadora, não repassam essas 

informações, ou se repassam, os profissionais que a eles tiveram acesso não têm 

interesse de difundí-las e com esta omissão, vemos reforçados os preconceitos e as 

praticas sexistas e homofóbicas. Nisso tudo percebemos relações de poder. Ai 

incluído, o conceito de “micro poderes” que desestabilizam a ideia de democracia. 

Ainda no segundo artigo discussões apontam a universidade como uma 

possível instrumentalizadora da cidadania, a partir de ações de extensão, na medida 

em que esta se centre em sua capacidade transformadora, construindo numa 

perspectiva democrática, similar à apresentada por Mouffe.  

Pensando em uma abordagem antiessencialista e em suas implicações gerais 

para a política, elemento importante para a concepção democrática, a autora elenca 

alguns problemas específicos referentes à construção das identidades democráticas. 

Em primeiro lugar, como uma questão como essa pode ser formulada dentro do 

quadro que rompe com a problemática liberal racionalista tradicional e que incorpora 

algumas considerações cruciais da crítica ao essencialismo: 

Um dos principais problemas com o quadro liberal é que ele reduz a política ao 
cálculo dos interesses.  Os indivíduos são apresentados como atores racionais 
movidos pela busca da maximização de seu próprio interesse. Isso quer dizer que 
são vistos como se agissem no campo da política de um modo basicamente 
instrumentalista. A política é concebida por meio de um modelo elaborado, o 
estudo da economia: como um mercado preocupado com a alocação de reursos e 
em que compromissos são resolvidos entre interesses definidos 
independentemente de sua articulação política. Outros liberais rejeitam essa visão 
da democracia e propõe um modelo de “democracia deliberativa”. Sua meta é criar 
uma ligação entre a política e a moralidade, acreditando que é possível criar um 
consenso racional e universal por intermédio da livre discussão. Acreditam que, 
relegando assuntos dilaceradores à esfera privada, um acordo racional sobre 
princípios deveria ser o bastante para administrar o pluralismo das sociedades 
modernas. (idem, p. 416) 
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A autora afirma que para os dois tipos de liberais, tudo o que tem a ver com 

paixões, com antagonismos, tudo que pode levar à violência, é visto com arcaico e 

irracional, como resíduos de uma era passada na qual o “doce comércio” ainda não 

havia estabelecido a supremacia dos interesses sobre as paixões, entretanto, 

Mouffe deixa claro que esta tentativa de aniquilar a política está condenada ao 

fracasso, porque ela não pode ser domesticada dessa maneira. 

 No texto Inclusão, exclusão e a construção de identidades, Ernesto Laclau vai 

discutir as identidades coletivas na pós-modernidade, numa perspectiva de não 

fixidez, precariedade e parcialidade, na medida em que diz que as formações sociais 

anteriores eram relativamente estáveis, nas quais a unidade do grupo era algo 

essencialmente dado; já hoje em dia, em um mundo globalizado, o que há é uma 

dispersão de posições de sujeito e, por conseguinte, a unidade das identidades 

coletivas passa a ser um problema, ou seja, ele vai explicar como se constitui a 

unidade de um grupo, de uma identidade política, a partir de uma dispersão de 

pontos de ruptura, antagonismos e demandas. Em outras palavras, a democracia, 

não estará dada apenas através das reivindicações dos sujeitos individualmente, 

mas por uma pluralidade de posições de sujeito que começam a estabelecer entre si 

certo grau de solidariedade, ou ainda, demandas não contempladas geram 

solidariedade e criam significantes vazios, que unem sujeitos num pleito temporário 

diante de um inimigo comum. 

 Assim podemos entender, por exemplo, que mesmo sendo tão múltiplo o movimento 

LGBT, vai entrar na arena de disputa para ter assegurados os seus direitos e deveres dentro 

da democracia, a fim de se constituírem enquanto cidadãos. O terceiro artigo também 

apresenta este postulado. 
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Resumo 
Pensar as redes de significações sobre gênero e sexualidade tecidas a partir de 

apropriações do cinema em um curso de formação de professores é a proposta 

deste texto, referente à parte de um projeto de dissertação de mestrado em 
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desenvolvimento. A partir das conversas disparadas com os filmes, inferimos que as 

posições referentes a gênero e sexualidade, percebidas pelas estudantes do curso 

de Pedagogia UERJ. 

 

Palavras-chaves 

Cinema – gênero -  sexualidade - formação de professores 

 

Abstract 
  
Thinking the meaning webs of gender and sexuality thread from cinema 

appropriations in a teacher's formation course is this text's proposal, refering to part 

of na on going masters dissertation's project. Starting from the conversations set off 

with movies, we draw opinios refering to gender and sexuality, noticed by the 

students of Pedagogy graduation at UERJ. 

  

Keywords 

 

Cinema, gender, sexuality, teachers' training 

 

 

Introdução 

O presente texto propõe pensar fragmentos das redes de saberes e 

significações sobre gênero e sexualidade, criadas, modificadas e alargadas com 

narrativas e conversas de alunas do curso de pedagogia na Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro -UERJ, em relação aos usos, apropriações e traduções dos 

agenciamentos propostos em narrativas audiovisuais, mais precisamente nas obras 

cinematográficas. Trata-se da problematização e da análise baseadas nas 

negociações dos sentidos propostos pelo cinema nos seus mais diferentes gêneros 

e que se articulam, fortalecem ou modificam no contexto das redes de narrativas e 

conversas engendradas no espaçotempo da disciplina Pesquisa e Prática 

Pedagógica do curso de Pedagogia-UERJ.   

A observação está na maneira como as professoras em formação significam 

em suas vivências e práticas curriculares de formação os saberes representados por 

determinados filmes e de que maneira os diálogos propostos pelas discussões 

teóricas orientam suas concepções sobre os conceitos de gênero, pautados 
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primeiramente nos papéis sociais atribuídos às mulheres, nos modos de vivência de 

sua sexualidade, heteronormatividade compulsória, na obrigatoriedade da 

maternidade, e do casamento como final feliz. No que diz respeito à sexualidade, me 

interessa compreender quais saberes são previamente concebidos, tendo em vista 

que o modo como os mais diferentes sujeitos vivenciam suas sexualidades tem 

surgido como um tema cada vez mais discutido nas escolas e em muitos casos 

ainda silenciados, o que de alguma maneira ainda é uma questão causadora de 

constrangimento para alguns, exclusão para outros e violência em dezenas de casos 

que tenho acompanhado em notícias e nas redes sociais.  

O que me move no desenvolvimento desta pesquisa é o fato de vivermos, 

como afirma Martín-Barbero (2000), numa cultura eminentemente audiovisual, na 

qual todas e todos estamos irremediavelmente envolvidos de alguma maneira em 

novos regimes de saber e de sentir produzidos pela televisão e pelo computador 

(MARTíN-BARBERO, 2000, p. 84) o que não é diferente com as professoras em 

formação, e nessa imersão a constituição de suas subjetividades e significações 

encontram-se atravessadas. Nesse contexto, regimes de verdades relacionados a 

gênero e sexualidades, baseados em sua maioria em modelos normatizados, são 

amplamente difundidos e neste contexto julgo necessário problematizar tais saberes 

na possibilidade de desnaturalização e ressignificação. Em inúmeras narrativas 

audiovisuais, dentre elas o cinema, circulam uma série de significados que, a meu 

ver, nem sempre contemplam a multiplicidade, pelo contrário, normatizações de 

modos de vidas que subestimam e discriminam maneiras diversas de vivencias das 

relações de gênero, instituindo um exacerbado sexismo e abismos que separam 

socialmente homens de mulheres ao atribuir a cada um deles papeis sociais com 

atribuições inexplicavelmente distintas. 

 

Diálogos teórico-epistemológicos 

 

Ciente da impossibilidade de identificar todas as origens de nossos tantos 

conhecimentos (ALVES, 2008a), mas assumindo a possibilidade de perceber como 

imbricadas redes de conhecimento são agenciadas por inúmeros fios que compõem 

os saberesfazeres que me atraem nessa pesquisa, é que penso que com os 

movimentos presentes nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos traçar os possíveis 

caminhos para o desenvolvimento desse projeto. Opto pelo movimento proposto 
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pelas pesquisas no/dos/com os cotidianos por entender que as dicotomias impostas 

pelos modos de fazer ciência na modernidade se apresentam insuficientes para a 

compreensão da complexidade e multiplicidade do mundo, incluindo-se aí as 

diferentes formas de existência e de conhecimento. 

Um celeiro de potencialidades surge quando permitimos aos sentidos atuarem 

em afetos que por vezes são induzidos por vivências corriqueiras em nossas vidas. 

A simples ação de ir ao cinema ou sentarmos em nossas casas, estando sozinhas 

ou acompanhadas por amigos e familiares para assistirmos um filme. Escolhido por 

algum motivo ou gosto específico, os filmes podem nos deixar marcas, lembranças e 

prazeres que em outros contextos seria necessário verbalizar na tentativa de 

explicar. Contudo, entendemos que neste momento de entretenimento, emoção, 

relaxamento e prazer, subjetividades são formadas e formuladas, afetos, desejos, 

expectativas, amores, conceitos vão se engendrando, sem que possamos mapeá-

los ou definir para quê, como e quando iremos nos apropriar dessas múltiplas 

aprendizagens que nos constituem enquanto sujeitos praticantes. 

 
Nada mais cotidiano que assumir a vida a cada dia, com maior ou menor 
fadiga, com maior ou menor desejo. E, assumindo a vida, nada mais 
cotidiano que habitar o mundo memória, espaço em que nos reconhecemos 
no já registrado, mas que se abre ao que nos acontece e surpreende, e nos 
afeta de diferentes modos, e nos faz capturar, no voo de um instante algo 
que contém a marca de um momento único: uma fala densa, um gesto forte, 
uma cena marcante, um encontro, uma ruptura.  (ZACCUR, 2003 p.179) 

 

 

                  Acreditamos na indissociabilidade entre as teorias e as práticas, mais 

que isso, temos percebido em nossas compreensões enquanto grupo de 

pesquisadoras/pesquisadores a impossibilidade de separação entre elas. Não 

desconsideramos o fato de que as teorias, difundidas como verdades absolutas, 

ainda ocupam o centro das pesquisas em universidades mundo a fora, mas 

apostamos que as práticas educativas, no caso dessa pesquisa as realizadas em 

sala de aula, engendram pensamentos problematizadores, indagações e criações de 

conhecimentos. Não compactuamos com a máxima de que primeiro conhecemos o 

modelo teórico a ser seguido, para depois ser executado por praticantes desprovidos 

da reflexão e da criação. Preferimos, pois, pensar em sujeitos teóricospraticantes 

que habitam os diferentes contextos cotidianos, inclusive os espaçostempos de 

formação de professores. 
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As teorias não estabelecem propriamente modelos, elas são apropriadas por 

aqueles que pretendem estabelecê-lo, em ações que serviriam para 

determinar o que é certo e o que deve ser feito, ou seja, em práticas que 

indicariam as outras práticas o que devem fazer. (ALVES & OLIVEIRA, 2012 

p. 62) 

 

Nesse sentido, buscando a contribuição dos sujeitos da educação, tecemos 

nossas redes, buscando, não a verdade, mas a possibilidade de reflexões sobre a 

forma como determinados conhecimentos se constituem e como são agenciados por 

conhecimentos outros nas suas práticas educacionais. Conhecimentos 

teóricospráticos que se constituem, e possibilitam modos de pensarpraticar a 

educação, e se reinventam em movimentos diversos, enredados, produtivos e 

ininterruptos. 

 

É importante alertar ao leitor que a noção de circularidade não deve ser 
compreendida como abertura para o “eterno retorno” ao mesmo.  É, 
sobretudo uma marca de processos que não possuem nem início, nem 
fim definíveis, que está sempre em movimento, por meio de trocas e 
conversas que os seres humanos realizam em múltiplas redes educativas 
que formam e nas quais se formam. (ALVES & OLIVEIRA, 2012, p. 64). 

 

                     Desta maneira, não buscaremos aprisionar uma quantidade de 

considerações, as quais classificaremos como conhecimentos das práticas 

educativas cotidianas. A proposta baseada nos movimentos das pesquisas 

nos/dos/com os cotidianos consiste na reflexão sobre o modos como determinados 

conhecimentos se engendram e se articulam com as práticas de formação curricular 

e tessitura do conhecimento. O que mais interessa nesta discussão é como os 

saberes se articulam e as concepções sobre gênero e sexualidade são formuladas e 

passíveis de serem reformuladas, repensadas, ressignificadas. 

 

Pedagogia da diferença: gênero e sexualidades em questão 

 

 

Pensando com Silva (2011) uma proposta de pedagogia para a diferença, a 

problematização do termo multiculturalismo, tão utilizado nos últimos anos em 

propostas pedagógicas oficiais, nos leva a pensar que o uso desse conceito tem 

disseminado uma ideia que apoia-se em um vago e benevolente apoio a tolerância e 

ao respeito para com a diversidade e a diferença (p. 73). É justamente no sentido 

contrário à atitude disseminada por essa ideia de multiculturalismo que proponho 
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uma discussão que julgo urgente e necessária na formação de professores, uma vez 

que considero a formação como um espaço de formulações de inquietações para 

desestabilizar pensamentos normatizadores, função do papel social da universidade 

como campo de negociação para uma pedagogia (possível) da diferença. Nesse 

sentido, para além de reivindicar respeito e tolerância a identidades e diferenças 

dadas como pré-existentes, fixas, originais e naturais, nos cabe problematizar as 

suas fabricações no contexto das lutas sociais e políticas, por meio de práticas e 

discursos. 

 
 

Nessa abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade e a 
diferença como questões de política. Em seu centro, estaria uma discussão 
da identidade e da diferença como produção. A pergunta crucial a guiar o 
planejamento de um currículo e de uma pedagogia da diferença seria: como 
a identidade e a diferença são produzidas? Quais são os mecanismos e as 
instituições que estão ativamente envolvidas na criação da identidade e de 
sua fixação.  (SILVA, 2011, p.99) 

 

          Desta forma, considero relevante no desenvolvimento desta proposta destacar 

as possibilidades de um diálogo teórico necessário à desestabilização de normas 

assentadas e fixadas como o resultado de normatizações sociais, que figuram como 

legítimas em um cenário repleto de binarismos essencialistas onde há mecanismos 

diversos atuantes nas instituições e a universidade não se coloca fora disso. 

Portanto, junto ao currículo proposto oficialmente, o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas de formação deve proporcionar aberturas para o encontro com as 

diferenças, afastando a ideia de binarismos e não entendendo como suficiente uma 

proposta de tolerância, mas sim a negociação constante no desvelamento e na 

problematização do normal, do natural e/ou do idêntico. 

 

Os estudantes e as estudantes deveriam ser estimulados, nessa perspectiva, 
a explorar as possibilidades de perturbação, transgressão e subversão das 
identidades existentes. De que modo se pode desestabiliza-las, denunciando 
seu caráter construído e sua artificialidade? Um currículo e uma pedagogia 
da diferença deveriam ser capazes de abrir o campo da identidade para as 
estratégias que tendem a colocar seu congelamento e a sua estabilidade em 
xeque: hibridismo, nomadismo, travestismo, o impensado e o arriscado, o 
inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do assegurado, do 
conhecimento e do assentado. Favorecer, enfim, toda experimentação que 

torne difícil o retorno do eu e do nós ao idêntico.  (SILVA, 2011, p. 100) 
 

De que maneira os corpos estranhos, que não se rendem e que não se 

produzem conforme as normas e as fôrmas, se engendram nas narrativas 
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cinematográficas, encarnam-se nas memórias fílmicas, habitam as redes de 

significações e geram inquietações nas redes de subjetividades que são constituídas 

cotidianamente pelas professoras em formação e que as constituem?   

Bhabha sugere como alternativa para percepção do corpo estranho uma 

negociação que escapa da dialética hegemônica, e dessa maneira entendo que 

poderemos pensar em discursos que não se rendem a antagonismos sociais 

hegemônicos. Para o autor: 

 

Tal negociação não é nem assimilação, nem colaboração. Ela possibilita o 
surgimento de um agenciamento “intersticial”, que recusa a representação 
binária do antagonismo social. Os agenciamentos híbridos encontram sua voz 
em uma dialética que não busca a supremacia ou a soberania cultural. Eles 
desdobram a cultura parcial a partir da qual emergem para construir visões de 
comunidade e versões de memórias históricas, que dão forma narrativa às 
posições minoritárias que ocupam: o fora do dentro: a parte no todo. 
(BHABHA, 2011, p. 91). 

 

Pensar o estranho na sexualidade é pensar a partir do pensamento da teoria 

queer. Na apresentação de uma série de ensaios tratando sobre sexualidade, Louro 

(2008) apresenta algumas das razões que a conduzem a levar as propostas dos 

estudos queer para o campo da educação. 

 

A irreverência e a disposição antinormatizadora da teoria queer me 
incitam a jogar com suas ideias, sugestões, enunciados e a testá-los 
no campo (usualmente normatizador) da educação. Quero apostar 
em suas articulações, pôr em movimento o subversivo, arriscar o 
impensável fazer balançar instabilidades e certezas – processos 
geralmente estranhos ou incômodos aos currículos, às práticas e as 
teorias pedagógicas. Não tenho qualquer garantia de conseguir 
sucesso nesses movimentos, mas tento ensina-los. Queer é tudo 
isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é também o sujeito da 
sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, travesti e drags. 
É o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos 
“tolerado”. (LOURO, 2008, p.8) 

 

 

Penso que na perspectiva dos estudos queer poderemos analisar a 

concepção de corpo, o lugar do estranho, o corpo estranho que se apresenta em 

constante negociação na fronteira (BHABHA, 1998) com o que é considerado 

convencional, socialmente aceito e desejado. As performances de gênero (BUTLER, 

2003) associadas às diferentes infindáveis possibilidades de vivência das 

sexualidades, em momentos que estes temas estão diretamente imbricados com 

questões relacionadas a controle social e normatizações. 
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Tais estudos, surgidos nos Estados Unidos com mais força na década de 60, 

mas sem data precisa de inicio, foram se desenrolando em função das demandas 

apresentadas por um movimento social cada vez mais diversificado, com a chamada 

segunda onda do movimento feminista, a ascensão de movimentos étnicos raciais, 

grupos de jovens que buscavam alternativas frente as violências de  implementação 

de normas e convenções que demarcavam os sujeitos a partir de convenções 

sociais, ou seja, uma demanda que busca liberta-se de normatizações. 

 

A nova política de gênero, que também pode ser chamada de queer - se 
materializa no questionamento das demandas feitas a partir dos sujeitos; em 
outras palavras, chama a atenção para as normas que os criam. Essa 
mudança de eixo na luta política se fundamenta: umas que as compreende a 
partir da visão de poder, como algo que opera pela repressão e outra que o 
concebe como mecanismos sociais disciplinadores. Na perspectiva do poder 
opressor, os sujeitos lutam contra o poder por liberdade, enquanto na do 
poder disciplinar, a luta é por desconstruir as normas e as convenções 
culturais que nos constituem como sujeitos. (MISKOLCI, 2012 p. 27) 
 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa pautada na discussão da diferença, 

entendendo a produção incansável do conjunto da sociedade nessa empreitada, 

pretendo destacar os mecanismos que são fortemente utilizados para fixação de 

normatizações e ao mesmo tempo discriminação e exclusão quanto ao diferente. A 

abordagem de gênero e sexualidade, nesta perspectiva, propõe analisar o que vem 

a ser considerado normal e quais aspectos marcam o desviante dos determinantes 

sociais tidos como padrão.   

 

Deste modo, quando nos dispomos a discutir a produção de diferenças e de 
desigualdades de gênero, considerando-se todos esses desdobramentos do 
conceito, também estamos, ou deveríamos estar, de algum modo, fazendo 
uma análise de processos sociais mais amplos que marcam e discriminam 
sujeitos como diferentes, tanto em função de articulações de gênero como 
raça, sexualidade, classe social, religião, aparência física, nacionalidade, etc. 
(MEYER, 2005, p.19) 

 
As questões em torno das sexualidades na proposta epistemológica queer surgem com o 

intuito de nos fazer pensar diferente. Pensar queer significa questionar, problematizar, contestar, 

todas as formas bem-comportadas de conhecimento e de identidade (SILVA, 2003 p. 107).  

Os discursos normativos e as práticas normalizadoras visam instituir e/ou 

justificar as hierarquias socialmente construídas e que tentam fixar os lugares dos 

sujeitos na sociedade, e desta forma, instituem o anormal, o desviante das práticas 
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sexuais socialmente aceitas como normais, ou seja, normalizadas. Os efeitos desses 

discursos normalizadores, presentes tantos nas mídias e nas religiões, como 

também em algumas ciências, são evidentes em forma de discriminação, violência 

gratuita e exclusão. Esses efeitos, lamentavelmente, encontram-se traduzidos em 

direitos restringidos. Nesse cenário, a ressignificação do estranho pode surgir como 

uma alternativa não simplista, mas como um desafio a ser encarado no campo da 

formação de professores para problematizar não o anormal, mas sim as práticas de 

normalização e para desnaturalizar a própria ideia de normalidade. Dessa maneira, 

a barreira que cria hierarquias e suas consequências tornar-se-ão objetos de 

constantes (re)estruturação, onde o discurso que se proponha hegemônico ceda 

lugar para o discurso da diferença. 

 

 
Os discurso traduzem-se, fundamentalmente, em hierarquias que são 
atribuídas aos sujeitos e que são, muitas vezes, assumidas pelos próprios 
sujeitos. Por isso, para educadores e educadoras importa saber como se 
produzem os discursos que instituem diferenças, quais os efeitos que os 
discursos exercem, quem é marcado como diferente, como currículos e 
outras instancias pedagógicas representamos sujeitos, que possibilidades 
destinos e restrições a sociedade lhes atribui.  (LOURO, 2003 p. 47) 

 

 

 
Cinema e outras narrativas audiovisuais: as relações com educação 
 

Entendemos que há diversas formas de ver um filme e para pensar a relação 

que o público desenvolve com essas obras buscamos um diálogo com as 

problematizações propostas pelos estudos de modos de endereçamento do cinema. 

Compreendendo que há uma relação entre as práticas sociais, o agenciamento de 

modos de vida forjado em uma obra cinematográfica, como em qualquer outro texto 

cultural, e os processos de subjetivação engendrados, a teoria do endereçamento, 

ao pensar o que se passa no espaçotempo “entre” a produção do filme, a exibição, a 

recepção e a apropriação, deixa de interessar apenas aos estudos de cinema para 

interessar também aos estudos em educação. Ellsworth (2001) ao propor os estudos 

dos modos de endereçamentos afirma: 

 
Se você é capaz de compreender qual a relação entre o texto de um filme e a 
experiência do expectador, por exemplo, você poderá ser capaz de mudar ou 
influenciar, ou até mesmo controlar, a resposta do espectador, produzindo um 
filme de uma forma particular. Ou você poderá se capaz de ensinar os 
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espectadores como resistir ou subverter quem um filme pensa que eles são 

ou quem um filme quer que eles sejam. (Ellsworth, 2001 p. 12) 
 

 

Dessa maneira, entendo o modo de endereçamento como uma forma de 

análise que dos aspectos estáticos, sonoros, visuais dentre outros que compõe em 

filme, nunca isoladamente, mas que em conjunto tornam-se uma poderosa fonte de 

investigação nas redes de criação de significados. Esses estudos nos levam a 

interrogar o que determinado filme “pensa” que somos ou quer que nós sejamos? O 

que nós pensamos que somos e o que não somos ainda, mas queremos ser? A 

subjetivação, conforme o viés da teoria do endereçamento, se articula em meio ao 

que se passa, ao que acontece, ao que se engendra “entre” o que um filme pensa 

que somos, que deseja que sejamos e o que pensamos que somos e o que não 

somos ainda, mas podemos ser. A teoria do endereçamento se baseia na ideia de 

que precisamos assumir uma determinada posição-de-sujeito, para qual o filme está 

direcionado, de forma que possamos compreendê-lo e partilhar a mensagem. 

 
Existe uma “posição” no interior das relações e dos interesses de poder, no 
interior das construções de gênero e raça, no interior do saber para a qual a 
história e o prazer visual do filme estão dirigidos. É a partir dessa “posição-
de-sujeito” que os pressupostos que o filme constrói sobre quem é o seu 
público funcionam com o mínimo de esforço, de contradição ou de 
deslizamento. (Ellsworth, 2001 p.15). 

 

 

 

Assim sendo, podemos verificar que necessariamente esse endereçamento 

não atinja seu público da forma como fora pensado inicialmente. A autora considera 

que em se tratando de criações ou invenções de subjetividades esses 

endereçamentos nem sempre produzem o resultado esperado e afirma que não 

podemos deixar de discutir as implicações desses endereçamentos em relação a 

ensinamentos que fixam e determinam modos de vidas, maneiras de pensar e 

legitimação de existências de sujeitos, estando dentro de uma lógica de pensamento 

moldada em padrões que encontram-se distantes de representar determinados 

grupos, sejam eles de jovens, crianças, idosos, etc... 

 

Embora os públicos não possam ser simplesmente posicionados por um 
determinado modo de endereçamento, os modos de endereçamentos 
oferecem sim, sedutores estímulos e recompensas para que se assumam 
aquelas posições de gênero, status social, raça, nacionalidade, atitude, gosto, 
estilo às quais um determinado filme se endereça.  (op cit. p. 25) 
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Estes sedutores estímulos merecem especial atenção na maneira de ver e 

pensar a relação do cinema com a educação. Há uma série de marcadores sociais 

repetidas vezes apresentados nos filmes, não apenas nos filmes infantis, que 

apresentam uma ideia romantizada de vivência das experiências conflitantes ou 

ainda que naturalizam características que se apresentam como exclusivas de um 

determinado perfil, sejam eles marcadores sociais pautados em características 

étnicas, de gênero ou de classe social.  

 

E se fosse verdade... 

 

Mergulhada nos cotidianos da pesquisa e vivenciando as práticas curriculares 

com as narrativas cinematográficas desenvolvidas com as professoras em formação, 

conforme já apresentei no item específico, me permito narrar algumas impressões 

iniciais das observações que tenho feito. Um detalhe a se destacar antes da 

discussão é que a turma em questão é composta em sua totalidade por mulheres, 

que, em vários momentos justificam suas escolhas e opiniões, remetendo-as à sua 

condição feminina.  

Nos primeiros encontros do semestre foi proposto para a turma, como 

atividade obrigatória, a apresentação do que chamamos de top five, onde cada uma 

delas deveria apresentar na aula cinco filmes que de alguma maneira trazem alguma 

lembrança relevante, explicando também o porquê de tais escolhas. A apresentação 

poderia ser feita com a leitura da sinopse do filme ou a apresentação do thriller, 

sendo obrigatória a entrega de uma parte escrita relatando o que fora apresentado. 

Nessa atividade, observei um número majoritário de filmes relacionados a temas 

como superação, onde as alunas relacionaram o período em que tiveram contado 

com esses filmes a alguns momentos de dificuldades em suas vidas. Mas o tema 

que mais me chamou a atenção está ligado a quantidade de vezes que filmes do 

gênero ‘comédia romântica’ surge nessa atividade. Torna-se praticamente 

impossível para mim neste momento não associar alguns desses filmes ao ideal de 

felicidade tão difundido socialmente e que de maneira não discreta surge nas falas 

dessas meninas. Há a forte impressão que o ideal de relacionamento amoroso está 

muito bem representado nesses filmes; os finais felizes junto ao homem que 
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representa o grande amor, associado a uma narrativa de linguagem simples e 

facilmente assimilada, não apresentado inquietação, movimento de transgressão de 

uma lógica social pautada em um modelo normatizado. 

Quando à turma foi questionado se elas tinha uma possível razão que 

justificasse o fato de tantas vezes aparecerem filmes românticos ou comédias 

românticas, uma delas responde: “é porque somos mulheres, e mulheres gostam de 

romantismo”.  

Eis uma primeira questão a ser problematizada.  

Não me inquieta as escolhas em relação aos filmes de suas preferências, 

nem o romantismo que cada um de nós cultivamos por diversas razões nas suas 

mais diferentes formas. Me salta aos olhos a associação do feminino ao romantismo 

e, a partir daí, as diversas implicações que essa afirmação, mesmo não sendo 

intencional, representa quando nos propomos a pensar a produção da diferença e os 

papeis sociais atribuídos a cada gênero de acordo com seu sexo biológico. É nesse 

contexto que desejamos que haja uma apropriação mais cuidadosa dos conceitos 

que regem tais concepções e que, em muitos momentos, podemos entendê-los 

como naturais, e isso em se tratando de gênero e sexualidade é uma questão 

bastante persistente. 

 

Como produzir uma linda mulher 

Entre uma série de filmes exibidos e debatidos, destacamos aqui a obra Uma 

linda mulher, filme assistido inúmeras vezes pela maioria, e pelo menos uma vez por 

todas. A história já é bem conhecida: uma bela mulher, despojada e divertida, que 

trabalha como prostituta e que conhece um empresário rico e poderoso, como o 

qual, exercendo seu trabalho, surge uma relação de amizade seguida de uma 

grande paixão, encerrando o filme com uma bela e romântica história de amor. Uma 

trilha sonora empolgante, com canções que habitam o imaginário de muitas de nós 

que já experimentamos, pelo menos uma vez na vida, o regozijo de uma obra 

cinematográfica com os elementos indispensáveis para representação de uma bela 

história de amor.  

A proposta, constituída pela exibição do filme e posterior discussão 

acompanhada do texto ‘Memória e pedagogia no maravilhoso mundo da Disney’ de 

Henry Giroux, (2012), configura-se como um debate em torno dos papeis de gênero 
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socialmente construídos, problematizando questões em torno do feminino, da mulher 

que a sociedade deseja, produz e, incessantemente, nos é apresentada pela mídia 

como a mulher com as características tidas como ideais. Pensamos o que mudou na 

protagonista do início do filme e a mesma protagonista ao final. Em que medida o 

poder do capital fabrica outra a mulher? Que mulher a sociedade invisibiliza? Como 

esta mesma mulher torna-se um objeto de desejo, ou alguém que passa a merecer o 

respeito e a admiração por parte dos demais personagens? 

Em um trabalho escrito que foi realizado por todas as alunas, uma delas 

apresenta uma observação que se faz pertinente no momento. Ela apontou, a nosso 

ver, o que seria a ideia central da obra: a relação que se estabelece entre os dois 

configura o Giroux (2010) chamou de novo patriarcado. Trata-se da velha 

representação do masculino detentor do poder e do controle sobre a situação, 

porém, encarnada no presente na figura de um homem sensível, romântico e 

apaixonado. Assim, se (...) há uma mulher solteira e independente, o filme tem que 

mostrar um homem compreensivo e generoso com a situação. Porém esse tal 

homem, Edward (Richard Gare), é um empresário rico e poderoso que gosta de ter 

tudo e todos sob seu controle, e vê na relação com Vivian (Julia Robert) a 

oportunidade de ter o controle da situação, ou seja, satisfazendo o seu desejo 

sexual e apresentando ela como uma linda mulher para a sociedade que tem seus 

padrões. 

Como já afirmamos anteriormente, nesta pesquisa consideramos a 

possibilidade de produção de novos significados, saberes e subjetividades presentes 

nas práticas pedagógicas cotidianas e neste sentido as narrativas cinematográficas 

se fazem presentes, primeiro por não acreditarmos que os saberes produzidos com 

e a partir destas narrativas sejam desassociados das práticas curriculares 

produzidas e que são constantemente (re)inventadas pelas alunas. E segundo, pela 

potencialização de diálogos em torno de questões que norteiam as práticas 

curriculares, sejam elas nas escolas ou na universidade.  

A abordagem sobre questões de gênero, levantada sutilmente no momento do “Top 

five”, e em seguida um pouco mais aprofundada com a exibição do filme Uma linda 

mulher, representa um momento de reflexão necessário não apenas para a 

formação de professores, mas também com o propósito de aguçar o olhar para 

representações tidas como naturais nas relações de sentidos e aprendizagens 

propostas pelo cinema. Desta forma, uma leitura questionadora pode nos conduzir a 
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sentidos que resultem em afirmações como a enunciada por uma das alunas 

durante esta discussão: depois desta conversa, parece que estamos falando de 

outro filme. 
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Resumo  
 
Este trabalho procurar pensar minha experiência como professora numa escola 
pública da cidade de Nova Iguaçu – Rio de Janeiro e as relações entre o cinema, 
gênero e sexualidade. Os filmes exibidos permitem que a discussão de gênero e 
sexualidade seja realizada nas escolas. 
Palavras – chave: cinema – escola – gênero. 
 
 

Abstract 
This work try to think my experience as a teacher in a public school in the city of 
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro and the relationship between cinema, gender and 
sexuality. The films shown allow the discussion of gender and sexuality to be held in 
schools. 
Keywords: Movie – school – gender 
 
A heteronormatividade permeia as relações sociais normatizando a sexualidade 

através de um arsenal de modelos comportamentais, valores e ações disciplinadoras 

que também estão presentes nos cotidianos escolares. Discutindo possibilidades de 

desconstrução destas prescrições heteronormativas e hegemônicas nos currículos 

escolares, utilizo o cinema, como artefato cultural desencadeador de negociações e 

disputas contingenciais em relação aos múltiplos modos de existência, potencializa a 

discussão da temática de gênero e sexualidade que adentra as escolas com os 

sujeitos e suas redes de saberesfazeres produzidas a partir de seus contextos 

culturais. 
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Exemplo de como os contextos culturais podem ser percebidos também dentro das 

escolas é o fato de constantemente sermos informados sobre casos de 

discriminação e preconceito contra alunos e educadores homossexuais. Essa é uma 

questão recorrente em nossa sociedade. De tempos em tempos, as possibilidades 

de vivencia da sexualidade passam por transformações de cunho cultural: as 

práticas comuns na Roma antiga eram alvo da Inquisição na Idade Média, enquanto 

são tratadas com naturalidade em alguns contextos atuais e violência e repulsa em 

outros. Entretanto, amplia-se a discussão aberta e direta acerca das sexualidades, 

de como as pessoas as vivenciam e as transformações sofridas em seus corpos à 

medida que casos de transgressão da heteronormatividade e/ou de violência de 

gênero saem do anonimato e ganham espaço nas mídias. 

Entendendo essas práticas de violência e discriminação enquanto dispositivos de 

uma pedagogia pública (GIROUX, 2003) que visa à eliminação de corpos 

indisciplinados, que não seguem as regras de gênero e os comportamentos sexuais 

impostos, é preciso problematizar seus sentidos de verdade. Precisamos, ao evitar o 

extremismo na curvatura da vara, incluir nos questionamentos dessas práticas, a 

regulação de uma população pretensamente ‘sadia’, relacionada ao campo do 

mesmo/igual/disciplinado. Se as práticas de violência pretendem produzir o 

comportamento normatizado e normalizado, incidem tanto sobre o outro 

(transgressor) quanto sobre o mesmo (pois até as formas possíveis de sê-lo estão aí 

determinadas). 

Até aqui estou falando das intencionalidades dos discursos que compreendem essa 

pedagogia pública presente tanto nos cotidianos escolares quanto nos textos 

midiáticos de filmes infantis, porém, como característica essencial da ordem do 

discurso, nem sempre seus dispositivos (FOUCAULT, 2010) são 

recebidos/ouvidos/interpretados/manipulados pelos sujeitos da forma esperada. 

Nem sempre a regulação e a produção da sexualidade desejada funcionam como 

planejado. Louro (2004, p.16) aponta que “ainda que sejam tomadas todas as 

precauções, não há como impedir que alguns se atrevam a subverter as normas. 

Esses se tornarão, então, os alvos preferenciais das pedagogias corretivas”. A 

violência homofóbica, então, nas suas mais diversas formas, pode dizer respeito a 

distintos aspectos da vida cotidiana escolar e das pedagogias aí mobilizadas em 

direção aos sujeitos que fogem da intencionalidade regulatória. 
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A homofobia493 também se expressa via silenciamento e indiferença. No contexto 

escolar esse apagamento parece ser cultivado não só em relação aos corpos e 

sujeitos, mas a seu sofrimento (efeito da discriminação na vida daqueles que 

escapam ao binarismo homossexual/heterossexual; homem/mulher das normas de 

gênero, embaralhando fronteiras, como os transgêneros e transexuais). Práticas 

similares e apagamento também acontecem nos textos midiáticos, pela hegemonia 

da beleza e do comportamento ideais e idealizados. 

A homofobia, reflexo da introjeção dos dispositivos da pedagogia pública, incide 

também no padrão das relações sociais entre estudantes e destes com os 

profissionais de educação produzindo intimidação, insegurança, estigmatização, 

segregação e isolamento. Contribui para a evasão escolar e gera desinteresse pela 

escola entre aqueles que a sofrem, sendo parte dos cotidianos de nossas vivências 

pedagógicas como estudantes, professoras e em diversos espaçostempos de 

formação continuada.  Ela é consentida e ensinada nas escolas via dispositivos da 

pedagogia pública, dentre eles, no silêncio e na omissão, mas também aparece na 

hora da chamada, nas brincadeiras e nas piadas aparentemente “inofensivas”. Está 

nos bilhetinhos, carteiras, quadras, paredes dos banheiros, na separação de filas de 

meninos e meninas.  

As atitudes homofóbicas resultam em muitas brigas, ameaças, intimidação, 

chacotas, humilhações e exclusão. Além disso, identificamos conteúdos 

homofóbicos nos currículos que se tecem enredando livros didáticos, documentos, 

concepções didáticas, práticas educativas e relações pedagógicas. Assim também é 

nos filmes, que refletem a intencionalidade inicial dos contos de fadas: educar os 

infantes. “A chapeuzinho vermelho” deveria ensinar as meninas a seguir ordens e 

ser modestas, seguindo o papel de gênero destinado à mulher, para não provocar 

consequências como o estupro, “João e Maria” demonstrava que pegar o que não 

lhe pertence, mesmo que para matar a fome, sempre viria seguido de uma punição 

                                                           
493

 O termo homofobia foi incorporado pelo movimento LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e 

Travestis) com referência a um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, ódio, desconfiança, 

desconforto ou medo) que costumam produzir ou vincular-se a preconceitos e mecanismos de discriminação e 

violência contra pessoas deste grupo. Portanto, transcende a hostilidade e a violência contra a população LGBT e 

associa-se a pensamentos e estruturas hierarquizantes relativas a padrões relacionais e identitários de gênero, a 

um só tempo sexistas e heteronormativos. 
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severa, e assim por diante. As versões atuais dessas histórias tiraram a tragicidade 

da escrita dos irmãos Grimm (GRIMM & GRIMM, 1996), mas mantêm, em outras 

instâncias, as mesmas intencionalidades pedagógicas, que constituem-se como 

parte de seus modos de endereçamento sobre as práticas de gênero e sexuais 

aceitas ou não. 

 Louro (2004, p.27) afirma que “o modo como pesquisamos e, portanto, o modo 

como conhecemos e também como escrevemos é marcado por nossas escolhas 

teóricas e por nossas escolhas políticas e afetivas”. Portanto, a escolha por 

pesquisar sobre as sexualidades e relações de gênero está diretamente ligada a 

minha trajetória de vida. Acontece a partir das experiências vividas, dos textos 

(escritos ou não) que li, das histórias que ouvi por meio de confidências ou como 

denúncia pública e dos caminhos que percorri nos últimos anos. 

A superação da visão do educador enquanto trabalhador cultural (GIROUX, 2010) 

que o descreve apenas como aquele obcecado pelo método, pela técnica e pelo 

formalismo se entrelaça com nossas práticas de pesquisa ao problematizarmos os 

jogos de sentidos que compõem os discursos e práticas cotidianos. Entendendo 

assim a pedagogia pública em suas redes com a prática educativa, e a cultura como 

o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da significação 

na vida social (CANCLINI, 2009, p. 41 – grifo do autor) dos quais essa pedagogia faz 

parte, trazemos o cinema como um dos muitos processos sociais que se constituem 

como dispositivos dela. 

 

Narrativas audiovisuais e Educação 

Pensando o educador como trabalhador cultural e, recorremos a Alves (2004) que 

nos ajuda ao considerar que a formação de professores acontece em múltiplos 

contextos que atuam de modo diferente, mas relacionados: o acadêmico, o da 

prática pedagógica cotidiana, o da ação governamental, o da prática política, das 

pesquisas em educação. Concordo e entendo que os conhecimentos e significações 

produzidas nesses contextos se enredam e buscam nos comprometer com a 

problematização dos sentidos produzidos pela imagens midiáticas que nos capturam 

a partir de filmes voltados para o público infantil.  

Ao escolher o cinema como artefato cultural para potencializar essa experiência, 
optei por tomar a produção cinematográfica como um texto cultural 
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e, assim, não investir tão somente numa análise estética, técnica e 
nem mesmo de recepção, propostas tão comuns nos estudos da 
comunicação, mas tomá-lo como um texto que produz sujeitos e ensina 
coisas. Enfim, tomando essa produção como um texto cultural, 
interessa saber como o filme ao construir suas narrativas também tem 
contribuído para a trama que se estabelece entre discursos e verdades 
dos sujeitos e das diferenças. (FERRARI, 2009, p.119).  
 

Desta forma, penso o texto cinematográfico como desencadeador de 

agenciamentos, ambiguidades, traduções e negociações que permitem 

problematizar os jogos de significações e, assim, desconstruir (DERRIDA, 2004) 

normas e valores vigentes que buscam, constantemente, naturalizar e normatizar as 

possibilidades de existência e de vivencia da sexualidade e dos papéis de gênero e 

sexuais em nossa sociedade. 

 

Enredado à defesa de Duarte (2009), quando reconhece o cinema como arte, como 

fonte de conhecimento e que seu uso nos cotidianos escolares não pode ser restrito 

apenas aos recursos didáticos para ilustrar nossas aulas de forma lúdica e atrativa 

para nossos alunos, este texto propõe seu uso para a desconstrução de imagens 

narrativas que criam padrões de ser e de agir e, assim, a desconstrução de seu uso 

convencional. 

 

Cinema e os modos de endereçamento 

Em minha defesa sobre a importância do cinema, as contribuições de Ellsworth 

(2001), quando discute modos de endereçamento, ajudam a problematizar os filmes 

produzidos para o público infantil, assim como aqueles que são utilizados com fins 

pedagógicos (por vezes o mesmo). Ferrari (2012) propõe que pensemos a relação 

entre cultura visual e subjetividades problematizando o endereçamento nos filmes. O 

modo de endereçamento é um conceito originário de teorias do cinema que envolve 

também política e mudança social. Segundo esse pensamento, existe um público 

alvo para os textos, os filmes e as propagandas. 

Para algumas escolas de estudo do cinema, um filme é composto, 
pois, não apenas de um sistema de imagens e do desenvolvimento de 
uma história, mas também de uma estrutura de endereçamento que 
está voltada para um público determinado e imaginado. (ELLSWORTH, 
2001, p.16) 

Os estudiosos dessa tendência de análise, segundo Ellsworth (idem), têm se 

concentrado na ideia de endereçamento e desenvolvido formas de falar sobre um 
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processo invisível de convidar o expectador para uma posição a partir da qual ele 

deve ler o filme, estando o endereçamento mais próximo de uma estrutura narrativa 

que de um sistema de imagens (embora estas sejam parte dessa estrutura). 

As relações de poder e a mudanças sociais apontadas nos estudos dos modos de 

endereçamento trazem uma análise contundente com o que tentamos discutir nesse 

texto.  Os estudos de cinema que analisam como o processo de fazer um filme e 

assisti-lo estão diretamente envolvidos nas relações de poder e nas dinâmicas 

sociais mais amplas, apresentando estímulos para que sejam assumidas 

determinadas posições em relação a gênero, nacionalidade, raça e etc. 

 

Embora os públicos não possam ser simplesmente posicionados por 
um determinado modo de endereçamento, os modos de 
endereçamentos oferecem, sim, sedutores estímulos e recompensas 
para que se assumam aquelas posições de gênero, status social, raça, 
nacionalidade, atitude, gosto, estilos às quais um determinado filme se 
endereça. (ELLSWORTH, 2001, p.25). 
 

Nesse sentido, algumas posições de sujeito vêm desagradando pesquisadores de 

cinema, e não apenas eles, quando observamos o que chamados “filmes populares”. 

Estes trazem consigo um perfil estreito de sujeito, excluindo com isso outras 

perspectivas e experiências culturais e sociais, além de fixar estereótipos e legitimar 

determinadas práticas discriminatórias. 

 
Trata-se de uma questão formulada pelos estudiosos de cinema, 
que acham que os modos de endereçamento dos filmes - isto é, 
quem filmes particulares pensam que você é ou que eles 
querem que você seja – podem contribuir para relações 
desiguais de poder e para a formação inconsciente de 
subjetividades específicas. Há subjetividades específicas – 
homens e mulheres sexistas e machistas, racistas de qualquer 
cor, pessoas ricas e poderosas voltadas à exploração dos 
outros, por exemplo - e dinâmica de poder que alguns 
estudiosos do cinema não querem ver formados ou 
recompensados pelas narrativas e pelos sistemas de imagem 
dos filmes. (ELLSWORTH, 2001 p.26) 

 
A atuação do professor diante dos modos de endereçamento pensados nas 

produções cinematográficas pode representar um momento privilegiado para 

problematização das maneiras múltiplas como os conteúdos são apresentados. 

Quando os produtores de cinema erram em suas apostas em relação à recepção do 

seu público, aí se encontra um privilegiado espaço de atuação dos educadores 
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tendo em vista as infinitas possibilidades de usos que fazem do cinema na sua 

constituição enquanto sujeitos e significação de suas subjetividades. Ellsworth 

(2001, p.43) apresenta três diferentes argumentos possíveis diante da resposta ao 

endereçamento quando nem sempre são recebidos da maneira preterida e com isso 

abrem possibilidades de desconstrução e (re)significações dos endereçamentos.  

A autora chama a atenção em três momentos para análises distintas e 

necessárias: primeiro para o espaço social, em que a resposta ao endereçamento 

encontra atravessamentos de conjuntura histórica e de poder em que emergem, 

ainda, as diferenças culturais e sociais dos indivíduos a quem os filmes são 

endereçados. Logo em seguida, ela atenta para o espaço que foge ao controle tanto 

de professores quanto de alunos, o espaço da subjetividade, atividades 

inconscientes, carregadas de imprevisibilidade, esse lugar escapa de qualquer 

tentativa que se pretenda de controle e vigilância. Por fim, as chamadas práticas 

dialogais não são suficientes para que professores consigam controlar o 

endereçamento, tendo em vista o espaço das diferenças, mas ainda assim esses 

espaços de diálogo se configuram como uma oportunidade importante e que não 

poderá ser desperdiçada pelos professores. 

 Vivemos tempos de posicionamentos sociais fluídos (ELLSWORTH, 2001), e 

essa contingência favorece ao desenvolvimento de estratégias que seguem em 

movimentos opostos a tudo que se propõe rígido, estruturado e endereçado, dessa 

maneira, podemos pensar em modos de endereçamentos atrelados às relações de 

poder e suas múltiplas faces, bem como ao resultado que subverte. 

Considerando a emergência, nos Estudos Culturais, de 
teorizações sobre a possibilidade de posicionamentos 
sociais, fluidos, múltiplos, cambiantes e estratégicos, 
penso ser possível dar uma formulação atual ao conceito 
de modo de endereçamento, ressaltando o jogo e o poder 
da diferença que estão aí implicados. (ELLSWORTH, 
2001 p. 46) 

 
Desse modo, não esperando que haja uma total recepção do endereçamento 

proposto por uma obra, mas que, ao pensar determinado perfil de telespectador, o 

filme apresenta “possibilidades de ser” aos sujeitos, que estão longe de serem fixos 

e imutáveis. Estes encontram nos endereçamentos inúmeros “possíveis ser” que os 

constituirão em vários momentos de suas múltiplas performances como um único 

sujeito. Esses discursos, no entanto, como modos de endereçamento de textos 
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midiáticos compõem uma pedagogia pública que se volta para o público infantil, 

educando dentro e fora do contexto escolar. 

 
Sobre as princesas... 

 

A partir dos posicionamentos teóricos expostos, traço análises dos modos de 

endereçamento e dispositivos de uma pedagogia pública do “ser” presentes em 

filmes que utilizei com meus alunos do quinto ano do ensino fundamental de uma 

escola pública do município de Nova Iguaçu. Entendo, então que não apenas as 

falas das personagens, mas a forma imagética como são representadas compõem 

textos que pretendem ensinar e nos dizer dos fazeres aceitos como verdades. 

Sendo assim, escolhas de roupas, modos de se portar, gestos, sequências de 

acontecimentos e tempos de continuidade e pausa não são aleatórios nem 

descomprometidos de comunicar algo a alguém. Cada uma dessas escolhas nos 

fala e fala o que ou quem devemos ser, para atender aos propósitos comunicativos, 

ao receber tal mensagem. Isto quer dizer, que referencial ético, político e estético 

devemos tomar como regime de verdade para a leitura de tais textos. 

O primeiro filme analisado foi Cinderella. Este “clássico”, enquanto invenção de 

tradição contemporânea (HOBSBAWM, 1983, p. 7), tem uma relação mais profunda 

conosco, pois fez parte de nossa infância e permeou os sonhos e até mesmo os 

pesadelos de muitas crianças de nossa geração e das posteriores. O modelo ideal 

de feminino e nosso sofrimento pela distância em alcançar esse padrão estão 

intrinsecamente ligados aos jogos de sentidos, ou modos de endereçamento desta 

obra midiática em seus modos de representação de felicidade, lar, família, roupas, 

amizades, amor, etc. 

A história é apresentada como um conto de fadas, fazendo referência ao original dos 

irmãos Grimm (GRIMM & GRIMM, 1996), no qual a mensagem principal é que a 

mulher dever ser “boa e piedosa” (idem, p.89 – tradução nossa). A cena inicial do 

filme apresenta um livro que se abre e uma voz que introduz a narrativa sobre um 

pai rico e solitário que, preocupado com a criação de sua filha Cinderella, casa-se 

com uma viúva, mãe de duas outras meninas. Neste trecho, é possível afirmar que 

de acordo com a história era importante reforçar o conceito de família ideal, 

refletindo a manutenção da relação heterossexual e pressupostos sobre papéis de 

gênero que impedem que um pai sozinho seja capaz de criar sua própria filha (sem 
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uma presença feminina, relacionada ao cuidado de filhos e dos afazeres 

domésticos). 

 

Segundo a história, após a morte do pai, a viúva por inveja da beleza de Cinderella e 

pelo interesse na herança deixada pelo marido passa a desprezar a enteada e a 

obriga-la a desempenhar as tarefas domésticas. A partir de então esta passa a ser 

conhecida como Gata Borralheira. 

Enquanto a estrutura narrativa, composta por falas e sequência de cenas, conta 

essa história, os textos imagéticos nos dizem das relações feio/bonito, bom/mal, 

jovem/velho, gordo/magro de uma pedagogia pública embasada no binarismo social 

e pragmatismo representativo. 

Por exemplo, que a menina apresentada como Cinderella e adjetivada como bela é 

loira, alta, magra e de olhos azuis e possui uma bela voz, criando uma identificação 

e padronização referencial de beleza, portanto todos os outros que fossem 

diferentes ou que se distanciassem deste modelo poderiam ser considerados como 

feiura. 

Assim, as irmãs e madrasta, marcadas em toda a estrutura narrativa como 

representação do mal, possuem narizes grandes, cabelos cacheados, não são 

loiras, etc. Desta forma, via representação imagética de uma estrutura textual que 

compõe os modos de endereçamento desta obra, o padrão idealizado de beleza, 

produz o desejo em muitas meninas que se distanciam destas características 

físicas.  

Ter os traços físicos corretos é sinônimo de ser querida, bem aceita, ser boa e, 

assim, merecedora dos privilégios de uma vida de luxos e conforto (recebida por 

Cinderella ao se casar), digna de amar e ser amada. O desejo criado no publico 

infantil e adulto que embarca nos jogos de sentidos de tais narrativas corresponde à 

vontade de aceitação, de inclusão e de acesso à felicidade, dentro do padrão ali 

proposto como felicidade.  

Em diversos momentos do filme são apresentadas dicotomias que reforçam 

estereótipos: bondade/maldade, voz afinada/voz desafinada, gato/rato, loira/morena. 

Outro fator importante que observamos está nas características comportamentais e 

nos aspectos psicológicos da personagem. Ao longo do filme, Cinderella não possui 

amizade com humanos. Está sempre rodeada por animais e seus diálogos são com 

os ratos, o cachorro e os pássaros, animais que representam a docilidade e “pureza 
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de coração”. Sua atitude também é sempre passiva e não reproduz em nenhum 

momento agressividade. Entendo assim, a apresentação do tipo ideal de 

comportamento feminino: não questionadora, dependente, passiva e submissa. 

Seus sonhos são embalados por um romance heterossexual com um príncipe alto, 

branco, rico e atlético que virá salvá-la e resgatá-la desse sofrimento cotidiano, 

reforçando a ideia do masculino como forte, ativo e redentor.  

Esse ideal de representação do masculino também nos enreda em outra narrativa 

imagética: a do parceiro desejado. Ele deve ser aquele que salva, que protege de 

todos os males (a madrasta e irmãs) e que provê todos os recursos financeiros e 

materiais para uma vida plena.  

É preciso lembrar que assim como imagens apresentadas em uma obra midiática 

falam e comunicam, também o fazem os apagamentos e invisibilizações. Todos 

aqueles não incluídos nas diversas representações das narrativas imagéticas são, 

apesar de não visualizados e justamente por isso, apresentados como não 

pertencentes, indignos de participarem de um conto de fadas, de uma história 

modelo, da representação máxima da felicidade plena, neste caso, todos aqueles 

que não sejam brancos ou heterossexuais. Em Cinderella não há negros, pardos, 

mestiços, índios, asiáticos ou qualquer personagem humana cuja imagem não possa 

de alguma forma ser relacionada a padrões estéticos de algum país europeu. 

 

O segundo filme analisado, “A princesa e o sapo”, possui diferenças, mas também 

algumas semelhanças com a narrativa anteriormente apresentada. Produzida pelos 

mesmos estúdios Disney, porém quase sessenta anos após “Cinderella”, em um 

momento em que as conjunturas sociais e o momento histórico passam a exigir das 

mídias o compromisso com a diversidade e diferença étnica e cultural, essa história 

se passa na cidade de Nova Orleans, reconhecida mundialmente por sua 

diversidade cultural com forte influência de origem francesa, espanhola e africana, o 

que se reflete em sua música e culinária. 

A cena inicial acontece em uma mansão de um bairro luxuoso da cidade. Uma 

mulher negra costura e conta histórias para duas crianças: uma loira e outra negra. 

Após a conclusão de seu trabalho, ela se despede da criança loira e chama sua 

filha, Tiana, para retornar ao lar, num bairro mais afastado e com lares mais 

modestos que o apresentado na cena inicial. 
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Na residência desta garotinha acontece habitualmente o preparo da refeição da 

família e logo, a menina se destaca por sua habilidade culinária, alimentando, com o 

pai, o sonho de abrir um restaurante. 

Com o passar do tempo, após a morte do pai, a menina passa a buscar este sonho 

trabalhando arduamente num restaurante da cidade, conseguindo economizar o 

dinheiro necessário para o aluguel do imóvel. Entretanto, segundo a história, ela é 

preterida por ser jovem demais –podemos também inferir que por outras 

características implícitas como sua cor, origem e gênero – sua oferta de compra é 

recusada e, como última esperança, tenta beijar um sapo (que é na verdade um 

príncipe transformado por um feiticeiro e que acreditava ser ela uma princesa, pois 

estava com esta fantasia no baile de carnaval) para conseguir dinheiro e cobrir a 

oferta do imóvel. 

Comparando as representações dos filmes apresentados, é possível perceber 

algumas diferenças nas tramas. A segunda princesa é negra, atuante e tem como 

sonho principal sua realização profissional, deixando em segundo plano suas 

relações pessoais. Este aspecto marca, uma mudança significativa em relação aos 

comportamentos das princesas Disney, que como Cinderella tinham o romance com 

um príncipe como sua maior realização pessoal. Entretanto, há de se destacar que 

esses filmes retratam um caráter naturalizador e normativo de que há sempre um 

final feliz, com um casal heterossexual se beijando, reforçando a 

heteronormatividade compulsória que produz discursos homogeneizadores, 

estabelecendo regras para um ideal de relacionamento, de comportamento e 

principalmente de felicidade, entendendo que qualquer outro modo de vida, de 

relação e de comportamento é sinônimo de infelicidade, de aberração e sofrimento. 

É curioso, no entanto, que na história de “A princesa e o sapo”, a narrativa deixa 

claro todo o tempo que Tiana não é uma princesa de verdade, apenas uma 

garçonete e cozinheira, e que o príncipe havia sido deserdado por seus pais por seu 

comportamento inapropriado. Não nos é possível acreditar que tal situação foi criada 

por puro altruísmo da empresa produtora, com a intenção de enaltecer a classe 

trabalhadora. Esta é a princesa que beijaria um sapo. E a princesa que beija o sapo 

não é branca, nem divertida, nem delicada ou gentil todo o tempo. E este é o 

príncipe que beija uma “princesa negra”. E o príncipe que o faz não se encontra, 

esteticamente, no papel de um príncipe, não é nobre em seus atos, nem em título 

(visto que o perdera), tampouco tem dinheiro ou quaisquer bens a oferecer a uma 
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futura esposa, pelo contrário, busca um casamento que lhe traga o conforto material 

perdido ao ser banido da corte de seus pais.  

A estes dois, a menina negra e o príncipe-sapo, também é negado o tipo de 

felicidade que sempre foi dado aos heróis da Disney: conforto e riquezas sem fim. 

Tiana alcança seu sonho, os dois se casam, e passam a trabalhar em seu novo 

restaurante, felizes para sempre. 

O desejo que enreda os que assistem nesta obra não se refere ao padrão estético. 

As representações imagéticas de Tiana, a “princesa”, são a maior parte do filme 

como uma sapa, pequena e em alguns momentos asquerosa (ela mesma sente nojo 

do muco que sua pele produz). O desejo que nos enreda nos modos de 

endereçamento preteridos nesta obra está mais ligado a alcançar sucesso 

profissional por meio do reconhecimento de nosso trabalho.  

Por outro lado, os dois filmes têm em comum as ideias de ingenuidade e bondade 

animal (entre os amigos das princesas), e da compulsoriedade da submissão 

feminina. Cinderella tem horário para voltar, se seguir todas as regras impostas 

conseguirá casar-se com o príncipe que deseja sem ser exposta em público em 

roupas velhas e rasgadas. Tiana precisa jogar segundo as regras sociais, trabalhar 

honestamente, obedecer e não questionar, principalmente a amiga, detentora de 

fortuna. Se seguir esse comportamento será recompensada com o restaurante que 

tanto almeja ter. 

 

Deslocamentos de significação/desconstrução como outras possibilidades 
pedagógicas 
 
Ciente de como os modos de endereçamento das imagens diz muito sobre 

certo/errado, bom/mal, feio/bonito, aceitável/desprezível, etc. Para além dos usos 

didáticos convencionados em contextos escolares, professores podem jogar com a 

significação das imagens, do uso das cores em diferentes cenas/narrativas, em 

movimentos de desconstrução dos discursos hegemônicos nos modos de 

endereçamento. 

Essa desconstrução não deve ser vista como destruição, mas criação, reinvenção, 

deslocamento de significação. Assim os signos imagéticos podem, ao invés de nos 

guiar para um pensamento estruturado pela pedagogia pública dessas mídias, 

promover oportunidades de desenvolvimento de discussão/superação de binômios e 

regimes de verdade sedimentados em práticas educacionais pragmáticas. 
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Oportunidades de desenvolvimento de leitura, não como decodificação da língua 

escrita, mas como compreensão de signos e significantes socialmente 

convencionados e passíveis de questionamento e desconstrução, novas práticas 

podem ser também inventadas para o uso dessas obras em salas de aula, ficando 

assim o desafio da invenção, criação e reinvenção para professores enquanto 

trabalhadores culturais. Deixo assim, não uma receita ou proposta, mas uma 

provocação para a busca de novos possíveis nos jogos de significação que são 

tecidos nos enredamentos cotidianos da pedagogia pública, inclusive em contextos 

escolares. 
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RESUMO 

 

Esse artigo objetiva dialogar sobre o processo de inflexão das políticas de atenção à saúde da mulher 

dada a ratificação da cultura patriarcal no contexto da sociabilidade capitalista. Para tanto, resgatando 

a trajetória de lutas do Movimento Feminista e adensando com a reflexão crítica ao PL478/07.  

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Mulheres. Capitalismo. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to talk about the process of turning policy attention to women's health due to the 

ratification of the patriarchal culture in the context of capitalist sociality. Therefore, recovering the 

trajectory of the Feminist Movement fights and thicken with critical reflection to PL478/07. 

 

Keywords: Public Policy. Women. Capitalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos, pois, compreendendo que a cidadania, necessidades e direitos 

sociais são imprescindíveis para uma análise do complexo heterogêneo da 

sociedade contemporânea. É válido ressaltar que são conceitos que se entrecruzam 

durante o processo de afirmação dos atores sociais enquanto cidadãos. 

Compreendendo que é a partir da percepção das necessidades sociais – 

onde se gestam os direitos sociais e a cidadania – inseridos na sociedade de 

classes, afirmamos que a cidadania decorre de experiências e ações históricas 

dependendo da constituição de cada país no seio da formação social a qual ela 

emerge e se desenvolve (HAGUETE, 1994). Como explica a autora, a cidadania é 

um produto social que vai se desenvolvendo no decorrer do tempo; enquanto 

processo, ela não é nem autônoma nem soberana, pois ao longo de seu percurso 

ela se articula com outras entidades e processos sociais, como a cultura, o Estado, o 

desenvolvimento econômico e político. 

A cidadania se constituiu inserida no espaço do sistema capitalista, 

emergindo por meio da necessidade da população, assim como nos reflete a teoria 

marxiana, a qual consideramos inseparável à discussão sobre cidadania da 

sociabilidade capitalista, pois é nesta que se concentra o ato da compra e venda da 

força de trabalho, originando a propriedade privada, o capital, a concorrência, o valor 

de troca, a mercadoria, a mais-valia, o trabalho assalariado, a divisão social do 

trabalho, as classes sociais, a exploração, a dominação e o seu representante 

central para a reprodução dessa lógica, que é o Estado (TONET, 2004). 

Baseada nessas condições postas pela sociabilidade capitalista surge a 

necessidade da população de está se organizando e se articulando na intenção de 

possibilitar melhorias no modo de vida. Nesse sentido, como temos a 

representatividade do Estado na condução da sociedade, devemos cobrar ações do 

mesmo, já que “só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da 

apropriação de espaços, da pugna para fazer valer os direitos do cidadão” 

(MANZINE COVRE, 2002, p. 10). 

O direito social que é o nosso foco central remete-se ao atendimento das 

necessidades básicas da população, no que concerne a saúde, alimentação, 
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assistência social, moradia e educação. É nesse campo onde se intensifica as 

contradições e a intolerância do poder por parte da classe dominante, ou seja, por 

mais que compreenda que a validação dos direitos sociais seja garantida por lei, a 

sua aplicação real atende aos interesses antagônicos da sociedade, privilegiando o 

capital (PEREIRA, 2011). 

Todavia, esses direitos são transformados em mecanismos de cooptação do 

Estado para se beneficiar e controlar a população, no sentido de desenvolver suas 

estratégias de acumulação de capital, beneficiando somente uma parcela ínfima da 

sociedade, deixando a outra parte a mercê de políticas superficiais, ou seja, com 

soluções paliativas para as demandas da questão social (PEREIRA, 2011). 

 

2. Políticas públicas como mecanismo de afirmação dos direitos 

 

A dimensão dos direitos perpassa a concepção somente da satisfação das 

necessidades da população; é uma questão que precisa ser articulada com o debate 

sobre o Estado e a sociedade, e por meio dessa articulação refletir sobre as 

peculiaridades pertinentes a esse assunto. 

Dessa forma, podemos colocar que, os direitos sociais e a cidadania têm 

como produto final, quando articuladas, a política social; estando inserida dentro do 

projeto societário baseado no capitalismo e tendo como seu principal representante 

o Estado. Porém, devemos percebê-la não somente como um instrumento do 

Estado para o controle da sociedade, mas compreender também as políticas sociais 

como uma via de concretização das demandas das lutas populares. Assim, como 

afirma Behring: 

 

O significado da política social não pode ser apanhado nem 

exclusivamente pela sua inserção objetiva no mundo do capital, nem 

apenas pela luta de interesses dos sujeitos que se movem na definição de 

tal ou qual política, mas historicamente, na relação destes processos na 

totalidade (2002, p. 174). 
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Nesse contexto, compreender as políticas sociais como subárea das 

políticas públicas, é refletir assim como esclarece Boschetti (2008), que as políticas 

públicas possibilitam compreender as relações entre o Estado e a sociedade, já que 

são contraditórias; tenta rescindir com a prática de uma política hierarquizada, linear 

e funcionalista; tenta colocar em cena atores como os sindicalistas, agentes locais, 

nacionais e internacionais, já que são obscurecidos pelo Estado, partidos políticos, 

parlamentos ou governos. 

Assim, apresenta como responsabilidades a concretização dos direitos 

conquistados pela sociedade e incorporados nas leis; alocação e distribuição de 

bem públicos que, por sua vez, apresentam ser indivisíveis, por ter que ser pensado 

para responder a comunidade nacional; devem ser públicos, atendendo as 

necessidades no interesse geral, e não a lógica do mercado; e ainda devem está 

disponíveis para que o/a cidadão/ã tenha acesso, podendo usufruir dos direitos que 

lhe são garantidos. (BEHRING, 2008, p. 99). 

No Brasil, as políticas sociais seguiram um padrão enviesado. O que 

predominava, e que reflete até os dias de hoje, é uma política social balizada na 

igualdade de acesso, que remete acesso aos mínimos sociais e as condições 

básicas de subsistência e não aponta para superação de sua condição de 

miserabilidade. Desta forma, o beneficiado das políticas sociais no Brasil, embora 

tenha garantido acesso aos direitos sociais, não é suficiente para que lhe suceda a 

superação de seu status social, em que pese todas as particularidades da 

reconfiguração do capital no pós-guerra seja nos países de capitalismo central, seja 

em países de capitalismo periférico. 

Desse modo, em linhas gerais, abordamos um pouco das políticas sociais 

afirmando-as como direitos gestados no seio da sociedade capitalista, considerando 

que 

 

a cultura política no campo da política social, considera-se, por um 

lado, os traços conservadores e autoritárias da formação social, cultural, e 

econômica brasileira que historicamente se reproduziram na execução das 

políticas sociais. E, por outro lado, a possibilidade de se forjar uma cultura 

de direitos a partir das lutas por políticas sociais universais, enquanto direito 

do cidadão e dever do Estado (BOSCHETTI, 2008, p. 114). 
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  Adiante, entraremos no campo dos direitos sociais que se caracteriza pelo 

intenso diálogo entre o Estado e a sociedade civil, representada nas suas várias 

esferas, como movimento feminista, organizações, enfim, organismos sociais que se 

articulam para legitimar e reclamar sobre seus direitos, inclusive a saúde. 

 

2.1. Da reivindicação a conquista: marco legal sob a saúde integral e dos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres 

Elucidadas sob a discussão anteposta, pontuaremos adiante o conjunto das 

principais leis que amparam e respaldam o direito social referente à saúde das 

mulheres.  

 

2.1.1. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

 

Compreendida como resultado de avanço significativo no campo dos direitos 

sociais, assegurando participação na agenda mínima do governo, esta política 

consagra a ação do movimento feminista em defesa da perspectiva de integralidade 

na saúde. 

A PNAISM instituída no ano de 2004, preconiza o atendimento integral as 

mulheres em todo ciclo de vida, dando ênfase a especificidade de cada fase das 

distintas faixas etárias, inseridas nos mais heterogêneos grupos populacionais -

como mulheres negras, indígenas, de diferentes orientações sexuais, residentes em 

áreas urbanas e rurais, presidiárias, com deficiência, entre outras-, tentando 

contemplar  as necessidades de acordo com suas vivências e singularidade, e ainda 

no controle as patologias mais prevalentes da população feminina ainda 

invisibilizadas nesse campo, devendo ser orientado e capacitado pelo SUS.  

(BRASIL, 2004) 

Aponta como objetivos gerais 
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promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 

brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 

ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro; - contribuir 

para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos 

diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; - 

ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 

Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2004, p. 67) 

 

 

Quanto ao princípio da humanização defendido por essa política, sabe-se 

que o histórico das mulheres pelos serviços de saúde é balizado por injustiças, 

discriminação e violação dos direitos, gerando, assim como expressa PNAISM 

(2004), um mal-estar psíquico-físico. Devido a essa problemática, a humanização e 

a qualidade dos serviços de saúde são postos como pauta de reivindicação das 

mulheres. 

Constata-se que a atenção a saúde humanizada e de qualidade implica num 

“processo contínuo e demanda reflexão permanente sobre os atos, condutas, e 

comportamentos de cada pessoa envolvida na relação” (BRASIL, 2004, p. 60), ou 

seja, além da disponibilidade dos recursos necessários para a realização do 

atendimento as usuárias, é fundamental que os profissionais sejam capacitados para 

atendê-las, independentes de quais sejam as mulheres, devem ser atendidas 

igualmente sem distinção e principalmente sem a interferência de valores morais.  

Em suma, a PNAISM por meio de seu planejamento tenta 

 

ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as 

portadoras da infecção pelo HIV e outras DST; estimular a implantação e 

implementação da assistência em planejamento familiar, para homens e 

mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde; 

promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, 

incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para 

mulheres e adolescentes; promover a atenção às mulheres e adolescentes 
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em situação de violência doméstica e sexual; promover, conjuntamente com 

o PN-DST/AIDS, a prevenção e o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis e da infecção pelo HIV/aids na população feminina; reduzir a 

morbimortalidade por câncer na população feminina; implantar um modelo 

de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero; 

implantar e implementar a atenção à saúde da mulher no climatério, na 

terceira idade, da mulher negra, da mulher lésbica e ou bissexual, das 

trabalhadoras do campo e da cidade, da indígena, das mulheres em 

situação de prisão; e fortalecer a participação e o controle social na 

definição e implementação das políticas de atenção integral à saúde das 

mulheres. (BRASIL, 2004, p. 64-72) 

 

 

 

Por tudo isso, podemos afirmar, corroborando com Vilela (2005), existe um 

evidente descaso, tanto com relação a viabilidade dos serviços, quanto a condições 

adequados ao atendimento da população, em especial, as mulheres. Realidade 

revelada por meio da pesquisa (2008), onde desvela a precarização dos serviços, 

mediante a demora da marcação de exames, falta de profissionais e equipamentos 

necessários, ausência também de serviços de atendimentos as mulheres em 

situação de abortamento legal, e mesmo que se referindo o atendimento 

diferenciado a cada ciclo de vida, ainda se prioriza a idade produtiva das mulheres. 

 

3. SAÚDE DA MULHER, UM DIREITO SOCIAL: história e desafios 

contemporâneos 

 

As lutas e reivindicações do Movimento Feminista são históricas no que 

concerne ao reconhecimento político, à liberdade e a garantia de direitos. Dessa 

forma, conhecer esse processo histórico é fundamental para compreender e analisar 

a afirmação das mulheres como cidadãs e sujeito de direitos. Entre estes direitos, 

enfatizaremos o campo da saúde como um desafio histórico, quando se compreende 

o tripé corpo, reprodução e sexualidade, esmiuçado nos direitos sexuais e 
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reprodutivos. Assim, refletiremos adiante sobre a constituição e consolidação da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PAISM). 

Definida a partir da biologia, a mulher foi predestinada ao exercício social da 

maternidade, excluída do contexto político, econômico e social, sendo percebida 

somente no espaço privado, onde resguardava como funções principais, o cuidado 

com o lar, marido e filhos. O feminismo surge na contestação dessa subalternidade 

denunciando as condições das mulheres de acordo com o tempo em questão. 

É somente a partir dos anos 1970 em diante que começa o fortalecimento do 

movimento feminista no Brasil, principalmente pela influência do movimento 

feminista mundial por meio da aproximação com as mulheres exiladas durante o 

processo de ditadura militar. Influências teóricas, como Simone Beauvoir, Fridman, 

Kate Milet, entre outras, que abordam as relações entre os sexos, afirmando o 

patriarcado497 como o sistema majoritário nas culturas, e que adentra as religiões, 

leis, costumes de todas as civilizações (ALVES & PITANGUY, 1991, p. 53). 

Nesse contexto, o movimento feminista se afirma como um meio que se luta 

por autonomia em um espaço de intensos impasses políticos, defendendo a 

condição emancipatória da mulher, numa sociedade em que a subjugação da 

mesma ao homem arraigou no processo das relações sociais. (PINTO, 2003). 

Nessa conjuntura, em 1975 o debate sobre a mulher é pautado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) instituindo o então ano, como Ano 

Internacional da Mulher, momento em que 

 

 

a  questão da mulher ganhava a partir daí um novo status, tanto 

diante de governos autoritários e sociedades conservadoras como em 

relação a projetos ditos progressistas que costumeiramente viam com 

grande desconfiança a causa feminista. No Brasil, muitos eventos e 

abrangência diferenciada marcaram a entrada definitiva das mulheres e de 

suas questões na esfera publica. O primeiro deles, e o mais abrangente, foi 

um evento com o propósito de comemorar o Ano Internacional da Mulher, 

                                                           
497 Um pacto masculino para garantir a opressão das mulheres. As relações hierárquicas entre os 
homens, assim como a solidariedade existente, capacitam a categoria constituída por homens a 
estabelecer e manter o controle (SAFFIOTI, 2004, p.104). 
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patrocinado pelo Centro de Informação da ONU, realizado no Rio de Janeiro 

com o título de “O papel e o comportamento da mulher na realidade 

brasileira”. Neste evento foi criado o Centro de Desenvolvimento da Mulher 

Brasileira. (PINTO, 2003, p. 57) 

 

 

Destacamos em meio a essa contextualização de lutas do Movimento 

Feminista, a relação deste com a trajetória referente à consolidação da saúde da 

mulher como um direito social. 

Assim, para compreendermos essa realidade, nos reportamos à década de 

1960, contexto que sucedeu a Revolução Sexual, período que desafiou o paradigma 

social, defendendo a liberdade sexual, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, 

possibilitando o acesso à contracepção; as reivindicações a legalização do aborto, e 

outras pautas que remetiam a sexualidade humana. 

Por essa realidade, o movimento feminista reivindicava o conhecimento do 

corpo pelas mulheres, a partir de reuniões para a simulação de uma consulta 

ginecológica as feministas confrontavam o poder médico, utilizando de slogan como 

“Meu corpo é meu território”. 

Com efeito, observa-se em consequência da Revolução Sexual, a separação 

entre sexualidade e a maternidade como projeto de vida, intensificando as 

contestações sob o modelo de relações sociais que eram impostos as mulheres. 

Assim, no final da década de 1970 foi criado no Ministério da Saúde, o 

Programa de Saúde Materno Infantil, tendo como finalidade a prestação de 

assistência aos filhos das mulheres que não tinham acesso a atenção à saúde no 

período de gestação. Como coloca Vilela (2005), a única ação pública de saúde com 

caráter universalista dirigida às mulheres era a atenção pré-natal, sendo que embora 

dirigida às mulheres, essa era uma ação que de fato visava às crianças, sendo a 

mulher compreendida como a portadora dos bebês.  

 Era assim, que os programas e ações se desenhavam, não priorizavam a 

saúde da mulher, quando se refere ao atendimento integral, acompanhamento 

psicológico, dependendo das condições sociais, as quais estão inseridas, eram 

compreendidas e relevadas somente pela questão da maternidade. Dessa forma, as 
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ações traduziam um caráter materno-infantil, não possuindo assistência nas outras 

fases da vida. 

Assim, nessa conjuntura, os movimentos sociais ganham força, como o 

próprio movimento feminista, e na área da saúde, destacamos o movimento de 

Reforma Sanitária. 

A concepção de integralidade e equidade que se difundiu com o intuito de da 

uma nova caracterização a saúde brasileira, viria a contribuir na fundamentação do 

novo programa, defendido pelo movimento feminista. Assim, ocorreu a articulação 

com o Movimento Sanitarista498 no processo de construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), incorporando princípios e diretrizes as propostas de universalização 

do acesso à saúde, independente de contribuição; integralidade do atendimento, 

atendimento integral às necessidades de saúde de cada sujeito; participação social, 

imprescindível o controle da população tanto nesse processo, como de construção 

da política; a descentralização, a prestação de serviços dividido nas esferas: União, 

Estados e Municípios; equidade no financiamento, repassando os recursos de 

acordo com as especificidades e demanda de cada esfera (FERREIRA, 2006, p. 79). 

 

 

Paradoxalmente, o processo que se segue para implantação do SUS, 

na década seguinte, já em plena ofensiva neoliberal na orientação das 

políticas sociais, provoca uma desarticulação na luta das mulheres para 

garantia do PAISM. Pois, no contexto de perdas sociais e de fragmentação 

das políticas, o movimento de mulheres buscou se aliar ao campo mais 

amplo de defesa do SUS, situando neste debate a questão da 

especificidade da saúde da mulher (CISNE, 2008, s/p) 
499

. 

 

 

Dessa forma, com base nesses argumentos e pela limitação do programa de 

saúde materno infantil, em 1984, o Ministério da Saúde formulou o Programa de 

                                                           
498

 “O movimento de Reforma Sanitarista atua, em uma perspectiva contestadora, na defesa dos 
seguintes princípios: universalização do direito à saúde; fim da privatização dos serviços; 
descentralização da organização do sistema e participação social ma gestão e controle da política de 
saúde” (FERREIRA, 2006, p 74) 
499

 Trecho extraído do Relatório Final da pesquisa Políticas para as mulheres: uma análise das 
iniciativas governamentais no Rio Grande do Norte, PIBIC/CNPQ. 
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Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Este programa inovava a área 

sobre a saúde da mulher, incluindo o conceito da integralidade, pois passava a 

contemplar todas as faixas etárias, compreendendo em cada ciclo de vida. Iniciando, 

de tal modo, um novo momento para a saúde da mulher, abrindo um leque de 

possibilidades para uma saúde que atendesse as suas necessidades e 

particularidades. 

Entretanto, corroborando com Pereira (2006), apesar da iniciativa da 

elaboração e consolidação deste programa, o PAISM encontrou inexistência de um 

sistema efetivo de saúde pública, mas no contexto de vigência verticalizado, 

burocrático e sem recursos, impossibilitando a implantação deste. 

O PAISM se constituiu numa realidade em que os principais problemas de 

saúde na mulher identificados nessa época, estavam associados à mortalidade 

materna e infantil, situação agravada pela ausência do acompanhamento pré-natal 

sobre a mulher e o concepto, e quando acontecia, ocorria disparidades com relação 

as mulheres de menor renda; precária estrutura nos hospitais e maternidades para o 

atendimento ao parto, excesso de medicalização durante o parto e crescente 

número de cesarianas (BRASIL, 2004).  

Nessa linearidade, o direito à saúde da mulher vai tomando forma e se 

renovando com as necessidades apresentadas com o tempo. Ganhando 

centralidade na agenda mundial com os assuntos concernentes a saúde sexual e 

reprodutiva, principalmente sobre discussões em torno do controle da natalidade. 

Assim, é partir das conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) na 

década de 1990, e da ação de grupos feministas por meio dos encontros regionais, 

nacionais e internacionais que alavancam propostas para contemplar a saúde da 

mulher em sua totalidade (GURGEL, 2010).  

Então, em 1994 por meio da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD)500, contribuiu com a discussão sobre saúde reprodutiva, 

definindo este campo, como 

 

                                                           
500

 A Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento foi realizada no Cairo (Egito) 
de 5 a 13 de setembro de 1994. Delegações de 129 Estados participaram das negociações com 
vistas a ultimar um programa de ação sobre a população e desenvolvimento para os próximos vinte 
anos (CIPD, 1994, p. 05) 
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um estado de completo bem-estar físico, mental e social, em todas os 

aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e com suas funções e 

processos. Ela implica que as pessoas tenham capacidade de se reproduzir 

e liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes pretende fazer. Está 

implícito nesse conceito o direito de homens e mulheres à informação e ao 

acesso a métodos de planejamento familiar de sua escolha, seguros, 

eficazes, aceitáveis e que estejam dentro de posses, assim como outros de 

sua escolha para regular a fecundidade, que não infrinjam a lei, e o direito 

de acesso a serviços de cuidados sanitários que permitam a mulher 

gravidez e parto seguro. (CIPD, 1994, 17) 

 

 

Frente a essa definição, observamos que a CIPD trouxe avanços relevantes 

em relação à saúde da mulher, principalmente por está abrangendo a saúde, para 

além da doença, como um equilíbrio entre corpo, mente e sociedade.  Nesse 

sentido, fatores externos também devem ser ponderados quando se refere ao bem-

estar da mulher. É aí, que, no intuito de refletir sobre as condições da saúde mulher, 

é imprescindível o debate acerca do gênero. 

Nessa perspectiva, encontramos em Scott (1989) apud Brasil (2004) o 

entendimento da questão gênero, o qual se configura como um elemento constitutivo 

das relações sociais entre homens e mulheres. É construído e alimentado com base 

em símbolos, normas e instituições que definem modelos de masculinidade e 

feminilidade e padrões de comportamento aceitáveis ou não para homens e 

mulheres. É considerado uma construção social sobreposta a um corpo sexuado, 

sendo uma forma primeira de significação de poder, onde reflete as relações sociais 

entre mulheres e homens em um sistema capitalista/patriarcal.  

Dessa forma, a discussão de gênero na elaboração das políticas a esse 

segmento é imprescindível, pois permite alavancar reflexões acerca da conjuntura 

social que a mulher está inserida. 

Com relação à saúde sexual é inclusa na discussão da saúde reprodutiva 

com vias da promoção e desenvolvimento adequado da sexualidade responsável 

que permita relações de equidade e respeito mútuo entre os gêneros, e garantir que 

as mulheres e os homens tenham acesso à informação, educação e serviços 



 

 

507 

 

necessários para conseguir atingir uma boa qualidade sexual e exercerem os seus 

direitos e responsabilidades reprodutivas (CIPD, 1994). 

Essa vinculação entre a saúde sexual à saúde reprodutiva, de certa forma, 

invisibilizava as questões que envolvia a sexualidade não abrangendo 

particularidades pertinentes a essa esfera. 

É mediante a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995 

em Pequim, que os argumentos de atenção especial à saúde sexual e reprodutiva 

são reforçados, no sentindo do respeito pelos direitos humanos, incluído os direitos 

sexuais e reprodutivos; a promoção do desenvolvimento humano e do bem-estar, 

avigorando as políticas de educação, emprego, saúde e respeito ao meio ambiente; 

e o empoderamento das mulheres e a equidade de gênero (CORRÊA, 2003) 

De todo modo, esta Conferência possibilitou avanços significativos, mesmo 

que contemplando diretamente a saúde reprodutiva, afirmando direitos, nesse 

sentido, como o planejamento familiar, o acesso a serviços e informações. 

Assim, essas fundamentações internacionais acerca desses direitos, 

contribuíram para dá mais um passo expressivo no campo da saúde da mulher, 

afirmando que  

 

 

os direitos humanos das mulheres incluem seu direito de controle e 

decisão, de forma livre e responsável, sobre questões relacionadas a 

sexualidade, incluindo-se  a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, 

discriminação e violência. A igualdade entre mulheres e homens no que diz 

respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à 

integridade, requer respeito mútuo, consentimento e divisão de 

responsabilidades pelos comportamentos sexuais e suas consequências 

(CIPD, 1994, p. 19). 

  

 

Entretanto, quando nos deparamos com o cenário nacional, nos últimos 

anos, a realidade vivenciada é caracterizada pela ineficácia dos serviços, infringindo 

todo arcabouço construído legalmente.  



 

 

508 

 

Nessa perspectiva, destacamos a realização de fóruns e conferências 

brasileiras que suscitaram em planos, programas e ações no sentido de atender as 

demandas decorrentes das mulheres na área da saúde, em particular. 

Nos anos de 2004 e 2007, foi cenário da realização das Conferências de 

Políticas para Mulheres materializadas pela Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres (SPM) e pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher, em decorrência 

suscitou na elaboração do I e II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(PNPM), após momentos de intenso debate e de tensão entre o Estado e a 

sociedade civil, aglutinando as necessidades referentes às brasileiras. 

Considerando, como afirma Gurgel (2010), a consolidação da agenda política de 

gênero no Brasil. 

No I PNPM, planejam-se as ações do governo permeadas pelas reflexões 

sobre o gênero, raça/etnia. Dentre outras contribuições desse plano, destacamos a 

política nacional de direitos sexuais e reprodutivos, estando diluídos e em 

consonância com Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres 

(PNAISM) (discutiremos no próximo item). 

O PNPM, assim como veremos também com a PNAISM,  

 

 

reúne objetivos, metas, prioridades e ações voltadas para a melhoria 

da saúde, garantia de direitos e ampliação do acesso aos serviços; direitos 

sexuais e direitos reprodutivos; redução da morbidade e mortalidade; 

ampliação, qualificação e humanização da atenção integral à saúde da 

mulher; garantia do acesso a anticoncepção e a exames; ampliação 

regional dos programas existentes, prevenção e controle do HIV/Aids e 

outras doenças sexualmente transmissíveis; atenção obstétrica; e 

finalmente, a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da 

gravidez. (BRASIL, 2004, p.56) 

 

 

 

 O II PNPM vem ratificar os objetivos propostos no primeiro plano, 

principalmente ao que concerne a saúde, com a perspectiva de ampliar as ações, 
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priorizando as medidas de qualificação continuada ao quadro de profissionais, 

refletindo sobre a legislação, além de humanizar o atendimento do SUS (GURGEL, 

2010). 

Dessa forma, este plano tem por fim 

 

 

promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres, , a 

questão da integralidade-, mediante a garantia dos direitos constituídos, e a 

ampliação do acesso e serviços de promoção, prevenção assistência  e 

recuperação da saúde integral em todo território brasileiro, sem 

discriminação de qualquer espécie e resguardando-se as identidades e 

especificidades de gênero, raça/etnia, geração e orientação sexual. (II 

PNPM, 2008, p. 16) 

 

Dessa forma, é evidente que ainda é um desafio ao movimento feminista, de 

fazer esclarecer sobre os direitos reais desse segmento, além de fazer concretizá-

los.  

 

4. O INVEROSSÍMIL ESTATUTO DO NASCITURO 

No que diz respeito à proposta deste artigo e, ancorados nas discussões 

supra apresentadas, trazemos algumas reflexões acerca do PL 478/2007, que vai no 

sentido de salientar as insistentes tentativas de inflexão no processo de conquista e 

materialização de direitos no campo da saúde da mulher – diga-se, marcado por 

lutas e tensionamentos que estão em disputa perene. 

É importante salientar o referido PL, que além de imbuído de interesses 

políticos e ideológicos, também está centrado e/ou subjugado ao modelo de 

sociabilidade que temos, qual seja: machista, opressora e patriarcal. Assim, a 

dimensão do preconceito, por conseguinte, a violação das mulheres aparece como 

problemática que precisa ser desvelada na ausência de valores morais, dogmáticos, 

religiosos que caminhem no contra fluxo da emancipação dos sujeitos envolvidos e 

interessados, nesse caso, a mulher. 
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Até aqui os documentos apresentados e analisados referem-se não somente 

legislação de saúde para as mulheres, mas, a uma problemática mais ampla e 

delicada que é a destituição e naturalização desse processo pelo qual passam as 

mulheres cotidianamente. Exemplo disso pode-se apontar quando fala o estatuto em 

alguns de seus artigos: 

 
1º: Esta lei dispõe sobre a proteção integral ao nascituro. 
3º O nascituro adquire personalidade jurídica ao nascer com vida, mas sua 
natureza humana é reconhecida desde a concepção, conferindo-lhe 
proteção jurídica através deste estatuto e da lei civil e penal. 
Parágrafo único. O nascituro goza da expectativa do direito à vida, à 
integridade física, à honra, à imagem e de todos os demais direitos da 
personalidade. 
 

 O discuto faz afronta e viola tratados internacionais e direitos humanos dos 

quais o Brasil é adepto. Tais acordos não fazem apologia a direitos integrais ao 

nascituro em detrimento dos direitos maternos, mulheres essas que possuem 

autonomia e são titulares de direitos constitucionais à saúde, à integralidade, 

igualdade e não discriminação. Há uma infração direta do direito inviolável a vida 

das mulheres ao dar aos fetos e embriões “prioridade absoluta” e “proteção integral”, 

proibindo qualquer ato contra o nascituro, mesmo que estes ponham em risco a vida 

da mãe.  

O artigo 8º traz que o nascituro terá garantido atendimento integral oferecido 

pelo Sistema Único de Saúde em igualdade aos oferecidos a uma criança. Ora, tal 

afirmação não aponta para a perspectiva da equidade, uma vez que trata como 

iguais um feto a uma criança. Há de se considerar as situações diversas ao qual um 

ser nascido está exposto e da necessidade de direitos reais, e não em perspectiva 

de direitos. A criança nascida é um ser humano, dotada de autonomia, capacidade 

de ser, estar e sentir o mundo, ainda que em dependência da família. 

Considera-se até aqui a ampliação da criminalização do aborto para as 

situações que hoje são permitidas por lei. Dificulta o acesso das mulheres ao aborto 

legal, já bastante limitado no Brasil, e pode ser ainda mais restritivo caso este 

projeto de lei seja aprovado. Até as mulheres que tem o direito ao acesso ao aborto 

previsto em lei seriam criminalizadas, como nos casos de risco de vida e nos casos 

de estupro, ou nos casos, recentemente autorizados pelo Supremo Tribunal Federal 

- STF, em que o feto sofre de anencefalia, anomalia grave incompatível com a vida 

extrauterina. Ainda é possível refletir sobre a possibilidade de na aprovação do 
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estatuto, na ocasião de um nascimento, ocorrer à morte materna e a criança ser um 

homicida em potencial. 

O projeto torna a maternidade compulsória mesmo para as vítimas de 

estupro que serão obrigadas a suportar a gravidez resultante do crime, como prevê 

os artigos 12º e 13º: 

 

Art. 12 É vedado ao Estado e aos particulares causar qualquer dano ao 
nascituro em razão de um ato delituoso cometido por algum de seus 
genitores. 
Art. 13 O nascituro concebido em um ato de violência sexual não sofrerá 
qualquer discriminação ou restrição de direitos, assegurando-lhe, ainda, os 
seguintes: 
I – direito prioritário à assistência pré-natal, com acompanhamento 
psicológico da gestante; 
II – direito a pensão alimentícia equivalente a 1 (um) salário mínimo, até que 
complete dezoito anos; 
III – direito prioritário à adoção, caso a mãe não queira assumir a criança 
após o nascimento. 
Parágrafo único. Se for identificado o genitor, será ele o responsável pela 
pensão alimentícia a que se refere o inciso II deste artigo; se não for 
identificado, ou se for insolvente, a obrigação recairá sobre o Estado. 

 
Agrava-se sobremaneira o quadro de estresse pós-traumático materno, o 

que põe em risco a saúde mental. A situação é especialmente preocupante 

considerando o grande número de crianças e pré-adolescentes grávidas em 

decorrência de abuso sexual, vítimas de abusos sexuais durante anos por parte de 

pais, padrastos ou outros familiares. O projeto obrigaria vítimas de pedofilia a 

suportar gestações que são de alto risco, pois seus corpos não estão 

completamente formados. É uma situação comparada à da tortura, tratamento cruel, 

desumano e degradante.   

Na mesma lógica, tal estatuto trabalha na ideologia patriarcal e coloca as 

mulheres em situação de submissão ao agressor sendo obrigada a conviver com o 

mesmo por meio de uma assistência imaginária de atenção pai-filho, como também 

por meio do que foi apelidada de “bolsa-estupro”, que é o valor oferecido a criança 

nascida de um ato de violência contra a mãe até seus 18 anos de idade, sendo a 

situação agravada a medida que o estado se torna mediador deste processo. 

Em especial, salienta-se que tal estatuto, discrimina mulheres em situação 

de maior vulnerabilidade, quais sejam as de baixa renda, negras, com pouca 

escolaridade, jovens e com limitado acesso aos bens e serviços de saúde, 

principalmente aos de planejamento familiar. São essas mulheres que compõem a 

maior representatividade de mortes por causas maternas evitáveis.  
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Ressalta-se ainda a violação ao princípio constitucional do Estado Laico. Os 

valores morais das religiões cristãos, além de diversos, não devem influir na vida 

sexual e reprodutiva privada da humanidade, neste caso aos das mulheres. Não 

existe consenso científico sobre quando começa a vida. Elaborar lei que define que 

a vida começa na concepção é impor tal ideia, que tem sua origem em segmentos 

conservadores dogmáticos, sobre toda a população brasileira, violando a separação 

entre igreja e estado, e a liberdade religiosa dos que seguem outras doutrinas. 

No que concerne à saúde pública e o desenvolvimento desta e direitos 

garantidos por lei em relação ao planejamento familiar, o estatuto cria barreiras para 

o acesso à contracepção. O projeto de lei pode ser um obstáculo para o acesso a 

métodos contraceptivos, à anticoncepção de emergência, sob o argumento da 

proteção ao direito à vida do ovo, embrião ou feto.  

O projeto de lei proibiria pesquisas com material embrionário. Sabe-se que o 

uso de células-tronco embrionárias em pesquisas foi autorizado por decisão histórica 

do STF em 2008. O STF decidiu que o direito à terapia com células-tronco é 

constitucional e integra o direito à saúde.  

Há sérias violações ao direito de liberdade da mulher gestante, à sua 

dignidade, autonomia, segurança e ao seu direito à saúde, visto que a legislação ora 

proposta termina por criar uma prevalência ou prioridade do embrião sobre a mulher, 

que se torna mero instrumento para viabilizar o nascimento com vida do nascituro, 

tendo cada vez mais a mulher perca no controle de seu corpo, ficando subjugada 

aos interesses patriarcais e ao sistema opressor capitalista. Entende-se que as 

políticas devem seguir uma valorização do binômio mãe-filho, considerando-se a 

equidade nas situações adversas vivenciadas durante uma gestação. 

 

5. TERMINANDO SEM ENCERRAR 

Podemos afirmar com veemência que o movimento feminista seja no Brasil, 

seja no mundo, contribuiu consideravelmente com reflexões e ações, tentando 

promover mudanças estruturais na sociabilidade vigente, norteada pelo sistema 

capitalista e patriarcal. São mudanças que vem ocorrendo ao longo dos anos nas 

relações sociais, como o reconhecimento da cidadania, no mundo do trabalho e na 

produção do conhecimento, e devemos reconhecer que as mudanças nas relações 

de sexo, classe e raça ainda não foram alcançadas, como expressa Ferreira (2006). 
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Contudo, ainda há grandes desafios no processo de emancipação das 

mulheres, tendo em vista a dominação patriarcal, manifestando-se silenciosamente 

nas situações corriqueiras diárias, por meio da simbologia, imaginário, músicas, 

utilizando de metáforas que corroboram para o controle do corpo, a subjugação das 

mulheres pelos homens, entre outros mecanismos disseminadores dessa lógica. 

Vale ressaltar que a apresentação de um PL nos moldes do Estatuto do 

Nascituro reforça e ratifica essa lógica de subjugação das mulheres, sobretudo 

quando pensamos no papel do Estado que ao invés de mediar políticas públicas 

sem discriminação, aponta para inflexão, violação e, – além disso – no controle 

biológico sobre o corpo da mulher. Tal reflexão desperta preocupação, haja vista 

que esse controle impõe à mulher retrocessos no processo de emancipação e de 

poder sobre seu corpo, tendo nessa situação o agravante de, se aprovado, existir 

um mecanismo legal que decide sobre sua vida e seu corpo independente de sua 

vontade. 

Por isso, é no confronto com a máquina do patriarcado que é fundamental a 

presença do movimento feminista com a crítica a sociedade hierarquizada pelo sexo 

masculino. 

É nesse contexto adverso que resgatamos ao longo deste trabalho, a 

trajetória do movimento feminista à luz da conquista da saúde como um direito 

social. Fizemos um levantamento do arcabouço normativo que regulamenta os 

direitos sexuais e reprodutivos da política de atenção integral a saúde da mulher 

adensando a crítica ao PL 478/2007, na intenção de confrontar a realidade ficcional 

das legislações com os retrocessos das lutas por direitos das mulheres. 

Assim, afirmamos que as políticas, leis, normas, portarias, PLs abrangem as 

necessidades da saúde das mulheres, mas que não contemplam e nem atendem 

suas especificidades. 

Em relação ao campo da saúde reprodutiva, observa-se que a legislação 

organiza e estrutura perfeitamente a rede de atenção à saúde da mulher, porém, a 

realidade desvela a ficção quando se refere à consolidação das leis, percebemos a 

ausência em torno das ofertas de serviços, não contemplando todas as demandas. 

Além disso, o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2008) veio 

afirmar a necessidade da atenção que o Governo deve oferece para as mulheres. 

Compreendemos que a realidade da saúde das mulheres é permeada de contrastes, 

tendo em vista, a distorção daquilo que está nas legislações e políticas. Fato é que 
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ainda há um desconhecimento considerável das mulheres sobre os programas, 

projetos referentes às necessidades básicas, como é o caso da saúde, dessa forma 

inviabiliza o processo tanto de supressão das injustiças sociais em relação à mulher, 

como o conhecimento delas em torno de seus direitos, de sua vida. 

Observamos também que o atendimento humanizado preconizado na 

política não é devidamente efetivado, principalmente quando se remete ao 

atendimento de mulheres em situação de abortamento, sendo vítimas dos valores 

arraigados nos profissionais que acabam por manifestar preconceitos ou valores 

com relação ao aborto. 

Diante da realidade que observamos nas elaborações normativas, 

afirmamos que está posto o desafio de tentar transformar a realidade, para isso é 

fundamental as reivindicações do movimento feminista, das organizações populares, 

enfim, de todos atores sociais comprometidos na luta de uma sociedade que 

possibilite uma nova ordem societária, balizada na liberdade, respeito e dignidade. 

Sendo assim, podemos finalizar com a certeza que este trabalho não 

terminou, tendo em vista a necessidade contínua do processo de conhecimento. E 

quando nos referimos aos direitos sociais, e enquanto sujeitos ativos do processo de 

mudança e emancipação, somos representantes de uma sociedade que necessita 

de pessoas que lutem, reivindiquem por seus direitos, ampliando, melhorando e 

fazendo a população conhecê-los e legitimá-los. 
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produção das identidades contemporâneas 

 

 

Ana Nery Correia Lima 
 

 

Resumo: o trabalho tem por objetivo discutir alguns direcionamentos teóricos em 
torno do gênero e da raça como elementos de marcação/intersecção das 
identidades na contemporaneidade. Busco identificar assim, em que medida as 
marcações de raça e gênero são acionadas por essas militantes, como estratégia de 
combate ao racismo e sexismo. 
 

Palavras-chaves: interseccionalidade, identidades, mulher negra. 

 

Abstract: The paper aims to discuss some theoretical directions around gender 

and race as markup elements / intersection of identities in contemporary times. I try 

to identify so, to what extent the markings of race and gender are triggered by these 

militants as a strategy to combat racism and sexism. 
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PENSANDO O CONTEXTO 

 

“Então, nesse lugar de mulher negra, é o recorte que eu dou pra minha 

realidade, é isso que faz que eu seja Paula. É a consciência que eu tenho dessa 

realidade particular de herança emocional que eu recebo de lá de traz e aqui de 

onde eu estou o que eu vejo na minha frente, o que a minha consciência permite. Eu 

quando falo, Paula, enquanto mulher negra, é por que dentro do total eu faço esse 

recorte, por que é isso que eu consigo ver. É como eu vejo, sinto percebo a 

realidade que eu to vivendo a partir da minha história pessoal e daquilo que eu 

consegui elaborar a nível inconsciente e consciente. Quando você fala do lugar que 

você ocupa, você fala da história do lugar que você ocupa. Então eu aprendi a ser 

Paula, uma mulher negra brasileira”501 

 

Mulher, negra, brasileira, são marcações acionadas na fala da militante do 

Movimento de Mulheres Negras de São Luís – MA quando questionada sobre sua 

identidade. Além de outras identificações acionadas por ela durante sua fala, é 

possível observar a raça, o gênero e a noção de território como marcadores 

importantes para delimitação, naquele momento, de sua compreensão identitária.  

O trecho citado no inicio, se refere a uma entrevista502 realizada com uma 

das pioneiras do Movimento de Mulheres Negras Mãe Andressa, fundado em 1986 

em São Luís – MA. Tal recorte, se refere ao momento da entrevista em que se fala 

da compreensão da auto identidade.  

Nesse contexto, pensar as marcações que intersectam a produção das 

identidades no cenário contemporâneo é percorrer caminhos descontínuos e 

complexos, de múltiplas categorias e definições. Fruto de processos assinalados por 

diversos símbolos e representações que marcam o encontro de nosso passado com 

as relações sociais, culturais e econômicas nas quais vivemos, a identidade se 

apresenta como a intersecção de nossas vidas cotidianas com as relações 

econômicas, sociais e políticas do mundo social (RUTHERFORD, 1990). 
                                                           
501

 Entrevista concedida por Paula a Ana Nery C. Lima em junho de 2013. 
502

 Este artigo é parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, onde utilizo como umas das 
técnicas de coleta de dados a entrevista. No entanto, se estrutura apenas de um roteiro norteador, 
não obedecendo a perguntas “fechadas” e direcionadas. São realizadas conversas abertas, com o 
consentimento das/os entrevistadas/os com temas relacionados ao objetivo da pesquisa. 
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As diversas identificações e marcações que se interseccionam na 

produção dos/as sujeitos/as, são processos cada vez mais discutidos na atualidade. 

Sobretudo no campo dos estudos de gênero e raça, o tema das identidades que se 

interseccionam nas mais variadas realidades e sujeitos/as, compõem um vasto e rico 

campo de discussões, tanto no âmbito acadêmico como no seio das movimentações 

coletivas onde estão inseridos/as esses/as sujeitos/as. 

Alicerçadas sob ao desafio de mudança de paradigmas, no contexto de 

(re)pensar o Ocidente e suas propostas a outras representações do/a sujeito/a, a 

crítica a ideologia de ocidentalização do mundo, é cada vez mais promissora, 

sobretudo a partir da eclosão dos chamados Novos Movimentos Sociais pós década 

de 1970. O padrão heteronormativo e “vertical-global” (HALL, 2009) vigente na 

sociedade ocidental, vem sendo questionado por esses movimentos, na tentativa de 

uma desconstrução e alargamento de conceitos que tentam engessar ou classificar 

as identificações que temos de nós ou que direcionamos aos outros.  

Tais desafios, propostos também pelos estudos pós-coloniais503, bem 

como os novos paradigmas advindos das teorias emergentes do mundo acadêmico 

contemporâneo, são observados em trabalhos que compõe um mosaico teórico que 

adentra o século XXI com outras propostas de compreensão do mundo, a partir do 

deslocamento do pensamento hegemônico, da ressignificação das identidades 

sejam elas de raça, gênero, classe, religião ou território e da construção de outros e 

novos lugares de falas. 

Como umas das frentes desse movimento, as teorias de gênero, incluindo 

suas constantes revisões e remodelações, contribuíram para que os estudos 

feministas revelassem que, embora as categorias modernas e valores do Iluminismo 

(tais como direitos, igualdade, liberdade, democracia), o discurso humanista da 

teoria moderna, juntamente com suas noções de Sujeito e Identidade 

intrinsecamente essencialistas, fundacionistas e universalistas, tenderam a 

escamotear as especificidades (de gênero, de classe, de raça, de etnia e de 

orientação sexual, etc.) dos/as diferentes sujeitos/as que ocupavam outras fronteiras 
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 Encabeçados por Stuart Hall na Inglaterra a partir da década de 1970, privilegia o lugar de fala 
descentrado do modelo hegemônico europeu. Na perspectiva dos estudos pós-coloniais, a questão já 
não é apenas a voz nativa, como a do outro diferente, mas o reconhecimento das condições 
históricas e políticas de construção de alteridades submetidas a um regime colonial de 
subalternidade. (CARVALHO, 2001, p. 128). 
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políticas que aquelas do homem branco, heterossexual, cristão e detentor de 

propriedades.  

A filósofa feminista Judith Butler propõe a desconstrução das categorias 

fixas apontando para a problemática da sociedade ocidental em necessitar 

estabelecer uma identidade ou classificação por conta do padrão heteronormativo. 

Nesse sentido, critica o sujeito do humanismo, visto como universal e único. Ao 

problematizar esse sujeito, a autora lança mão de questionamentos sobre o sujeito 

do feminismo como categoria que abarca diversas identidades.  

Esses debates, ampliaram os conceitos e significados que circundam o 

gênero como categoria analítica, bem como provocou reflexões sobre a 

desconstrução dos binarismos que circundam a oposição masculino-feminino além 

de trazer a cena outras discussões que ampliam as percepções a cerca das 

identidades construídas socialmente.  

Não só o debate atual a cerca do gênero como categoria analítica para as 

Ciências Sociais e Humanas como também o de raça alinhavam direcionamentos 

outros que podem sugerir contornos mais adequados para se pensar à diversidade e 

heterogeneidade dos sujeitos na conjuntura contemporânea. Os estudos a cerca das 

relações raciais bem como movimentações pelo direito à diferença, também 

despontam nesse cenário teórico. Assim, a partir da flexibilização das discussões a 

cerca das questões raciais e de gênero, os/as sujeitos/as políticos/as que se 

observam na emergência desses movimentos também se multiplicam. 

Amparada por essa reflexão, o artigo que apresento, tem por o trabalho 

tem por objetivo discutir alguns direcionamentos teóricos em torno do gênero e da 

raça como elementos de marcação/intersecção das identidades na 

contemporaneidade. Para tanto, o referencial teórico utilizado no artigo, anseia 

privilegiar os estudos e pós-estruturalistas feministas, destacando, sobretudo as 

categorias raça e gênero, amparadas pela interseccionalidade, conceito de grande 

relevância nos estudos feministas da contemporaneidade que busca enlaçar as 

consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de 

subordinação (CRENSHAW, 2002). Tratando também, da forma como “ações e 

políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 

aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento” (CRENSHAW, 2002, p. 177). 
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Como aporte teórico, utilizo autoras como Judite Butler, que reflete sobre 

os contornos do sujeito do feminismo e problematiza a categoria mulher como sendo 

um conceito que abarca inúmeras heterogeneidades e Avtar Brah que apresenta 

argumentos para compreender a racialização do gênero e os contornos que ainda 

fazem da “raça” um marcador aparentemente inerradicável de diferença social. 

A partir de um recorte amparado nos estudos pós-coloniais, utilizo Stuart 

Hall, que discute a identidade como um deslocamento, que se ressignifica e 

remodela assim como propõe rupturas significativas nas velhas correntes de 

pensamento onde elementos novos e velhos são reagrupados ao redor de uma nova 

gama de paradigmas. Busco embasar ainda os conceitos abordados em autoras 

como Sueli Carneiro e Jurema Werneck que ajudam a pensar conceitos, mulher 

negra e feminismo negro.  

 

2 GÊNERO E RAÇA COMO MARAÇÕES IDENTITÁRIAS: o lugar de onde 

se fala 

 

“A gente não nasce negro, a gente aprende, torna-se [...] é um processo, desde que você tá lá na 
barriga da sua mãe né. Mas falando assim do que a gente ainda pode falar mais concretamente, nos 
temos condicionamentos, então o quanto que eu carrego da história da mãe, da história da minha 
avó. Então tudo isso vem nesse processo de tornar-se mulher negra. Então todo um histórico familiar 
que vai me dando uma identificação. Então a sua consciência que é que te dá identidade, quando eu 
falo eu sou Paula, quando eu falo isso, eu to falando de uma história familiar e pessoal que eu estou 
construindo. Eu falo desse nome e disso que eu trago enquanto herança”

504
 

 

Pensar raça e gênero como marcadores que são acionados por militantes 

negras de determinado grupo, quando falam de si em relação a outros/as 

sujeitos/as, evidencia um leque de possibilidades que remetem aos estudos atuais a 

cerca das identidades. O processo de construção e definição das identidades, que 

são múltiplas e multifacetadas se reverbera, nos mais variados espaços, sejam eles 

íntimos, de definição do que somos ou nos espaços de lutas sociais onde são 

acionadas marcações comuns entre sujeitos para reivindicação de determinados 

direitos. 

Esses estudos, foram também motivados na conjuntura do século XX, 

quando do processo de (re)desenhado dos movimentos sociais com os chamados 
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Novos Movimentos Sociais505 pós década de 1970, que se tornam cada vez mais 

especializados e complexos, refletindo de forma mais densa uma semântica em 

torno de reivindicações pelo direito às diferenças e ao reconhecimento. Nesse 

sentido, Gohn (1997) destaca que, 

 

Chegamos, portanto aos anos 80 com um panorama 

mundial das formas de manifestação dos movimentos sociais 

basicamente alterado. Progressivamente, as lutas armadas na 

Ásia, na América Latina e na África, e o próprio movimento 

operário, todos fortemente estruturados segundo a 

problemática dos antagonismos entre as classes sociais, 

deram lugar a outras problemáticas sociais, enquanto eixos 

centralizados das lutas sociais. O desenvolvimento do novo 

cenário passou pela revolta dos negros no movimento pelos 

direitos civis nos Estados Unidos; pelas rebeliões estudantis 

dos anos 60, juntamente com a emergência de uma série de 

movimentos étnicos; pela estruturação da problemática de 

gênero; pelas revoltas contra as guerras e armas nucleares; 

assim como pela constituição do movimento dos “pobladores” 

ou moradores, ou simplesmente de cidadãos, na cena política 

da América Latina e Espanha (GOHN, 1997, p. 333). 

 

Essas movimentações reverberam além de ações políticas voltadas para 

segmentos chamados de minorias, produções e corrente teóricas que investem na 

apresentação de formas diversificadas de padrões socialmente estabelecidos. 

Autoras como hooks (2005), Brah (2006), Butler (2012), entre outras produzem suas 

teorias com intuito de pensar outros direcionamentos ou mesmo questionar o que se 

compreende, em nossa sociedade, gênero, sexo, sexualidade, raça, corpo, sujeitos 

políticos e identidades. Nesse sentido, Louro (2004) menciona que, 
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GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e 
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Militantes feministas participantes do mundo acadêmico 

vão trazer para o interior das universidades e escolas questões 

que as mobilizavam, impregnando e “contaminando” o seu 

fazer intelectual – como estudiosas, docentes, pesquisadoras – 

com a paixão política (LOURO, 2004, p. 16). 

 

 

As discussões a cerca do gênero adentraram na Academia, desse modo, 

como forma de uma militância, percorrendo caminhos nas próprias relações de 

poder que permeavam o campo científico. A disputa por inserir o “gênero” como 

categoria de análise científica se tornava também uma bandeira de luta para as 

teóricas, já que as relações conflituosas se observavam em todos os espaços da 

vida social em que as mulheres estavam inseridas. 

Estas reflexões são postas em cena a partir dos debates pós-

estruturalistas506 a cerca do gênero, que compreende o sujeito do feminismo como 

algo que é construído discursivamente, em contextos políticos específicos, a partir 

de articulações, alianças, coalizões, etc.  

Nesse movimento provocado pelos feminismos pós-estruturalistas,  

 
Afasta-se (ou se tem a intenção de afastar) proposições essencialistas 
sobre os gêneros; a ótica está dirigida para um processo, para uma 
construção, e não para algo que exista a priori. O conceito passa a exigir 
que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e as 
representações sobre mulheres e homens são diversos (LOURO, 2004, p. 
23). 
 

 

O conceito pretende, portanto, se referir ao modo como as características 

sexuais são compreendidas e representadas ou, então, como são “trazidas para a 

prática social e tornadas parte do processo histórico”. Visa, portanto, rejeitar o 

determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual 

(LOURO, 2002). 

O debate pós-estruturalista em torno das questões de gênero, ampliam o 

conceito e provoca reflexões sobre a desconstrução dos binarismos que circundam 

a oposição masculino-feminimo. Louro (2002) enfatiza que,  
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Desconstruir a polaridade rígida dos gêneros, então, significaria 
problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada 
um. Implicaria observar que o pólo masculino contém o feminino [...]e vice-
versa; implicaria também perceber que cada um desses polos é 
internamente fragmentado e dividido (LOURO, 2002, p. 23). 
 

 

A autora entende que o conceito de gênero, só poderá manter sua 

utilidade teórica na medida em que incorporar estes questionamentos. A concepção 

dos gêneros como se produzindo dentro de uma lógica dicotômica implica um polo 

que se contrapõe a outro (portanto uma ideia singular de masculinidade e 

feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar todos os sujeitos sociais que não se 

“enquadram” em uma dessas formas (LOURO, 2002). 

No bojo dessas discussões, sobre a questão racial Costa (2005) reitera 

que, 

 

O reconhecimento da relevância desse tema, mesmo que tardio, é bem 
vindo, uma vez que não se trata de apenas mais um item entre a ampla 
gama de questões políticas e acadêmicas que estão ainda por merecer 
tratamento adequado. Na verdade, a discussão sobre o racismo e as formas 
de combate-lo atingem o âmago do auto entendimento da nação brasileira e 
de cada um de seus membros, pondo a nu a contradição entre, de um lado, 
o festejamento discursivo do país livre de preconceitos e, de outro, as 
práticas sociais e culturais que insistem em reproduzir as hierarquias raciais 
(COSTA, In: HOFBAUER, 2006, p. 09).  
 

Nos últimos anos, as discussões em torno do racismo e do antirracismo 

alcançaram lugar de destaque na agenda das ciências sociais e da política. Embora, 

a preocupação política e as pesquisas sobre o tema já datam de várias décadas, 

contudo, não apresentavam a visibilidade assumida mais recentemente. A partir 

desse debate considero pertinente mencionar essa categoria para alicerçar melhor o 

objetivo deste artigo. 

De acordo com Hall (2009),  

 

A categoria “raça” não é científica. As diferenças 

atribuíveis à “raça” numa mesma população são tão grandes 

quanto àquelas encontradas entre populações racialmente 

definidas. “Raça” é uma construção política e social. É a 

categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema 
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de poder socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja, 

o racismo (HALL, 2009, p. 66). 

 

 

 Utilizo o conceito de raça, por entender que o mesmo é importante para 

problematizar o modo como às pessoas são socialmente racializadas nas práticas 

sociais em que vivem. Remeto-me ainda ao enunciado de Munanga (2006) para 

embasar a discussão, quando o autor ressalta que, 

Do ponto de vista científico não existem raças humanas; há apenas uma 
raça humana. No entanto, do ponto de vista social e político é possível (e 
necessário) reconhecer a existência do racismo enquanto atitude. Assim, só 
há sentido em usar o termo raça em uma sociedade racializada, ou seja, 
que define a trajetória social dos indivíduos em razão da sua aparência. 
Segundo Munanga (2006, p. 27), o conceito de raça, tal qual empregado 
hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, 
como todas as ideologias ele esconde algo não proclamado: a relação de 
poder e de dominação. A raça, sempre apresentada como categoria 
biológica, naturalizada é de fato uma categoria etno-semântica. De outro 
modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura 
global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os 
conceitos de negro, branco, mestiço não significam a mesma coisa nos 
Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra etc. Por isto, o 
conteúdo dessas palavras é etno-semântico, político-ideológico e não 
biológico (MUNANGA, 2006, p. 27). 
 
 

Considerando a reflexão esboçada por Munanga a utilização do termo 

raça nesse texto procura fazer alusão à construção sócio política a que são 

submetidas às mulheres negras que referencio aqui. Nesse sentido Brah (2006) 

demonstra como a racialização do gênero ainda faz da “raça” um marcador 

aparentemente inerradicável de diferença “racial” enfatizando também diferenças e 

antagonismos organizados em torno a outros marcadores como “gênero” e “classe”. 

Desse modo alguns conceitos tratados neste texto são ampliados e/ou 

ressignificados para dar conta da diversidade e complexidade dos elementos que o 

compõem. Nesse sentido, endosso as palavras de Scott (1989) quando diz que, “os 

que se propõem a codificar os sentidos das palavras lutam por uma causa perdida, 

porque as palavras, como as ideias e as coisas que elas significam, têm uma 

história” (SCOTT, 1989, p. 2).  

Proponho no ponto seguinte refletir sobre as construções identitárias que 

circundam o sujeito político mulheres negras e como as marcações de gênero e raça 
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presentes nessa categoria refletem a luta dessas mulheres contra o racismo e o 

sexismo. 

 

2.1 Quais identidades e de que sujeitos falamos? 

 

“Porque eu, uma mestiza, continuamente saio de uma 
cultura para outra, porque eu estou em todas as culturas 
ao mesmo tempo, alma entre dos mundos, tres, cuatro, 
me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy 
norteada por todas las voces que me hablan 
simultaneamente” (Gloria Anzaldúa). 

 

Stuart Hall (2009) compreende a identidade como um lugar que se 

assume, uma costura de posição e contexto, e não uma essência ou substância a 

ser examinada. Argumenta ainda que “as identidades, concebidas como 

estabelecidas e estáveis, estão naufragando nos rochedos de uma diferenciação 

que prolifera” (HALL, 2009, p. 43). 

No contexto em que se vivenciam momentos de conflitos, crises e 

disputas, por sujeitos que querem delinear seus caminhos de forma independente, 

reivindicando um lugar de fala autônomo, é possível fotografar um campo propício 

para a construção de novas e outras identidades. A partir dos estudos pós-coloniais, 

subalternos507 e pós-estruturalistas pode-se observar também uma nova roupagem 

nos estudos a cerca da identidade. Tem sido, portanto, inevitável perceber que,  

 
Precisamos de molduras conceituais que possam tratar plenamente a 
questão de que os processos de formação da subjetividade são ao mesmo 
tempo sociais e subjetivos; que podem nos ajudar a entender os 
investimentos psíquicos que fazemos ao assumir posições específicas de 
sujeito que são socialmente produzidas (BRAH, 2006, p. 369). 
 
 

A partir dessa discussão, o ponto que mais interessa para fins do objetivo 

proposto nesse artigo, são as marcações de gênero e raciais, tendo em vista que 

estas são construções históricas, culturalmente produzidas, engendradas, 
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 Nesse artigo procuro compreender as categorias aqui expostas a partir da compreensão desses 
estudos, amparado, sobretudo em Spivak (2003), que considera que o postulado subalterno 
evidencia um lugar silenciado onde os sujeitos são postos a partir de uma dita consciência colonial. 
Dessa forma, a representação hegemônica do dominante impera sobre a lógica do dominado 
transformando-o em uma “antítese necessária” (Spivak, 2003). A dita “consciência colonial” cria uma 
representação do sujeito do terceiro mundo, sempre reproduzido e representado dentro do discurso 
hegemônico “de fora”. As teorias europeias e os grandes centros e conhecimentos passam a ser 
questionados. 
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legitimadas e institucionalizadas e que interseccionadas508 em determinados 

contextos, produzem desigualdades, sendo também determinantes na exclusão ou 

inclusão dos sujeitos.  

Esses elementos podem ser também observados na fala de Lorde (2009) 

que evidencio aqui, 

 
Eu nasci Negra, e mulher. Eu estou tentando me tornar a pessoa mais forte. 
Eu posso voltar a viver a vida que me foi dada e ajudar em mudança efetiva 
em torno de um futuro vivível para essa terra e para minhas crianças. Como 
uma Negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de duas crianças 
incluindo um garoto e membra de um casal interacial, eu usualmente acho a 
mim mesma parte de algum grupo no qual a marjoritariedade define-me 
como desviante, difícil, inferior ou apenas sendo ´errada´. Pela minha 
pertença em todos esses grupos eu aprendi que opressão e intolerância da 
diferença vem em todas formas e tamanhos e cores e sexualidades 
(LORDE, 2009, p. 6). 

 

Nessa fala, podem ser demonstradas diversas marcações, entre elas, 

gênero, raça, classe, opção política e orientação sexual, que evidenciam a partir da 

experiência da autora formas distintas de se colocar no meio social, bem como 

diferentes formas de ativismo político. A partir da leitura e análise desses textos é 

possível observar a multiplicidade de nuances que circundam a categoria mulher, 

como também é possível mensurar a complexidade de estabelecer conceitos na 

esfera social que dê conta de abarcar tais engendramentos. 

Desse modo, pensar as identidades que atravessam gênero e raça é 

também desafiar as constituições dos sujeitos múltiplos que reivindicam para si tais 

marcações. A produção da auto identificação racial ou de gênero perpassa não 

somente a categorização de si que se estabelece a partir da identificação com o 

outro, mas, também, pela construção e escolha que o ator social faz da sua 

identidade, a partir da sua trajetória de vida e do seu processo de individualização. 

Referencio ainda Gomes (2002), para reforçar o entendimento de que a identidade é 

historicamente construída em meio a uma série de mediações que diferem de 

cultura para cultura.  

No caso do recorte feito para a escrita deste artigo, é importante pensar a 

categoria mulheres negras como sujeitos políticos do feminismo tendo em vista que, 

como argumenta Bairros (1995), esta categoria é construída a partir da experiência 
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 Referencio o termo a partir do exposto por Kimberlé Crenshaw, que ressalta que o mesmo “trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras” (Crenshaw, 2002, p.177).  
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de ser negro (vivida “através” do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça). 

Para tanto, utilizo ainda a argumentação proposta por Carneiro (2003), para 

embasar tal investida quando fala que, 

 
Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, 
provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse 
mito, por que nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um 
contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas 
nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... 
Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as 
mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalha! Fazemos patê de um 
contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de 
frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas 
domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo 
exportação. Quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da 
musa idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando? 
(CARNEIRO, 2003, p. 50). 
 
 

A partir da análise de Carneiro é possível pensar uma identidade 

reivindicada de mulher negra que se constitui como sujeito histórico e político. 

Mesmo não abarcando toda a especificidade em torno das mulheres negras, a 

compreensão proposta pela autora, é relevante para embasar o sujeito político que 

se pretende demarcar no texto.  

Construir uma reflexão sobre a identidade mulher negra é trilhar caminhos 

complexos já que as heterogeneidades que circundam tal categoria compõem uma 

gama extensa de complexidades e diversidades. Analisar tal categoria que é 

interseccionada por inúmeras marcações de forma “fechada” é correr o risco de 

deixar de fora as inúmeras nuances que estão em jogo na definição de identidades, 

sobretudo quando se trata de grupos que ao longo da história veem construindo e 

reconstruindo estratégias de luta e resistência para reivindicar e afirma suas 

identidades sociais, como é o caso de mulheres negras. 

Sobre o enquadramento das diversidades que estão submersas na 

categoria mulheres Butler argumenta que, “além das ficções “fundacionalistas” que 

sustentam a noção de sujeito, há o problema político que o feminismo encontra na 

suposição de que o termo mulheres denote uma identidade comum” (BUTLER, 

2012, p. 20). A universalização de termos como feminismo e mulheres é posta em 

evidência por Butler, já que tais categorizações deixam de fora as marcações e 

especificidades que tentam abarcar. 
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Ainda na discussão proposta por Butler, mesmo dada à atenção para as 

marcações existentes no campo que circunda a categoria mulher ainda sim esta se 

apresenta como insuficiente já que não preenche o todo significante ou a realidade 

que carrega, como na reflexão esboçada por Spivak, que ressalta que as mulheres 

negras não têm nenhum outro na escala social que possa estar numa situação de 

subalternidade (Spivak, 1996), o que lhes permite pensar o feminismo a partir de 

uma posição de marginalidade. Essa posição de marginalidade permite-lhes criticar 

as hegemonias racistas, classistas e sexistas e criar outras práticas feministas que 

permitam contrariar estas ditas hegemonias. 

Utilizando ainda a discussão de Butler, percebe-se a importância de tentar 

compreender as matrizes de identidades como construções sociais que não 

abarcam os sujeitos a que são direcionados. No entanto, compreendendo também 

que cada sujeito requer para si, em toda sociedade, alguma identificação, esta pode 

ser definida também como um “efeito de práticas discursivas” (BUTLER, 2012, p. 

39). 

Butler reconhece que o gênero se intersecta com diversas modalidades 

de identidades constituídas discursivamente - raciais, de classe, étnicas, sexuais, 

etc. – motivo que torna impossível separar “gênero” das intersecções políticas e 

culturais nas quais é produzido e sustentado. Afirma também que o gênero não se 

constitui de modo coerente ou consistente em diversos contextos históricos. 

Assim, tanto a perspectiva de gênero como a de raça são marcações que 

atravessam o sujeito político do feminismo. Algumas dessas intersecções são 

observadas na fala de uma militante do Movimento de Mulheres Negras em São 

Luís ao relatar sua inserção no movimento, 

 

“a minha origem né, é do movimento negro, desde os 15 anos militando e 
tal dentro do movimento negro, conheci o Bakari dentro do movimento 
negro, o movimento negro unificado, o MNU, enfim, né assim, a minha 
ideologia sempre veio do movimento negro e chegando no Maranhão eu fui 
para o CCN, aí convidaram pra que eu fosse conhecer o grupo de mulheres 
da Ilha, eu fui, comecei a ir, mas sempre buscando a questão étnico-racial, 
por que realmente depois do movimento político era o que mais me 
chamava atenção. E aí, essa coisa pra mim sempre foi muito forte, a 
questão da negritude”

509
. 
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Assim, no bojo das discussões a cerca da identidade e da construção dos 

sujeitos políticos contemporâneos, Hall (2009) propõe uma opção eficaz ao elucidar 

que a alternativa não “é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos de 

“pertencimento cultural”, mas abarcar os processos mais amplos – o jogo da 

semelhança e da diferença – que estão transformando a cultura no mundo inteiro” 

(HALL, 2009, p. 45). Nesse sentido, pensar categorias destacando suas 

(de)marcações consiste um jogo duplo onde ao mesmo tempo esses sujeitos são 

produzidos e reproduzidos na tentativa de eliminar suas proposições engessadas. 

Detenho-me no tópico seguinte pensar a construção da categoria 

mulheres negras, utilizando para tanto autoras feministas negras que se propõem 

conceituar e situar essas categorias na arena do debate teórico sobre o tema. Mais 

que teóricas do gênero, tais autoras se identificam e escrevem também como 

militantes do movimento de mulheres negras cujo mote político se assenta no 

combate ao racismo e sexismo. 

 

 
3 “Eu mulher negra”: identidades à flor da pele  
 
“Agora nós mulheres negras somos autônomas, nós pensamos com as nossas cabeças, sentimos 
com os nossos órgãos e vivemos aquilo que queremos viver e vamos escrever e ver qual é a nossa 
fatia do poder, então tudo isso né, nesse poder político que está instituído”

510
. 

 

 
Os chamados feminismos negros entram em cena para dar relevância e 

voz à história das mulheres negras que também se constituem sujeitos políticos de 

direitos na arena social, porém têm suas questões colocadas à margem da 

gramática de reivindicações. Para Brah (2006),  

 
O negro do “feminismo negro” inscrevia uma multiplicidade de experiências 
ainda que articulasse uma posição particular de sujeito feminista. Além 
disso, ao trazer para o primeiro plano uma ampla gama de experiências 
diaspóricas em sua especificidade tanto local quanto global, o feminismo 
negro representava a vida negra em toda sua plenitude, criatividade e 
complexidade (BRAH, 2006, p.357). 

 

As ações e as produções teóricas que emergem a partir desse 

movimento, encabeçados por essas feministas negras, dão suporte para que se 

propaguem novas formas de compreender as mulheres negras como sujeitos de 

direitos e sujeitos políticos capazes de construir suas próprias pautas de 
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reivindicações bem como suas próprias histórias. Essas reflexões são observadas 

na fala de uma militante, exposta no início deste tópico, quando se refere à criação 

do grupo de Mulheres Negra Mãe Andressa. 

No interior dos diversos movimentos de mulheres negras, as militantes-

teóricas do movimento negro, passaram a reclamar as marcações de raça no ceio 

dos grupos ou nas teorias produzidas sobre o tema. Sobre essa experiência 

Carneiro (2003) ressalta que, 

As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o 
discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim 
como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão 
sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras 
(CARNEIRO, 2003, p. 50). 

 

Observa-se nesse fragmento que as questões sociais que as mulheres 

negras são submetidas é diferente das mulheres não negras, o que cria muitas 

vezes um fosso na concepção e prática de políticas públicas voltadas para 

mulheres. Noutro ponto, o Movimento Negro, que encabeça a pauta de 

reivindicações no que tange a luta para erradicação das desigualdades de raça e 

contra a discriminação racial no país muitas vezes pretere as necessidades das 

mulheres negras e suas especificidades. Tal argumento é perceptível na fala da 

entrevistada Paula,  

 

[...] agente queria que o movimento negro apesar de considerar né, essa 
diferença essa intersecção que fica né, as mulheres negras né, a gente 
ficava tanto no movimento negro quanto no movimento de mulheres, mas a 
gente tinha nossa especificidade que a gente gostaria de amadurecer e 
crescer nesse sentido

511
. 

 
 

Observa-se a partir do exposto que nos estudos de gênero bem como nas 

ações implementadas por esse segmento as questões das mulheres negras foi em 

grande parte negligenciada, denotando a invisibilidade da categoria “raça” como 

marcador social. Nesse sentido, Werneck (2010), destaca que, 

 

As mulheres negras não existem. Ou, falando de outra forma: as mulheres negras, 
como sujeitos identitários e políticos, são resultado de uma articulação de 
heterogeneidades, resultante de demandas históricas, políticas, culturais, de 
enfrentamento das condições adversas estabelecidas pela dominação ocidental 
eurocêntrica ao longo dos séculos de escravidão, expropriação colonial e da 
modernidade racializada e racista em que vivemos.  
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 Ainda no que se refere a esse segmento, é observada também a atenção 

escassa ou mesmo a negligência dada às relações de gênero no interior do 

movimento negro. A partir de um movimento de embate, mulheres negras militantes 

se propuseram a questionar tais práticas excludentes. Tais embates são 

evidenciados na fala da entrevistada Dandara, quando fala sobre as movimentações 

em São Luís do Maranhão para criação de um grupo de Mulheres Negras frente a 

uma instituição de movimento negro já existente na cidade, 

 

[...] houve resistência né, sabe, e como a gente vive muito 

nessa coisa de separação, então tem a competição, né, não 

nós somos melhores que elas, nós somos os mais fortes, os 

mais inteligentes, os mais capazes, isso tem, isso teve sim, 

mas eles tiveram que engolir por que fazia parte da estrutura, 

da organização da instituição, sabe512. 

 

Sobre as movimentações em relação às militantes do feminismo negro 

Brah (2006), argumenta que, 

 

O sujeito político do feminismo negro descentra o sujeito unitário e 
masculinista do discurso eurocêntrico, e também a versão masculinista do 
“negro” como cor política, ao mesmo em que perturba seriamente qualquer 
noção de “mulher” como categoria unitária. Isso quer dizer que, embora 
constituído em torno da problemática da “raça”, o feminismo negro desafia 
performativamente os limites de sua constituição (p.357-358). 

Para Carneiro (2003), as mulheres negras se emprenharam numa dupla 

via de luta, uma de “enegrecer” a agenda do movimento feminista e outra de 

“sexualizar” a pauta do movimento negro, originando uma diversidade nas 

percepções e nas práticas políticas desses segmentos, que perpassou e perpassa 

uma dupla perspectiva, tanto na afirmação de outros e de novos sujeitos políticos 

quanto na reivindicação de um reconhecimento das diferenças e desigualdades 

entre esses sujeitos. Referencio ainda a mesma autora para embasar o conceito de 

feminismo negro, quando ressalta que, 
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A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que um feminismo negro, 
construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas 
– como são as sociedades latino-americanas – tem como principal eixo 
articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma vez 
que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades 
(CARNEIRO, 2003, p. 51) 

 
O conceito apresentado por Carneiro faz compreender que o racismo 

determina também as relações de gênero e que coloca em questão o objetivo da 

luta feminista negra na arena social. No entanto, destaco também, o conceito de 

Sebastião (2010) que referencia o feminismo negro no Brasil como sendo, 

 
O movimento político, intelectual e de construção teórica de mulheres 
negras comprometido com a mudança social e atuante num campo 
ideológico no qual estão inseridas. O feminismo negro é um conceito que 
vem sendo forjado na luta do movimento de mulheres negras pelo 
reconhecimento das especificidades do grupo no contexto da luta feminista 
e do combate ao racismo. (SEBASTIÃO, 2010, p.34). 

Nesse sentido, é importante enxergar o racismo e o sexismo como um a 

série de efeitos que não possuem uma única causa. Pois, ao se assumir uma 

posição política específica significa que se está fazendo certas suposições sobre a 

natureza dos vários processos que sublinham um fenômeno social, de que um 

evento particular pode ser um efeito.  

Visibilizar o sujeito político “mulheres negras” na arena dos estudos de 

gênero, analisados à luz das ciências sociais, se constitui como um importante 

elemento no contexto das propostas que desafiam o próprio campo das ciências 

sociais, justamente por ousar supor questões nem sempre levadas em conta no 

cerne desse debate acadêmico.  

Essas mudanças de olhares e perspectivas refletem não somente os 

resultados do próprio trabalho intelectual bem como na maneira como os 

desenvolvimentos e as transformações históricas de fato são apropriadas no 

pensamento, e fornecem a este, não uma garantia de correção, mas orientações 

suas basilares, suas condições de existência (HALL, 2009). 

A perspectiva de novos olhares e novos lugares de fala iniciam assim 

diferentes construções no jogo instituído pelo saber científico. Tais construções, 

desafiam os cânones acadêmicos e revelam construções teóricas capazes de dar 

conta de outras formas identitária para além das que já existem. 

Analisar a produção das identidades contemporâneas à luz dos estudos 

subalternos, a partir de questões que demarcam lugares sociais entre subordinação 

e dominação, minorias e maiorias, é revisitar antigos temas com novas perspectivas 
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e outros olhares e lugares de fala, percorrendo caminhos que possam de fato 

contribuir para a produção de uma teoria que abarque um número maior de 

múltiplos/as sujeitos/as. 

As marcações identitária acionadas pelas militantes do Movimento de 

Mulheres Negras que foram entrevistadas para construção deste trabalho se 

revelam com um importante componente na luta antirracista e antissexista no 

contexto de suas lutas. Negra e Mulher e/ou Mulher e Negra são categorias que 

evocam uma gama de expressões em torno das identificações de gênero e raciais 

que podem ser observadas nas falas e ações dessas militantes. 

A interseccionalidade, embora seja um conceito de certa forma difundido 

entre a maioria destas mulheres, é nitidamente observado nas construções que 

fazem de si e nas análises que produzem sobre suas movimentações. Pertencer a 

diversas categorias sociais que exprimem muitas vezes, vários eixos de 

subordinação, faz dessas mulheres, agentes sociais capazes de ao mesmo tempo, 

produzir movimentações políticas que atuam no embate direto as discriminações 

diversas bem como construir seus próprios instrumentos teóricos que embasam 

suas lutas. 

Esse processo de construção e reconstrução das formas de manifestar 

suas identidades, faz com que essas “mulheres negras” fomentem as discussões 

teóricas em torno das questões raciais e de gênero, ao mesmo tempo, cuidando 

para que um processo não seja mais ou menos hierarquizado que o outro. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: daqui de onde vejo 
 

“Alcançar a igualdade de direitos é converter-se 
em um ser humano pleno e cheio de 
possibilidades e oportunidades para além de sua 
condição de raça e de gênero. Esse é o sentido 
final dessa luta” (Sueli Carneiro).  
 

 
A partir do exposto neste artigo, é possível compreender, que a 

construção de uma identidade pautada a partir das relações de gênero e raça se 

apresenta como um caminho mais descontinuo que linear. Nesse sentido, embora 

as reflexões aqui sustentadas privilegiem as mulheres negras como sujeito político 

do feminismo para fins de análise, penso ser importante também frisar a fala 

Carneiro (2003), quando menciona que, “ser negro sem ser somente negro, ser 
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mulher sem ser somente mulher, ser mulher negra sem ser somente mulher negra” 

(CARNEIRO, 2003, p. 57).  

Utilizar dois eixos de subordinação (raça/negra e gênero/mulher) na 

compreensão de categorias identitárias é pensar num contingente de múltiplas 

análises que o campo social possibilita. Em vias de uma escrita se configura tênue 

entre a produção teórica e o ativismo político é também deslindar novos caminhos 

de fala e escrita, direcionados por olhares próximos/“distantes” do campo analisado.  

Destaco também, como ponto importante a ser ressaltado no debate 

proposto aqui, pensar como as relações entre gêneros e as raciais são construções 

históricas e culturalmente produzidas, engendradas, legitimadas e 

institucionalizadas. Dessa forma, é possível conjeturar novos direcionamentos, onde 

os espaços políticos e a produção teórica podem ser conquistadas e ocupadas por 

uma gama cada vez mais diversa de sujeitos, cujas marcações são também as mais 

variadas possíveis sem que antes estas/es sejam preliminarmente hierarquizadas/os 

e determinadas/os. 

Desse modo, é importante fazer compreender que os feminismos, bem 

como as identidades que o circundam, não devem ser vistos como categorias 

essencialmente fixas e em oposição, mas antes como campos historicamente 

contingentes de contestação dentro de práticas discursivas e materiais (BRAH, 

2006). Deve-se analisar, portanto, a problemática da subjetividade e identidade para 

compreender a dinâmica do poder da diferenciação social. Através desse caminho, 

tem sido visível perceber, que um dos objetivos mais marcantes do feminismo é o 

fato de mudar as relações sociais de poder imbricadas no gênero (BRAH, 2006). 

Assim, é perceptível a partir das experiências compartilhadas na 

pesquisa, nas leituras teóricas, bem como nas vivências no campo da militância, que 

as variadas identificações que perpassam a constituição de sujeito carregam 

consigo diversas marcações, sejam elas de raça, etnia, classe, gênero, território, 

entre outras, o que permite caracterizar esse processo como um mosaico de formas 

e contornos diversificados e assimétricos, tendo em vista sua amplitude e 

heterogeneidade.  
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Intersecting race and gender: the subject political "black women" 

 

Abstract: The paper aims to examine how black women activists, inserted in 

certain groups of black women's movement in São Luís - MA, triggering the markings 

of race and gender construct strategies against racial discrimination and gender. In 

this sense, I use theoretical directions around the categories of gender and race as 

markup elements / intersection that help to understand the construction of the subject 

of feminism and political identities in contemporary times. These reflections are 

inserted in postcolonial studies and subaltern, guided, especially in Hall (2009) and 

Spivak (2003). Authors use the theme feminist poststructuralist as Butler (2012), 

which reflects on the contours of the subject of feminism and problematizes the 

category woman, Brah (2006) which presents arguments to understand the 

racialization of gender and the contours of that still do "race "apparently ineradicable 

a marker of social difference and Bairros (1995), Carneiro (2003) and Werneck 

(2010) that help thinking concepts of identity, black women and black feminism. I try 

to identify so, to what extent the markings of race and gender are triggered by these 

militants as a strategy to combat racism and sexism. 

Keywords: Race. Genre. Subject. Politicians. Black woman. Black feminism. 
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RESUMO: 

 

As relações de gênero e sexualidade são naturalizadas tanto por docentes como por 
discentes no interior escolar, através das teias discursivas e das relações de 
poderes que a permeia. Assim, apontamos a necessidade da desnaturalização das 
identidades consideradas hegemônicas em nossa sociedade, rompendo com a 
lógica binária dualista e hierárquica que desrespeita as diferenças e singularidades 
de cada um/a. 
Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Escola; Desnaturalização; Filosofia da 
Diferença. 
 
ABSTRACT: 
 
Relations of gender and sexuality are naturalized by both teachers and students 
within school through the discursive webs and power of relations that permeates. 
Thus, we point out the necessity of denaturalization of the identities considered 
hegemonic in our society, breaking the dualistic and hierarchical binary logic that 
disregards the differences and uniqueness of each one. 
Keywords: Gender, Sexuality; School; denaturalization; Philosophy of Difference 
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A ESCOLA E A DESNATURALIZAÇÃO DO GÊNERO E DA SEXUALIDADE: 

NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE DE RESPEITO ÀS DIFERENÇAS. 

 

1. Escola, Gênero e Sexualidade: uma introdução... 

 

Quando vivenciamos um trabalho de magistério, quando lecionamos em 

uma universidade e/ou escola, nos sentimos atuar em um processo de 

“melhoria” da sociedade, temos a sensação de que podemos afetar cada 

discente com nossos valores. Assim, buscamos construir uma sociedade de 

respeito às diferenças. Isso, claro, quando partem de docentes cujos seus 

ensinamentos estão baseados na filosofia da diferença, que trata acerca das 

particularidades e singularidades presentes em cada pessoa513. 

Em contrapartida, sabemos que 

  

[...] a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e 
códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, 
ela separa e institui. Informa o "lugar" dos pequenos e dos 
grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus 
quadros, crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles/as 
que deverão ser modelos e permite, também, que os sujeitos 
se reconheçam (ou não) nesses modelos. O prédio escolar 
informa a todos/as sua razão de existir. Suas marcas, seus 
símbolos e arranjos arquitetônicos "fazem sentido", instituem 
múltiplos sentidos, constituem distintos sujeitos (LOURO, 2003, 
p. 58). 

 

Pensar na escola enquanto um mecanismo moral, que institui diferenças 

e separações não é nosso intuito neste trabalho. Muito embora, ela atue de 

forma governamental na sociedade juntamente com outras instituições514 não 

podemos reduzi-la a um ponto moral515 de determinação de ações de outros/as 

apenas, e esquecê-la enquanto incitadora das práticas humanas sociais e 
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Para entender a Filosofia da Diferença, ver: PETERS, Michael. Pós-estruturalismo e 
filosofia da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
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Compreendemos a ideia de “governo” a partir de Foucault (19b3 b, p. 221) apud Gore (2010, 

p. 10): “[...] forma pela qual a conduta dos indivíduos ou grupos podia ser dirigida; o governo 
das crianças, das almas, das comunidades, das famílias, dos doentes... Governar, nesse 
sentido, é estruturar o campo possível de ação de outros.” 
 
515
“Por ‘moral’ entende-se um conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e 

aos grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a família, as 
instituições educativas, as Igrejas,etc.” (FOUCAULT, 1984, p. 26). 



 

3 

 

como espaço onde as relações de poder se faz presente, permitindo 

(re)leituras de mundo, questionamentos e (re)invenções. 

A escola edificada como um lugar da “racionalidade” e da formação de 

sujeitos morais, significa muito mais um lugar de sociabilidades diversas, de 

reflexões, e também de sensações, emoções, (cri)atividades e subjetividades. 

Em contrapartida, ao lermos a citação acima, Louro (2003) nos faz perceber 

que a escola não se trata de um mecanismo neutro na (re)(des)construção 

dos/as indivíduos/as. Seus códigos, símbolos, arranjos arquitetônicos 

constroem e são construídas a partir de discursos dizíveis e visíveis, que 

demarcam lugares e modelos de ser para cada indivíduo/a, muitas vezes 

inquestionáveis por estarem próximos e visíveis de nós mesmas/os, que de tão 

naturalizados em nossos corpos não nos perguntarmos como foram 

introduzidos ali. Nos parece já termos nascido homens e mulheres prontos/as e 

acabados/as, processados/as em uma fôrma e lançados/as no mundo já 

predeterminados/as a características sociais relacionadas às nossas genitálias. 

Nesse sentido, somos enquadrados/as dentro de um conjunto de valores que 

predeterminam nossos sentidos e pensamentos, atuações. 

Em contrapartida, temos os estudos de Joan Scott, que veio nos 

apresentar o gênero como uma “categoria útil de análise”, ou seja, nos mostrou 

que os papéis de homens e de mulheres na nossa sociedade não são naturais, 

biológicos e determinados de forma imutável em todas as épocas e culturas. 

No entanto, temos que  

 

[...] revelar as diferenças sexuais e os papéis sociais a partir 
das significações históricas e socialmente construídas e 
designadas, de modo relacional, por mulheres e homens [...] 
Assim, os papéis normativos, os comportamentos atribuídos a 
homens e mulheres e a relação entre os sexos não são 
discursos neutros, mas representações construídas repletas de 
significados e de relações de poder (POSSAS apud 
GONÇALVES, 2006, pp. 73-74). 

 

Mas, não podemos pensar que apenas a escola atue na docilização dos 

corpos e na formação de indivíduos/as, ela também está emaranhada na teia 

de micro poderes que envolve a sociedade. É um espaço usado e envolvido 

pelo poder disciplinar como as demais instituições sociais, que são 

perpassadas por discursos que tentam internalizar valores morais e condutas 
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para cada pessoa. Dessa forma, temos o conceito criado por Michel Foucault 

de “poder disciplinar”, que se pratica de forma invisível através das “técnicas 

normalizadoras do eu” pelo panoptismo (uma organização de vigilância 

carcerária desenvolvida na França no século XIX, que permitia a visualização 

de todas as celas, fazendo com que os presos se autorregulassem)516. 

 

E essa tecnologia não era exclusiva da prisão, encontrando-se 
também em outras instituições como o hospital, o exército, a 
escola, a fábrica (...) E é importante notar que ela nem é um 
aparelho, nem uma instituição, na medida em que funciona 
como uma rede que as atravessa sem se limitar a suas 
fronteiras (...) Ela é uma técnica, um dispositivo, um 
mecanismo, um instrumento de poder, são “métodos que 
permitem o controle minucioso das operações do corpo, que 
asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõem 
uma relação de docilidade-utilidade...”. É o diagrama de um 
poder que atua do exterior, mas trabalha o corpo dos homens, 
manipula seus elementos, produz seus comportamentos, 
enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e 
manutenção da sociedade industrial, capitalista(grifos nossos) 
(FOUCAULT, 1979, p. XVII). 

 

No entanto, não podemos considerar o poder como um mecanismo que 

oprime, que limita, que sufoca, ele também produz, incita resistências e 

(re)invenções. E, a escola como também inserida nessa teia de micro poderes 

é um espaço privilegiado para isso. Para as (trans)formações dos/as 

sujeitos/as sociais, mudanças de valores e regras morais. Desse modo, somos 

envolvidos/as disciplinarmente por discursos naturalizantes, principalmente, 

quando isso se refere aos gêneros e às sexualidades, que são os primeiros 

papéis sociais que recebemos mesmo antes de nascermos, parecendo 

inerentes a nós. 

Nesse sentido, nossa função enquanto educadoras/es é “fazer aparecer 

o que está tão perto, o que é tão imediato, o que está tão intimamente ligado a 

nós mesmos que exatamente por isso não o percebemos [...] fazer ver o que 

vemos” (FOUCAULT apud ARTÉRES, 2004, p. 15). 

                                                           
516

A noção de poder disciplinar é vividamente ilustrada na apresentação que Foucault faz do 
Panóptico de Bentham: uma estrutura arquitetônica, criada principalmente para as prisões, na 
qual células individuais na periferia do edifício circundam uma torre central. A contra-iluminação 
criada por janelas internas e externas permite a observação de cada cela a partir da torre 
central, assegurando ao mesmo tempo que os prisioneiros não possam saber se estão sendo 
observados. “Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado 
consciente e permanente de visibilidade que assegure o funcionamento automático do poder” 
(...) O poder disciplinar torna-se assim, internalizado... (FOUCAULT apud GORE, 2010, p. 12). 
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Tal "naturalidade" tão fortemente construída talvez nos impeça 
de notar que, no interior das atuais escolas, onde convivem 
meninos e meninas, rapazes e moças, eles e elas se 
movimentem, circulem e se agrupem de formas distintas. 
Observamos, então, que eles parecem "precisar" de mais 
espaço do que elas, parecem preferir "naturalmente" as 
atividades ao ar livre. Registramos a tendência nos meninos de 
"invadir" os espaços das meninas, de interromper suas 
brincadeiras. E, usualmente, consideramos tudo isso de algum 
modo inscrito na "ordem das coisas". Talvez também pareça 
"natural" que algumas crianças possam usufruir de tempo livre, 
enquanto que outras tenham de trabalhar após o horário 
escolar; que algumas devam "poupar" enquanto que outras 
tenham direito a "matar" o tempo. Um longo aprendizado vai, 
afinal, "colocar cada qual em seu lugar". Mas as divisões de 
raça, classe, etnia, sexualidade e gênero estão, sem dúvida, 
implicadas nessas construções e é somente na história dessas 
divisões que podemos encontrar uma explicação para a 
"lógica" que as rege (Idem, p. 60). 

 

 Assim, na “nossa sociedade, devido à hegemonia branca, masculina, 

heterossexual e cristã, têm sido nomeados e nomeadas como diferentes 

aqueles e aquelas que não compartilham desses atributos” (grifo nosso) 

(LOURO, 2003, p. 50). É importante ressaltarmos que esses valores binários 

fizeram da nossa sociedade dicotomicamente dualista, instituindo diferenças 

hierárquicas entre os/as indivíduos/as, o que causa preconceitos, violências e 

discriminações com pessoas e grupos que contrariam a ordem binária presente 

na cultura ocidental. Para corroborar com a ideia, sabemos que isso ocorre 

com “o discurso cultural hegemônico que normatiza as estruturas binárias de 

sexo e gênero, estabelecendo limites para as possibilidades de configurações 

do gênero na cultura” (MARIANO, 2005, p.491). 

 Dessa forma, Donna Wilshire (1997), apresenta a historicidade de como 

a cultura ocidental iluminista e positivista se ergueu em dualismos entre 

masculino (superior, racional e positivo) e o feminino (inferior, emocional e 

negativo), dicotomias que além de manter uma relação desigual e dualista 

entre homens e mulheres, também resultou na desvalorização de determinados 

elementos associados às características femininas, tais como o mito e a 

natureza. 

 

Os dualismos hierárquicos — com seu privilégio em relação à 
Mente (isto é, masculinidade) e seus preconceitos contra o 
corpo e a matéria (isto é, feminidade) — estão na base da 
epistemologia ocidental e do pensamento moral. Esses 
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preconceitos tornaram-se o núcleo de nossas tradições 
filosóficas e científicas, não podendo ser eliminados facilmente 
por, ao menos, duas poderosas razões. Primeiro, as imagens 
positivas e negativas que acompanham nossas palavras e 
conceitos de masculino e feminino, são fortes e acumularam 
milénios de uso. São parte integrante das histórias sagradas 
que aprendemos na infância, das histórias profanas, das 
fábulas; são parte e grande parcela de brincadeiras comuns; as 
imagens associadas tornaram-se uma parte de nossa maneira 
de pensar. Segundo, julgamentos de valor sexistas são 
inerentes às próprias palavras que usamos. A tradição precisa 
finalmente ser vista como é: intrinsecamente unilateral e parcial 
(grifos nossos) (p. 105). 

 

Essa forma de pensamento ocidental está imbricado em todas as 

instituições basilares da nossa sociedade, inclusive, na escola. Esta, por sua 

vez, é um lócus de ciência, de uma ciência ainda pautada pelo e no Iluminismo, 

assim, “a escola é masculina, pois ali se lida, fundamentalmente, com o 

conhecimento — e esse conhecimento foi historicamente produzido pelos 

homens” (LOURO, 2003, p. 89). 

A escola, juntamente com outros aparatos que a integram, como os 

livros didáticos, possuem asserções linguísticas que particularizam a própria 

linguagem ao masculino, tornando-a universal entre as/os discentes. Muito 

embora, nos pareça inocente o fato da linguagem presente nos livros didáticos 

possuir como determinante das palavras o artigo “o” não podemos acreditar na 

existência da neutralidade, principalmente, quando esta se refere aos 

mecanismos linguísticos, pelos quais se constroem os/as sujeitos/as, os 

discursos e os “regimes de verdade” presentes na sociedade. Para tanto, 

Foucault (2009) nos leva a pensar o seguinte: 

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da 
palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para 
os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo 
doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma 
apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes? 
Que é uma “escritura” (a dos “escritores”) senão um sistema 
semelhante de sujeição, que toma formas um pouco diferentes, 
mas cujos grandes planos são análogos? Não constituiriam o 
sistema judiciário, o sistema institucional da medicina, eles 
também, sob certos aspectos, ao menos, tais sistemas de 
sujeição? (grifo nosso) (FOUCAULT, 2009, pp. 44-45). 

 

Assim, tanto autor/a como leitor/a estão intrinsecamente envolvidos/as 

pelos discursos, que se constituem nas relações de poder. Discursos que, 
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trazendo para as questões de gênero, perpassam ainda a ideia da 

universalidade do que se entende por “homem” e por “mulher”. Desse modo, 

como questionar a universalidade da linguagem masculina presente nos livros 

didáticos, cujos textos masculinizados são os que primeiramente entramos em 

contato? Como questionar as brincadeiras e os brinquedos associados a 

meninos e meninas? Como questionar também, a arquitetura do prédio escolar, 

que separa os banheiros masculino e feminino, quiçá pela lógica de que a 

mulher deve se recatar, pois o homem não consegue controlar seus “instintos 

naturais” sexuais? E, com relação aos espaços esportivos, quando estes 

existem nas escolas, temos que as práticas esportivas realizadasao ar livre 

(lugar público) correspondem aos meninos e as salas de aeróbica (lugar 

privado e íntimo) os espaços das meninas? Como questionar o que não se 

“pode” questionar, quando nossas várias identidades culturais se apresentam 

como naturais em praticamente todos os espaços onde estamos? 

Nesse sentido, sabemos que para desnaturalizar ou descontruir os 

papéis sociais do gênero, que carregam consigo também as normas sexuais, é 

um processo moroso e meticuloso, haja vista que não só depende da escola, 

mas de toda a sociedade envolvida com as “pequenas revoltas diárias”, 

rompendo barreiras de preconceitos e permitindo (re)construir maneiras de 

“ser” diversas e não apenas binárias, como homem e mulher.  Além do mais, 

sabemos que a sociedade hoje apresenta vários mecanismos que permitem a 

transição do sexo e/ou do gênero. E, por isso, a ideia de duas únicas 

possibilidades de modelos de existência ou categorias se torna insuficiente no 

nosso tempo hodierno. 

 

2. Experiências escolares. 

 

 Para percebermos como os papéis de gênero são construídos no interior 

das escolas, é necessário estarmos inseridas/os nela e lançarmos um olhar 

minucioso para cada detalhe. Assim, relatar um pouco das experiências se 

torna fundamental para a inteligibilidade do que pretendemos mostrar, além de 

poder contribuir para as mudanças desejadas nos métodos de ensino que 

reproduzem tais códigos de gênero e sexualidade. 
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 Estudar em uma escola pública e se tornar professora de História na 

mesma em uma pequena comunidade interiorana e tradicional conservadora é 

como enfrentar leões diariamente. O silêncio que nos é instituído não só 

enquanto alunas/os, mas também e, principalmente, como docentes, haja vista 

que nos é tolhido em muitos momentos o direito de falarmos sobre 

determinados assuntos que provoquem espanto e que transgridam a fronteira 

da “normalidade”. 

Mas, não só a fala como também os corpos são silenciados, não devem 

se apresentar com determinados gestos, devem permanecer distantes e sem 

contato direto com alunos/as e funcionários/as da escola. Ora! Logo em uma 

escola, um lugar múltiplo, diverso, criativo?! Mas, como já foi dito, a escola se 

trata de um espaço intelectual centrado na cabeça pensante, já o corpo deve 

ser contido, pois é onde se encontra as emoções, as sensibilidades, a libido. 

Assim, mostra a episteme ocidental. 

 

Um corpo disciplinado pela escola é treinado no silêncio e num 
determinado modelo de fala; concebe e usa o tempo e o 
espaço de uma forma particular. Mãos, olhos e ouvidos estão 
adestrados para tarefas intelectuais, mas possivelmente 
desatentos ou desajeitados para outras tantas (grifo nosso) 
(LOURO, 2007, p. 21). 

 

A disciplinarização dos corpos começa desde o próprio fardamento 

diferenciado para homens e para mulheres. Mas, não só caminha nessa 

distinção de gênero, o fardamento é a escola para além dos muros, é o 

panóptico na rua durante o caminho de volta pra casa, é o fato da mulher vestir 

saia e precisar cruzar suas pernas, é manter-se composta e sem 

demonstrações extravagantes de algumas partes do seu corpo. 

Por outro lado, na escola também aprendemos burlar a vigilância que 

nos persegue, que conseguimos com algumas pequenas revoltas diárias, 

mudando valores e regras. Como nos mostra Louro (Idem, p. 19) para termos 

uma melhor compreensão sobre: 

 

Lembro-me de ouvir, sempre, a mensagem de que, vestidas 
com o uniforme da escola, nós “éramos a escola”! Isso 
implicava a obrigação de manter um comportamento 
“adequado”, respeitoso e apropriado, em qualquer lugar, a 
qualquer momento. O uniforme — saia azul pregueada e blusa 
branca com um laço azul-marinho — era, ao mesmo tempo, 
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cobiçado por ser distintivo da instituição e desvirtuado por 
pequenas transgressões. A saia, mantida num comprimento 
“decente” no interior da escola, era suspendida ao sair dali, 
enrolada na cintura de forma a conseguir um estilo “mini”, mais 
condizente com a moda; o laço descia (do botão mais alto da 
blusa rente à gola onde deveria estar) alguns centímetros, de 
forma a proporcionar um decote mais atraente (o número de 
botões dependia da ousadia de cada uma). 
  

Ou seja, o poder que nos vigia é o mesmo que nos instiga a 

(re)inventarmos cotidianamente os códigos que nos foram direcionados. Assim, 

nos (re)inventamos mulheres, negras, brancas, cristãs, umbandistas, solteiras, 

lésbicas, etc., homens, héteros, homossexuais, negros, gordos, etc., é na 

escola onde se constrói a pluralidade, e é esse o discurso que deve permeá-la. 

O discurso que permita a possibilidade da diversidade, da liberdade de cada 

um/a possuir suas idiossincrasias, portanto, diferenças. 

No entanto, como citamos anteriormente, falar sobre determinadas 

coisas e saberes pode significar e até significa “perigo” ao “regime de verdade” 

no qual uma sociedade se ergue. Ou seja, não possuímos o direito de falar 

tudo, ou melhor, de qualquer coisa, pois alguns discursos são excluídos por 

sua “periculosidade moral”. Foucault (2009), nos apresenta como os discursos 

atingidos por certas interdições revelam a sua ligação com o desejo e com o 

poder. 

 

Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 
número de procedimentos que têm por função conjurar seus 
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade. 
Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, 
procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais familiar 
também, é a interdição.  Sabe-se bem que não se tem o direito 
de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 
circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar qualquer 
coisa (FOUCAULT, 2009, p. 09). 

 

Atentamos para o fato de que a exclusão de determinados conteúdos 

discursivos na escola não partem apenas da representação administrativa 

institucional, mas das micro relações presentes naquele espaço, inclusive, 

entre docentes, discentes, família e funcionários em geral da escola. Nesse 

sentido, constatamos que os temas transversais sobre gênero e sexualidade 

quase nunca são analisados na escola e quando analisados por algum/a 
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docente, sempre surgem comentários do tipo: “Já estão querendo incitar os/as 

jovens a ‘virarem’ gays” ou “Agora não existe mais mulher e nem homem, é 

tudo igual, é tudo a mesma coisa”. Desse modo, parece até impossível fugir da 

naturalização dos papéis de gênero e das orientações sexuais. Já, como 

consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

[...] os objetivos e conteúdos dos Temas Transversais devem 
ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho 
educativo da escola. É essa forma de organizar o trabalho 
didático que recebeu o nome de transversalidade (PCN’s, 
1998, p. 18) 

 

No entanto, essa não inserção dos temas transversais diretamente na 

grade curricular definida pelo Ministério da Educação – MEC deixa a cargo do 

planejamento escolar com o Plano Político Pedagógico em poder contemplar 

discussões fundamentais para inibir as discriminações presentes não só no 

interior do espaço escolar com a prática do bullying, mas em toda a sociedade. 

Como é possível diminuir os preconceitos, as discriminações e, 

consequentemente, as várias violências, trabalhando as questões de gênero e 

sexualidade na escola? Bem, ao mostrarmos que não nascemos homens e 

nem mulheres, nem tampouco hétero sexual, e que esses códigos não são 

inerentes a nós, nos colocamos como constructos sociais, que foram 

direcionadas/os a ocupar determinados espaços, bem como, designadas/os a 

determinadas características na sociedade, inclusive, no que tange à 

sexualidade. 

Nesse sentido, mostramos que somos contingentes, ou seja, 

construídos/as histórica e culturalmente ao longo das nossas vidas, o que 

independe das questões biológicas. Isso contraria, de certo modo, a própria 

ideia binária presente tanto no gênero quanto na sexualidade, mantidas e 

justificadas por discursos biologizantes. Assim, temos que ao romper com as 

determinadas dicotomias, estaremos permitindo a pluralidade e a singularidade 

de cada um/a se expressem, mas não de forma hierárquica e dualista. 

Portanto, mesmo com a necessidade de debater sobre gênero e 

sexualidade ainda presenciamos uma enorme lacuna acerca dessas questões. 

Certa vez, ficamos responsáveis para conduzir o Projeto Político Pedagógico 

da instituição de ensino onde lecionávamos e procuramos enfatizar as 
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questões de gênero e sexualidade na mesma, pois achava necessárias para 

uma escola cujo cotidiano são ações de violência e xingamentos com relação 

às pessoas com orientações sexuais que não se enquadram na 

heteronormatividade, como também, são direcionados a meninas e meninos 

que não se apresentam no modelo padrão do gênero, branco, cristão, burguês.  

As críticas surgiram. Mas, não desistimos e realizamos uma palestra 

com o seguinte tema: “Papéis sociais de homens e de mulheres e 

sexualidade”, contando com a presença de discentes, docentes e pessoas da 

comunidade interessadas na temática. Posteriormente, alguns/mas alunos/as 

nos procuraram para falar sobre suas subjetividades e expressar o que de fato 

sentiam e como se reprimiam e se violentavam todos os dias em qualquer 

espaço por onde caminhasse. Assim, atuamos como psicólogas para ouvir 

essas/as jovens e suas dramas diárias. Jovens que foram violentados/as ou 

ameaçados/a pelos pais por expressarem sua sexualidade, filhas expulsas de 

casa e/ou proibidas de manter contato com outras amigas, entre tantos outros 

relatos, que não gravamos e sequer transgredimos, mas que seriam 

importantes para esse estudo, encontramos jovens que vivem angustiados/as 

por estarem inseridos/as em uma sociedade machista, lesbohomotransfóbica, 

racista, cristocêntrica, burguesa, e que não podem apresentar suas 

idiossincrasias se sujeitando aos padrões morais dicotômicos. E, sofrem por 

sentirem o peso de ter seu direito de liberdade tolhido. 

O fato de relatar essas experiências que discentes compartilharam após 

a palestra, nos fez perceber o quanto aqueles/as são violentados/as 

cotidianamente. Esquecemos que preconceito e discriminação são 

manifestações de violência, que mesmo não se apresentando fisicamente, 

apunhalam o/a indivíduo/a e lhe joga no espaço da exclusão e da 

marginalidade. 

Na escola lidamos dia após dia com vários tipos de preconceitos e 

discriminações, com práticas de bullying que não partem apenas de alunos/as, 

mas também de professores/as e demais profissionais. No entanto, as práticas 

envolvidas pelos discursos da heteronormatividade são mais intensas e 

presentes no cotidiano escolar. Lembramos de um menino com jeito 

efeminado, que foi reivindicar uma melhoria para a escola, o mesmo ao se 

expressar recebe a seguinte frase de uma professora: “Vai virar homem!”, o 
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colocando em uma situação constrangedora frente os/as demais estudantes, 

professores/as e funcionários/as. 

Alguns estudos realizados, relatam experiências parecidas e ao mesmo 

tempo que constatam o que acabamos de citar. Pois, no âmbito escolar existe 

também uma “hierarquização das diferenças”: 

 
 

 
[...] as deficiências físicas e mentais eram mais toleradas, tanto 
por alunos, como pelos profissionais de ensino (não presenciei 
nenhuma discriminação nesse sentido); a diferença étnico-
racial gerava situações de discriminação, algumas vezes não 
combatidas por professores, mas nunca por eles 
protagonizadas; a diferença de gênero, que inclui aqui 
determinadas expectativas de comportamento feminino e 
masculino, assim como a orientação sexual, configurava-se 
para a pesquisa como a mais problemática, na medida em que 
não apenas era mais frequentemente discriminada, como 
também era a menos amparada pelos adultos, que, diversas 
vezes, se envolveram nessas situações de discriminação(grifo 
nosso) (LEITE, 2011, p. 11). 

 

Assim, podemos observar como se constitui a naturalização da 

sexualidade enquanto heteronormativa. Se constrói nas minúcias das relações 

de poderes, através de discursos, dispositivos e silenciamentos que mantém a 

dualidade maniqueísta do que é considerado como “bom”, “normal”, “natural” 

em contrapartida ao que se considera enquanto “ruim”, “anormal”, “patológico”. 

Desse modo, o que presenciamos repassados nas práticas de homofobia e/ou 

de bullying, são discursos naturalizantes das identidades hétero, cristã, 

burguesa e branca, que não respeitam as diferenças, os processos históricos e 

a heterogeneidade presente na vida social. Ou seja,  

 

[...] em nossa sociedade, a norma que se estabelece, 
historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de 
classe média urbana e cristão e essa passa a ser a referência 
que não precisa mais ser nomeada. Serão os “outros” sujeitos 
sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e serão 
denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher 
é representada como “o segundo sexo” e gays e lésbicas são 
descritos como desviantes da norma heterossexual (LOURO, 
2007, p. 15). 

 
Os múltiplos discursos sobre sexo e sexualidade foram normatizados 

historicamente, instaurando saberes e instituindo verdades incontestáveis, pois 

questionar era e ainda é se colocar como o/a outro/a pervertido e transgressor 
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dos papéis morais que lhes foram atribuídos. Mas, afinal, o que entendemos 

enquanto heteronormatividade, cujo conceito pode não ser tão conhecido, mas 

suas consequências são sentidas. Nesse sentido, explicamos que 

 

[...] porheteronormatividade entende-se a regulação do sexo, 
do gênero, do desejo e das práticas sexuais nas categorias 
binárias masculino e feminino, distintas, complementares e 
hierarquizadas. Define, desse modo, a estética, os 
comportamentos e os papéis sociais aceitáveis para cada 
gênero, em lógica dicotômica que marginaliza os que se 
desviam de qualquer desses padrões(grifo nosso) (LEITE, 
2011, p. 14). 

 

 Desse modo, ocorre a universalização de uma orientação sexual e ao 

mesmo tempo a sua naturalização binária, sendo determinada para todos/as 

os/as sujeitos/as em todos os espaços. 

No entanto, vocês podem se perguntar: Como falarmos em 

naturalização, tendo em vista a frase pronunciada pela professora: “Vai virar 

homem!”? Pois, sabemos que quando falamos em naturalização consideramos 

que existe uma “essência”, imutável, fixa e estável em cada ser. Mas, essa 

frase nos leva a inferir que a professora corrobora com a ideia de que mesmo 

tendendo a outras orientações sexuais que não a heterossexualidade, tem que 

se voltar ao que se considera hegemônica em nossa sociedade, 

indiscutivelmente, a heteronormatividade. 

Por sua vez, esses discursos já violentos culminam em contribuir com a 

violência e a prática da homofobia, pois se elege uma forma superior de se 

atuar na sociedade, construindo pensamentos e ideais de repressões para a 

docilização dos corpos que não se enquadram no modelo aceito socialmente e 

se configuram como os/as “outros/as”. 

Para uma maior inteligibilidade sobre o assunto, Louro (1997, p. 27) nos 

apresenta um estudo realizado por Deborah Britzman (1996), cuja qual diz: 

 

Nenhuma identidade sexual — mesmo a mais normativa — é 
automática, autêntica, facilmente assumida; nenhuma 
identidade sexual existe sem negociação ou construção. Não 
existe, de um lado, uma identidade heterossexual lá fora, 
pronta, acabada, esperando para ser assumida e, de outro, 
uma identidade homossexual instável, que deve se virar 
sozinha. Em vez disso, toda identidade sexual é um constructo 
instável, mutável e volátil, uma relação social contraditória e 
não finalizada (grifos da autora). 



 

14 

 

 

Interessante percebermos que ao apontar a possibilidade da 

instabilidade e da mutabilidade da identidade sexual, indicamos a possibilidade 

da pluralidade sexual e de gênero, permitindo a percepção de que estas são 

contingentes e que, portanto, podem ser descontruídas “tal como” foram 

construídas. Consequentemente, essa desconstrução permite também, romper 

com a lógica dicotômica na qual se ergueram e se universalizaram o gênero e 

a sexualidade hegemônicas ocidentais. 

 
 

O processo desconstrutivo permite perturbar essa idéia (sic) de 
relação de via única e observar que o poder se exerce em 
várias direções. O exercício do poder pode, na verdade, 
fraturar e dividir internamente cada termo da oposição. Os 
sujeitos que constituem a dicotomia não são, de fato, apenas 
homens e mulheres, mas homens e mulheres de várias 
classes, raças, religiões, idades, etc. e suas solidariedades e 
antagonismos podem provocar os arranjos mais diversos, 
perturbando a noção simplista e reduzida de "homem 
dominante versus mulher dominada". Por outro lado, não custa 
reafirmar que os grupos dominados são, muitas vezes, 
capazes de fazer dos espaços e das instâncias de opressão, 
lugares de resistência e de exercício de poder (Idem, p. 33). 

 
 
Desse modo, os grupos considerados subordinados contestam a 

normalidade e a hegemonia de identidades ditas como normais, questionando 

seu caráter natural e universal, criam movimentos sociais e realizam 

mobilizações que contrariam os discursos que nos são pré-determinados como 

inatos. Assim, os próprios movimentos Feministas e LGBT’s realizam um 

trabalho que a própria instância escolar deveria realizar, o de desnaturalizar os 

gêneros “homem e mulher” e apresentar as possibilidades de se tornar 

“homens e mulheres” plurais ou mesmo não se tornar nenhum/a. Deve 

também, apresentar as pluralidades sexuais sem banaliza-las e/ou ridicularizá-

las. Mas, é como falamos anteriormente, isso tem que partir principalmente 

dos/as docentes que se permitam a introduzir a filosofia da diferença nas 

escolas, permitindo conceder a liberdade para cada pessoa ser o que é e/ou o 

que quiser se tornar, pois não somos nada, mas sempre estamos querendo ser 

e/ou se tornar alguma coisa. 
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No entanto, sabemos que os/as professores/as estão no meio de uma 

rede discursiva que os/as permeiam e os/as disciplinam de acordo com a ideia 

da centralização das identidades. De acordo com essa teia disciplinar: 

 

[...] os professores devem evitar, portanto, práticas-discursos 
que essencializem categorias de desvio nas mentes dos 
estudantes, assim como nas suas próprias, discursos- práticas 
que fazem com que os estudantes internalizem e monitorem se 
status desviante – na verdade, culpando a si próprios por sua 
marginalidade (PIGNATELLI, 2010, pp. 137-138). 

 

Sabemos que não é uma tarefa fácil para nós educadores/as rompermos 

com determinados padrões já pré-determinados em nossa sociedade, 

questionar valores cristalizados e identidades consideradas naturais. Mas, o 

que estamos tentando dizer é que a escola deve se preparar para as 

necessidades da sociedade hodierna e não limitar seus/suas indivíduos/as a 

um padrão de ser, reproduzindo os binarismos que preconizam os 

preconceitos, as discriminações e as diversas violências para com grupos 

caracterizados como os/as “outros/as”. 

Assim, Pignatelli (p. 136) ressalta a importância do pensamento 

foucaultiano para ficarmos atentos/as às questões que nos constituem 

enquanto seres políticos/as e sociais, que atuam numa sociedade 

discursivamente construída por e em um “regime de verdade. 

 

Foucault, quer, sim, preservar a possibilidade da agência e de 
poder ser de outra forma, de ir contra uma vida construída 
através de (e regulada por) um modo normalizador de prática-
discurso. Mas, frente a uma forma de governo que continua 
presa no envoltório naturalista do cotidiano e do 
obstinadamente invisível, ele também quer que estejamos 
conscientes das consequências da nossa escolha de 
permanecermos silenciosos e desatentos (Pignatelli, no prelo). 
Para Foucault, a prática da liberdade envolve tanto um 
engajamento crítico “interno” das práticas autoconstitutivas 
quanto um questionamento “externo” das condições nas quais 
o eu é constituído, um contínuo desafio individual e coletivo 
para construir alternativas. À luz dos compromissos 
epistemológicos, políticos e éticos que os professores 
assumem para moldar aquilo que eles fazem e a forma como 
eles pensam sobre o que eles fazem (e os efeitos bastante 
reais que aqueles compromissos têm nas vidas de seus 
estudantes e nas outras pessoas), um projeto vital de agência 
docente não pode se dar ao luxo de permanecer desatento a 
essas preocupações(grifo nosso) (Idem, p. 136). 
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Portanto, devemos ter o cuidado para não continuarmos a tolher dos/as 

nossos/as alunos/as suas capacidades e possibilidades outras que não 

aquelas que constroem as identidades defendidas hegemonicamente em nossa 

sociedade. Devemos antes de tudo realizar algumas perguntas para podermos 

praticar a filosofia da diferença e respeitar as singularidades de cada um/a: “O 

que fazemos com nós mesmos/as e com os/as outros/as para nos tornamos o 

que somos e o que os/as outros/as são? 

 

 

Considerações finais 
 

 
 Inferimos que as questões de gênero estão presentes em todas as 

relações de poderes nos mais variados espaços da sociedade, transmitindo 

discursivamente valores e significados culturais que demarcam formas 

simbólicas para o “ser homem” e o “ser mulher”. Muito embora, os papéis 

sociais do gênero resultem da construção histórica, parece até inconcebível 

questionarmos tais papéis, que cotidianamente são naturalizados através das 

teias discursivas e de poderes que permeiam as instâncias sociais. 

Portanto, para refletimos sobre as possíveis desconstruções e 

desnaturalizações desses papéis, partimos de uma instituição social 

significativa para isso, a escola, já que a consideramos como um forte 

mecanismo epistemológico social. Nesse sentido, além de privilegiarmos as 

relações de gênero presentes nesse espaço educacional, consideramos que a 

sexualidade também é determinada a partir do gênero, até porque, ao se 

construir o “sujeito homem” e o “sujeito mulher” de forma universalizante 

também se instituem as orientações sexuais e desejantes destes/as, 

reproduzindo uma heteronormatividade que contraria a ideia das diferenças e 

institui padrões de relacionamento para as/os indivíduas/os dentro de uma 

lógica binária hierárquica e dualista dos gênero, que se construiu 

historicamente no Ocidente. 

Para tanto, relatamos algumas experiências com relação às questões de 

gênero e de sexualidade, envolvendo tanto discentes como docentes 

vivenciadas no interior de uma escola. Por sua vez, para entendermos essas 

relações fizemos uso dos estudos foucaultianos auxiliados com Guacira Lopes 
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Louro, que nos permitiu maior inteligibilidade acerca dessas experiências 

pedagógicas, abordando as análises discursivas, as relações de podes e as 

tecnologias de autogovernamentalidade propagadas pelo “poder disciplinar”, 

bem como, a capacidade de resistência e questionamentos dos grupos que são 

considerados “anormais”, ou seja, os/as outros/as. 

Por sua vez, o gênero e a sexualidade estão inseridos como temas 

transversais nos Programas Curriculares Nacionais-PCN’s, porém, ainda existe 

uma ausência enorme acerca dessas discussões nas instituições escolares, 

propiciada até mesmo pela falta de preparo das/os educadoras/es para tratar 

de temas polêmicos que envolvem ambas temáticas. Para tanto, propomos 

reflexões, debates e práticas e práticas de respeito pautadas na filosofia da 

diferença com vistas ao fortalecimento de implementações de políticas públicas 

para as mulheres e para população LGBT, que tiveram seus direitos alijados ao 

longo da história. 

Contudo, enfatizamos a necessidade de praticar a desnaturalização e a 

desconstruçãodos papéis de gênero e de sexualidade, propondo uma maior 

diversidade de discussões nas escolas referentes a essas questões, pois a 

sociedade atual respira a pluralidade e a necessidade de políticas públicas que 

garantam o respeito às diferenças e singularidades de cada pessoa. Não 

podemos mais caminhar na ideia dicotômica do que pode e deve ser 

considerado como normal, pois as relações de poderes e as práticas humanas 

ultrapassam qualquer enquadramento moral com relação às maneiras de ser 

de cada pessoa. 
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Lei Maria da Penha: Uma Etnografia das Audiências do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 

Resumo 

 

Este trabalho fundamenta-se em uma etnografia das audiências realizadas no 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O objetivo principal 
será realizar um diálogo entre Gilles Deleuze e a produção de justiça na sala 
de audiência, salientando os fluxos e os movimentos de agenciamento.  

 

Palavras-chave: Produção de Justiça; Etnografia das Audiências; Violência de 
Gênero;  

 

Maria da Penha Law: An Ethnography of the Courtroom in a Violence 

Against Women and Family Special Court 

 

Abstract 

 

This study is based on a courtroom ethnography in a Violence Against Women 
Special Court. The aim of the study is to construct a dialogue between Gilles 
Deleuze and the production of justice in a courtroom, with focus on the 
conceptions of agency, movement and flux. 

 

Keywords: Production of Justice, Courtroom Ethnography, Gender Violence 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em agosto de 2006, após as mobilizações de movimentos feministas 

que passaram a criticar constantemente a atuação do poder público em relação 

à “violência de gênero”, organizações não governamentais feministas 

elaboraram um projeto de lei visando combater a “violência de gênero”517. 

                                                           
517

 Segundo Rifiotis (2004, p.86), é importante destacar que: “[...] a própria noção de ‘violência’ 
é uma noção homogeneizadora e como tal se confunde com um ‘problema social’ e ‘moral’, 
não sendo, portanto uma categoria científica [...] há, portanto, uma necessidade de que tal 
‘problema social’, seja considerado na sua complexidade e traduzido em termos teóricos para 
ser tratado como objeto científico, evitando-se assim a simples justaposição da agenda social e 
do discurso analítico. [...]” Por isso, neste trabalho usarei sempre a expressão “violência” entre 
aspas.  
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Essas articulações resultaram na promulgação da Lei n.º 11.340 de 2006, 

chamada Lei Maria da Penha.518  

A “violência de gênero” deixou de ser considerada crime de menor 

potencial ofensivo, e, consequentemente, deixou de ser remetida aos Juizados 

Especiais Criminais (JECRIMs). 519 Além disso, há a disposição legal a respeito 

da criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e o 

estabelecimento de medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar.  

Estes Juizados possuem competência cível e criminal para 

processarem, julgarem e executarem as causas envolvendo “violência de 

gênero”.520 Além disso, segundo o artigo 29º da Lei Maria da Penha, os 

Juizados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, com 

profissionais das áreas da psicologia, do direito e da saúde.521 

No Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em que 

realizo minha pesquisa de campo pude perceber que há uma rede estabelecida 

entre diversos elementos que constitui um “dispositivo de poder”. Para além da 

subsunção, lei e fato, encontramos um conjunto heterogêneo que engloba 

discursos, apontamentos institucionais, formas legais e não-legais, 

posicionamentos de juristas, decisões, medidas protetivas, medidas 

administrativas, proposições morais, etc. Em outras palavras, o “dito e o não-

dito” que compõem um  “dispositivo de poder”522.  

                                                           
518

 A lei n.º 11.340 de 2006 é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em homenagem a Maria 
da Penha, ou seja, uma mulher que sofreu “violência de gênero” durante muitos anos. Seu 
caso ficou conhecido mundialmente, fato que ocasionou a condenação por omissão do Brasil 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2001.  
519

 A Lei 11.340/2006 representou um novo marco na luta pelo respeito dos direitos das 
mulheres. Inicialmente foi considerada um avanço legal, já que previa um tratamento 
diferenciado aos casos de “violência de gênero”. Nesse sentido, ver, por exemplo: CAMPOS, 
2003; CORTIZO; GOYENECHE, 2010.  
520

 Segundo o Art. 14 da LMP: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 
execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” 
(BRASIL, 2006) 
521

 Conforme o artigo 29 da LMP: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica 
e de saúde.” (BRASIL, 2006) 
522

 Para Deleuze (1990), os dispositivos são caracterizados por possuírem: “[...] linhas de força, 
linhas de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e se 
misturam, enquanto umas suscitam, através de variações ou mesmo mutações de disposição”. 
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Neste trabalho irei realizar uma apresentação do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher através de uma etnografia de uma 

audiência de instrução e julgamento, ainda que brevemente, tentarei articular 

como é produzida a justiça a partir das práticas vivenciadas na sala de 

audiência, salientando os fluxos e os movimentos de agenciamento com o 

conceito de dispositivo de poder de Gilles Deleuze. Importante destacar que a 

proposta neste artigo é resultado de uma pesquisa em andamento, assim, não 

busco aprofundar um conceito, mas realizar um diálogo com esta ferramenta 

teórica e minha pesquisa de campo.   

 

2. O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER  

 

A criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher é uma recomendação prevista no artigo 1.º da Lei Maria da Penha. 

Estes Juizados possuem competência cível e criminal para processarem, 

julgarem e executarem as causas envolvendo “violência de gênero”. 523 Além 

disso, segundo o artigo 29º da Lei Maria da Penha, os juizados poderão contar 

com uma equipe de atendimento multidisciplinar, com profissionais das áreas 

da psicologia, do direito e da saúde.524  

A implementação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher também é uma recomendação do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ)525, cujo objetivo é a concretização da Lei n.º 11.340/2006, e 

                                                                                                                                                                          

Os dispositivos são constituídos por linhas sem destinos determinados, que se aproximam ao 
mesmo tempo em que se afastam e que fazem parte de processos indefinidos. Cada linha está 
“[...] quebrada e submetida a variações de direção (bifurcada, enforquilhada) [...]” (DELEUZE, 
1990). Aquilo que é visível, os enunciados e os sujeitos são vetores daquelas linhas. 
523

 Segundo o Art. 14 da LMP: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 
execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” 
(BRASIL, 2006) 
524

 Conforme o artigo 29 da LMP: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica 
e de saúde.” (BRASIL, 2006) 
525

 Conforme a Recomendação nº 9 de março de 2007. Disponível em: www.cnj.jus. Acessado 
em 08 de setembro de 2010.  

http://www.cnj.jus/
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recebe incentivos financeiros do Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (PRONASCI). No entanto, há poucos Juizados Especializados em 

funcionamento no país. De acordo com os dados da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (SPM), entre agosto de 2006 a fevereiro de 2010, 

35 Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foram criados 

no Brasil e 40 varas526 foram adaptadas para receberem os casos de “violência 

de gênero”.  

Segundo a Lei n.º 11.340/2006, há a orientação para a aplicação de 

medidas de punição (previstas no Código Penal e no Código de Processo 

Penal), medidas de proteção de direitos civis (previstas no Código Civil e 

Código de Processo Civil), medidas de assistência e proteção à integridade 

física da mulher, através da vinculação entre os Juizados e os serviços de 

atendimento a mulheres em situação de violência, além das medidas e ações 

voltadas à prevenção, visando impedir a “violência de gênero”. (OBSERVE, 

2010) 

No que diz respeito aos procedimentos realizados em um Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cabe salientar, ainda que 

rapidamente, o que prevê o Manual do CNJ (2010). Em relação às medidas 

protetivas de urgência, em regra, o processamento ocorre da seguinte forma:  

 

 

   FONTE: CNJ (2010) 
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 Art. 33 da LMP:  “Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer 
e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual 
pertinente. Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o 
processo e o julgamento das causas referidas no caput.” 
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Geralmente, os pedidos de medidas protetivas de urgências chegam 

ao juizado através de autoridade policial a pedido da mulher submetida à 

“violência de gênero”; também há casos em que o juiz concede uma medida, 

devendo a equipe do cartório expedir mandado de citação ao agressor para 

responder, em cinco dias,  bem como mandado de notificação para a “vítima”. 

Além disso, existe a possibilidade de a medida ser requerida pelo Ministério 

Público (CNJ, 2010, p. 25). 

Ainda em se tratando da fase pré-processual, encontramos o inquérito 

policial. Em tese, a tramitação do inquérito se dá entre o órgão da polícia e do 

Ministério Público visando à investigação (CNJ, 2010, p.26). Na fase 

processual, a Lei Maria da Penha não menciona qual deve ser o rito a ser 

seguido. Assim, a determinação do procedimento dependerá do crime 

cometido, aplicando-se o Código de Processo Penal.  

Em se tratando da primeira audiência há a recomendação do CNJ 

(2010) de que o (a) juiz (a) adote as seguintes providências: 

 

 

Explique as partes presentes o motivo de terem sido chamadas ao 
Fórum, a natureza da decisão que será acolhida e a obrigatoriedade 
do ato na hipótese de retratação da representação criminal; 
Alertar a vítima sobre as consequências de sua decisão, seja na 
manutenção ou na retratação da representação criminal, expondo as 
etapas sucessivas do processo em um ou outro caso; 
Havendo renúncia ao direito de representação, esclarecer a ofendida 
sobre a possibilidade de alterar o teor de sua manifestação, 
observado o prazo decadencial ou, estando este ultrapassado, desde 
já declarar extinta a punibilidade do acusado, conforme prescreve o 
Art. 107, IV, do Código Penal; 
Na manutenção da representação criminal, esclarecer a vitima sobre 
a continuidade do feito e do papel do Ministério Publico, assim como 
sobre a impossibilidade da retratação após o recebimento da 
denuncia; 
Prestar às partes – caso não tenha sido realizado anteriormente – as 
informações pertinentes às ações de natureza cível e solicitar à 
Equipe Técnica a realização dos encaminhamentos aos órgãos 
governamentais e não governamentais disponíveis para o 
atendimento das demandas apresentadas, sejam elas de natureza 
jurídica, assistencial ou psicológica; 
Observar, em todos os casos, a liberdade de manifestação de 
vontade da parte, observando as regras atinentes aos vícios de 
vontade, conforme o Código Civil Brasileiro. 
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Como se pode perceber, além dos atos meramente processuais, 

muitas outros atos são realizadas em um Juizado. Dessa forma, identificar 

como atua o “dispositivo de poder” em um Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher pode nos oferecer dados importantes para descrever 

como a justiça esta sendo produzida nos casos de “violência de gênero”.  

* 

O Fórum no qual realizo minha pesquisa de campo é popularmente 

conhecido por marmitão, localizado no centro da cidade, é um prédio com dez 

andares em formato redondo. A sala de audiência do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher está localizada no segundo andar do 

Fórum, em sua porta de entrada há um cartaz com a seguinte frase: 

“audiências em segredo de justiça, conforme o artigo 155 do Código de 

Processo Civil, aguarde sua chamada”.  

No interior da sala de audiência há uma mesa retangular que ocupa 

praticamente todo o recinto, com duas cadeiras ao lado direito e duas ao lado 

esquerdo, nas quais “denunciante” e “denunciado”527 sentam-se frente a frente 

acompanhados de seus respectivos advogados. Ao fundo da sala há outra 

mesa, um pouco mais alta, na qual se sentam a juíza, ao seu lado esquerdo o 

estagiário, e ao seu lado direito o Promotor de Justiça.  

 

3.  AUDIÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013 

 

No Juizado onde realizo minha pesquisa de campo, pude observar 

duas formas de audiências, a chamada audiência de “ratificação”, na qual 

somente a “vítima” é intimada a comparecer, cujo objetivo é questioná-la sobre 

a instauração de um processo criminal contra o “acusado”, para os casos de 

                                                           
527

 A mulher que oferece a denuncia contra o homem é na maioria das vezes chamada de 
vítima, e o homem de acusado, ou agressor. Futuramente irei analisar estes termos com maior 
precisão, por isso que neste trabalho estas palavras e seus sinônimos aparecerão sempre 
entre aspas.  
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ação pública condicionada à representação; e as audiências de “instrução e 

julgamento”, para os processos nos quais não houve desistência da “vítima” ou 

para as ações insuscetíveis de representação, com o objetivo principal de 

verificar a culpabilidade do “acusado” através da análise de provas 

documentais e testemunhais, além da própria escuta da “vítima” e do 

interrogatório do “acusado”.  

Na maioria das vezes, as audiências de instrução começam com o (a) 

Juiz (a) ou o (a) Promotor (a) de Justiça lendo a denuncia, após a 

“denunciante” é questionada sobre os fatos narrados, em seguida as 

testemunhas são inqueridas e, por fim, o “denunciado” é interrogado. 528 

Abaixo irei descrever uma audiência de instrução e julgamento para 

posteriormente realizar uma articulação entre a produção de justiça e o 

dispositivo de poder encontrado na sala de audiência.  

 

3.1. PRISCILA, PAULO, BRUNA E RENATO529 

 

Priscila e Paulo foram casados durantes vinte e um anos, tiveram dois 

filhos, chamados Bruna e Renato. Ainda quando os filhos eram pequenos, o 

casal concordou que Priscila deixaria o emprego para cuidar da casa e dos 

filhos. Paulo prosperou nos negócios, tornou-se empresário e proprietário de 

alguns imóveis.  

Em 2008, após constantes discussões e agressões, Priscila decide se 

separar de Paulo. No entanto, Paulo não quer dividir os imóveis com Priscila. 

Dessa forma, Priscila decide entrar em uma das residências do casal e 

estabelecer sua moradia. Como não possuía mais as chaves do apartamento, 

Priscila resolve chamar um chaveiro para entrar no imóvel.  

                                                           
528

 A mulher que oferece a denuncia contra o homem é na maioria das vezes chamada de 
vítima, e o homem de acusado, ou agressor. Futuramente irei analisar estes termos com maior 
precisão, por isso que neste trabalho estas palavras e seus sinônimos aparecerão sempre 
entre aspas.  
529

 Todos os nomes próprios são fictícios para preservar as identidades dos sujeitos narrados 
ao longo deste trabalho. 
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Fato este que deixou Paulo furioso. Paulo vai até o imóvel no qual 

Priscila estava e solicita que a mesma fosse embora. Priscila resiste, mas 

Paulo lhe bate com um bambu e lhe ameaça. Priscila vai até à delegacia e 

registra uma ocorrência contra Paulo por agressões corporais e ameaça, após 

a mesma é encaminhada para o Instituto Geral de Perícia, onde faz um exame 

de corpo de delito. 

 

3.1.1. A “vítima”: Priscila 

 

Em outubro de 2013 os protagonistas desta história são chamados ao 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para uma audiência 

de instrução e julgamento. Cheguei ao Fórum como de costume. Após alguns 

minutos, chegam duas pessoas, um homem e uma mulher, que se aproximam 

da sala de audiências, dirijo-me até eles para conversarmos. Apresento-me e 

solicito a autorização para assistir à audiência – inicialmente havia pensado 

que ambos eram “a vítima e o acusado” de um processo judicial530. A mulher 

me fala que é a testemunha e que o homem que está junto com ela é seu pai e 

pergunta: “Posso autorizá-la a assistir a audiência, sem problema né, pai?”  

Paulo responde que a audiência não é dele. Insisto, perguntando se ele 

não foi intimado a comparecer, ele me encara seriamente, e muito embora 

consinta com a minha presença, percebo que não está muito satisfeito com a 

ideia de eu assistir à audiência. Em seguida chega um rapaz, é a segunda 

testemunha da defesa. Chama-se Renato, é filho do casal em litígio. Logo em 

seguida chega a denunciante Priscila. Os quatro ficam conversando e riem 

muito. A primeira impressão que tenho é que se trata de um casal reconciliado.  

Converso com Priscila e, após explicar mais uma vez o que faço no 

Fórum, solicito sua autorização para assistir à audiência. Priscila e Bruna 

sentam-se ao meu lado no corredor da sala de audiência, tento conversar com 

Priscila, mas não consigo. Bruna conta para sua mãe sobre seus projetos 
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 A primeira vez que conversei com a Juíza do Juizado no qual realizo minha pesquisa de 
campo, ela me disse que eu deveria solicitar expressamente a autorização das “vítimas” e dos 
“agressores” através de um termo e consentimento livre e esclarecido.  
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futuros, que esta grávida e de repente Priscila me olha e pergunta: “Não sabes 

cadê a minha advogada, até agora não apareceu?”. Respondo que não.  

A porta da sala de audiências é aberta, o estagiário chama Priscila e 

Paulo. A Juíza pergunta para Priscila se ela quer falar na presença de Paulo, 

Priscila responde que sim. A Juíza solicita que o estagiário chame um 

advogado para o “réu”, pois até o momento o seu advogado não havia 

comparecido.531  

Após alguns minutos, entram Paulo e um advogado dativo.  A Juíza diz 

para Priscila falar olhando para a câmera, pois as audiências de instrução e 

julgamento são gravadas. Novamente, a Juíza pergunta se a presença de 

Paulo não é inoportuna. Priscila responde que não.  

Iniciada a audiência, a magistrada se apresenta: “Olá, tudo bem com a 

Senhora? Meu nome é Themis, sou juíza aqui da Vara, qual o seu nome 

completo e o que o seu Paulo é da Senhora? A audiência de hoje é para 

verificarmos os fatos descritos na delegacia e prosseguirmos com o processo 

criminal contra o Senhor Paulo, ok?”  

Após as respostas de Priscila, Themis passa a palavra ao Promotor de 

Justiça. O Promotor de Justiça lê a denuncia de agressão corporal e ameaça 

constante nos autos e começa a questionar Priscila sobre os fatos narrados no 

inquérito policial. Priscila não compreende o que ele quer saber. Começa a 

falar sobre sua vida de casada, conta-lhe que viveu com Paulo durante vinte e 

um anos, que tiveram dois filhos e em 2008 decidiu se separar do marido, mas 

ele não quis dividir os imóveis com ela.   

Percebo que Priscila esta muito nervosa, suas mãos tremem e ela evita 

encarar Paulo que está sentando a sua frente. A todo o momento Paulo 

balança a cabeça, expressando sua contrariedade ao que Priscila está 

narrando. Priscila questiona o Promotor de Justiça sobre o que ele realmente 

quer saber, pois não entendeu a pergunta.  

                                                           
531

 No processo penal o (a) advogado (a) dativo (a) é nomeado (a) para defender o acusado 
que não tem advogado, ou, tendo-o, este não comparece aos atos do processo. Segundo o 
Código de processo penal, artigo 261: “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor”.  
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O Promotor de Justiça insiste, ele quer saber como ocorreram os fatos 

narrados anteriormente. Mas Priscila continua não compreendendo os 

questionamentos e pergunta: “O que o Senhor quer saber?”. 

Neste momento a Juíza intervém e fala para Priscila descrever os 

fatos. Priscila comenta que naquele dia foi para o apartamento da praia, trocou 

às fechaduras, Paulo apareceu e lhe bateu com um bambu.  

O Promotor de Justiça pergunta para Priscila se ela já havia apanhado 

antes, pois no inquérito está escrito que Paulo sempre foi muito agressivo. 

Priscila começa a chorar. O Promotor questiona se Priscila teve 

acompanhamento psicológico, ela não responde. O estagiário lhe traz um copo 

de água, mas ela não consegue parar de chorar.  

Priscila conta que ficou com tanta vergonha de ter apanhado e tão 

constrangida que foi embora do condomínio. O Promotor pergunta se Paulo 

usa drogas ou álcool. Priscila conta que usava medicamentos para depressão 

e bebida alcoólica.  

Priscila comenta que havia solicitado uma medida protetiva, mas nunca 

obteve respostas. Somente na semana passada, ou seja, outubro de 2013, é 

que recebeu um papel, pois Paulo havia ido até sua casa e a ameaçado 

novamente, momento no qual ela fez uma nova ocorrência.  

O Promotor de Justiça diz que está satisfeito e que não possui mais 

perguntas. A defesa não possui perguntas e a Juíza também não. Priscila é 

liberada da sala de audiência.  

 

3.1.2.  Testemunha de defesa n.º 1: Renato 

 

A primeira testemunha da defesa é chamada: Renato, filho do casal. 

Lembrem-se que o advogado de Paulo havia sido nomeado naquele momento, 

já que seu advogado constituído nos autos não compareceu na audiência. 

Assim, o advogado pede alguns minutos para conversar em particular com 

Renato. O advogado e Renato saem da sala de audiência, e, em menos de três 

minutos, retornam e tem início a inquirição de Renato.  
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O advogado pergunta o que Renato sabe sobre os fatos. Renato fala 

que não sabe de nada, pois não estava no local, além disso, fala que não há 

bambus no apartamento que sua mãe estava. Paulo, enquanto isso, faz 

caretas e balança a cabeça em sentido negativo.  

Renato conta que Priscila sempre foi descontrolada, fazendo seu pai 

de refém. Para ele o pai não seria capaz de ameaçar a mãe. No entanto, após 

refletir um pouco, Renato fala: “Talvez, na hora da raiva ele tenha ameaçado 

ela”.  

O Promotor de Justiça pergunta se antes da separação o casal brigava 

muito. Renato fala que nunca viu nada. O Promotor questiona se, após a 

separação, Renato foi morar com o Pai. Renato diz que não, pois já morava 

sozinho. O Promotor quer saber se eles possuem muitos imóveis. Renato 

começa a rir.  

O Promotor se sente afrontado e pergunta do que Renato está rindo. A 

Juíza também reprova a atitude da testemunha e pergunta para Renato: “Você 

está debochando, está rindo, isso aqui é sério, está rindo do que? Se eles se 

davam tão bem porque se separaram? Qual é a intenção da sua mãe em 

mentir?”.   

Renato fica intimidado e responde que não estava rindo, nem 

debochando, mas que não sabe o motivo da separação dos pais. O Promotor 

de Justiça pergunta se o Pai bebia e tomava remédios para depressão. Renato 

diz que não, mas logo após fala: “Ele tomava duas ou três bebidas por dia, mas 

não sei lhe dizer se ele estava tomando remédios. Faz tempo que não moro 

com ele”.  

A Juíza fala para o Promotor parar de questionar Renato, pois ele não 

irá responder nada mesmo, já que o Pai é quem lhe sustenta e demonstra seu 

inconformismo perante a atitude de Renato: “Que coisa horrível, nunca vi um 

filho ficar contra a mãe”.  

Renato é liberado da sala de audiência.  

 

3.1.3. Testemunha da defesa nº 2: Bruna 
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Entra a segunda testemunha, também filha do casal, de nome Bruna. O 

advogado de Paulo é quem inicia com os questionamentos, pergunta para 

Bruna se Paulo batia em sua mãe. Priscila fala que não sabe de nada, apenas 

que ambos estavam se separando. O advogado prossegue: “O que era comum 

na relação do casal?”. De forma irônica, Bruna pergunta para o advogado: “O 

que é comum para ti?”.   

É passada a palavra ao Promotor de Justiça que pergunta sobre os 

fatos narrados no inquérito policial. Mas Bruna diz não saber de nada, pois 

cada um tem a sua versão.  

A Juíza expressa novamente seu estranhamento em relação às 

testemunhas da defesa: “Que postura mais estranha, filhos fazerem isso com a 

própria mãe. [...] Coitada dessa mãe”.   

Percebo que a Juíza esta contrariada com a situação. Comportamento 

diverso daquele que eu tenho presenciado na maioria das vezes, nas quais a 

Juíza esta sempre sorridente e conversando com as mulheres “vítimas”, 

principalmente nas audiências de ratificação.  

Bruna é liberada da audiência.  

3.1.4 O “acusado”: Paulo 

 

A Juíza solicita que Paulo se sente a sua frente, pois agora ele será 

interrogado. Ela pergunta se seus filhos moram com ele. Paulo responde que 

Renato e Bruna são sócios dele em uma construtora e que cada um tem a sua 

casa.  

A Juíza pergunta se ambos os filhos conseguiram adquirir imóveis com 

o próprio trabalho. Paulo responde que colocou os imóveis no nome dos filhos, 

pois achou melhor, já que Priscila é bipolar. Paulo conta que sempre foi vítima 

de Priscila, e que nunca se encostou nela, pois havia sido alertado pelo seu 

advogado. Paulo começa a se contradizer, fala que as casas que possui estão 

no nome dos dois filhos, mas logo após diz que as casas são dele.  
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A Juíza pergunta sobre os fatos narrados na delegacia por Priscila em 

2008. Paulo fala que ela queria lhe agredir, e ele ficou com muito medo, então 

ele pegou a vassoura para se defender. Após, chamou a polícia e fez um 

boletim de ocorrência contra ela que havia lhe ameaçado. A Juíza questiona: 

“O senhor a ameaçou?”. 

Paulo conta que somente ameaçou Priscila, pois ela o havia ameaçado 

primeiro. Além disso, narra que a família de Priscila possui atitudes duvidosas e 

pergunta para a Juíza: “A Senhora sabe né?”. “Eu não sei de nada”. Responde 

a Juíza. Prossegue a Juíza questionando Paulo: “O Senhor batia na Priscila?”. 

Paulo fala que precisa contar uma coisa. A Juíza alerta que lhe fez uma 

pergunta bem objetiva. Paulo prossegue: “Agredir de verdade, com socos, não, 

eu já dei uns empurrões, mas sempre para me defender. É difícil, sabe? Ela me 

disse uma vez que me traia, se fosse em outra ocasião, eu tinha lavado a 

minha honra, há 30 anos atrás, se eu fosse um homem violento”.  

O Promotor de Justiça pergunta se Paulo bebe muito. Paulo fala que 

bebe na quarta-feira, mas que nunca fica embriagado, pois toma umas duas 

cervejas por dia, no máximo quatro. Alerta que sempre bebe em casa, jamais 

nos bares e insiste: “Eu não quero fazer capeta de ninguém. Não tenho 

alcoolismo”.  

Paulo prossegue falando sobre sua vida de casado e chama a atenção 

que Priscila nunca precisou trabalhar: “Eu chegava em casa e o almoço não 

estava pronto. Tudo bem que ela não fizesse para mim, mas que fizesse para 

os filhos. Eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico, pois tentei me matar duas 

vezes. Depois que a gente se separou ela continuava me ligando, dormia na 

minha casa, dormia comigo mesmo depois de ter a medida protetiva. Eu vejo 

muitos casos de violência, eu leio muito”. Paulo fala encarando o Promotor de 

Justiça que lhe questiona: “Por que estás olhando para mim? O Senhor tem 

que olhar para a Juíza, é ela quem preside a audiência, não eu”.  

A audiência é finalizada.  

* 

Paulo, o Advogado e o Promotor de Justiça saem da sala de audiência, 

mas eu permaneço fazendo algumas anotações finais em meu diário de 
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campo. A Juíza me olha e fala: “Que coisa mais triste isso aqui, eu nunca tinha 

visto filhos testemunharem contra a mãe. Tá na cara que ele sustenta os filhos, 

ele comprou os filhos”.  

Pergunto para a Juíza se Priscila não poderia estar com problemas 

psicológicos. A Juíza responde: “Se essa mulher enlouqueceu, imagina o que 

ele não deve ter feito durante esses anos todos contra ela para ter deixado ela 

assim?”.  

Concordo com ela e saio da sala de audiência.  

 

4.  O DISPOSITIVO DE PODER ENCONTRADO NA SALA DE AUDIÊNCIA 

 

Os apontamentos do Promotor de Justiça, os questionamentos da 

Juíza, os olhares e gestos do “acusado”, o choro da “vítima”, o interrogatório 

das testemunhas compõem uma rede entre elementos heterogêneos.  Às 

vezes se tratam de proposições morais, às vezes de apontamentos legais, em 

outras palavras, o dito e o não-dito presentes na audiência descrita acima 

constituem o que estou chamando de um dispositivo de poder.  

Ao focalizarmos o poder, passamos a problematizar não apenas o 

edifício jurídico da soberania, dos aparelhos do Estado, das ideologias que o 

acompanham, mas sim as estratégias de dominação. (FOUCAULT, 2001). O 

dispositivo encontrado na sala de audiência diz respeito às técnicas, às 

estratégias e às formas de assujeitamento que o poder utiliza.  

No entanto, o assujeitamento pelo qual passou Priscila, por exemplo, 

não assume apenas um caráter totalitário, isto é, não impede os movimentos 

de fuga, podendo ser emancipatório e libertador. Já que o dispositivo de poder 

encontrado na sala de audiência pode ultrapassar a ideia de repressão e de lei. 

Nesse sentido, o conceito de linhas de fuga nos auxilia a refletir a 

respeito dos movimentos constitutivos da produção de justiça para além dos 

regimes jurídicos e institucionais que apontam para a uniformização e para o 

regramento social. Como podemos observar, a lei aparece de forma implícita 

na audiência acima, sabemos que o Promotor de Justiça precisa que Priscila 
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conte novamente os fatos narrados na delegacia, pois necessita de provas 

para o processo, mas as questões que ele dirige às testemunhas, suas 

manobras e estratégias para que o “acusado” entre em contradição vão muito 

além da lei. 

Assim, o dispositivo de poder na sala de audiência pode apresentar 

sua face produtiva, ou seja, seu caráter positivo532. Em outras palavras, o 

dispositivo de poder produz novas configurações caso a caso através das 

histórias que são contadas e vividas na sala da audiência.  

Além disso, é importante destacar que há uma associação entre lei 

interna (autonomia) e lei externa (leis estatais), isto é, entre o molecular e o 

molar. (GUATTARI, 2005) Os elementos presentes nos fluxos, na rede e nos 

agenciamentos na sala de audiência, estão organizados conforme um modelo 

molar e conforme um modelo molecular. As linhas molares dizem respeito às 

estratificações que limitam objetos, sujeitos, representações e seus sistemas 

de referência. As linhas moleculares, por outro lado, são aquelas dos fluxos, 

dos devires, das transformações de fases e de intensidades.  

Ambas as linhas estão presentes na sala de audiência, ainda que em 

permanentes tensões.  Aqui é importante destacar que, para Deleuze (1990), 

os dispositivos são caracterizados por possuírem: “[...] linhas de força, linhas 

de subjetivação, linhas de ruptura, de fissura, de fratura que se entrecruzam e 

se misturam, enquanto umas suscitam, através de variações ou mesmo 

mutações de disposições”.  

O dispositivo encontrado na sala de audiência é constituído por linhas 

sem destinos determinados, que se aproximam ao mesmo tempo em que se 

afastam e que fazem parte de processos indefinidos. Cada linha está “[...] 

quebrada e submetida a variações de direção (bifurcada, enforquilhada) 

[...]”(DELEUZE, 1990).  
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 Segundo Agamben (2009), dispositivo é tudo o que tem: “[...] de maneira ou outra, a 
capacidade de capturar, de orientar, de determinar, de interceptar, de modelar, de controlar e 
de assegurar os gestos, as condutas, as opiniões [...]”. Para o autor, a genealogia foucaultiana 
desse termo remonta a outro, isto é, a positividade.  
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Seguir a trajetória das linhas e suas variações dinâmicas, ou seja, 

cartografar essas linhas nos auxilia a traçar um mapa que abrange as 

instâncias individuais, coletivas e institucionais envolvidas na formação do 

território da sala de audiências. Nesse sentido, gostaria de enfatizar não o seu 

desenho final, mas o processo no qual ele vai sendo produzido. Em outras 

palavras, a cartografia aponta para o trajeto desenvolvido pelos cartógrafos ao 

longo do qual vão traçando seus esboços que aqui apontam para a produção 

de justiça.  

Algumas linhas são mais maleaveis que outras, nos permitindo 

movimentos de fuga. Priscila, por exemplo, nasceu mulher, tornou-se esposa e 

mãe, passou de algumas linhas de segmentariedade duras a outras, de um 

ponto a outro. As linhas duras fizeram parte de seu processo de subjetivação, 

mas é possível que ela esteja em uma linha e ao mesmo tempo outras linhas 

estejam sendo traçadas.   

Cartografar a sala de audiência demonstra a constituição do dispositivo 

de poder que faz parte do mapa. Através do dispositivo percebemos a 

expressão das linhas que atravessam as configurações da rede. Linhas de 

força que transversalizam a história e são atualizadas em diferentes momentos 

na produção de justiça.  

Desse ponto de vista, a produção da justiça é percebida como 

continuamente sendo produzida dentro de agenciamentos heterogêneos 

desprovidos de instâncias de controle definidas. Contrariando a lógica binária, 

que, segundo Deleuze e Guattari (1995), seria a lógica da árvore-raiz, na qual 

tudo seria remissível a uma unidade principal (um tronco que desce às origens 

da planta), os autores propõem o “rizoma”. O rizoma enquanto ferramenta-

conceitual nos auxilia a refletir sobre a produção da justiça na sala de 

audiência, bem como ressalta o dispositivo de poder que está sendo 

desenhado e as conexões entre as práticas discursivas e não-discursivas, as 

relações de poder e a produção de subjetividade. As linhas de fuga atuam 

quando o rizoma pode ser quebrado ou melhor desterritorializado.  

Segundo Deleuze e Guattari (1995), um rizoma pode ser:  
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[...] quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma 
outra de sua linha ou segundo suas linhas. [...] Todo rizoma 
compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 
estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; 
mas compreende também linhas de desterritorialização pelas quais 
ele foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada vez que linhas 
segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz 
parte do rizoma.  

 

 

Assim, é possível pensarmos a produção de justiça a partir de uma 

perspectiva relacional, isto é, através dos múltiplos agenciamentos que 

compõem a cartografia da sala de audiência. A complexidade dos discursos 

descritos na audiência acima é o resultado da relação que cada um estabelece 

com os grandes agenciamentos (judiciário, familiar, entre outros). Não diz 

respeito apenas a produção da justiça, mas também ao mapa subjetivo de 

cada sujeito envolvido na sala de audiências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que tenho presenciado em minha pesquisa de campo vai muito além 

de um diálogo de surdos entre um direito codificado, instituído, instalado em 

sua racionalidade e as histórias que são contadas e vividas neste 

tempo/espaço. O que há são relações recíprocas e trocas implícitas através de 

cruzamentos constantes de múltiplos fluxos que atravessam este território/sala 

de audiências.  

Assim, temos uma imagem da produção da justiça, no Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, não como um rio que aponta 

para uma linearidade de uma origem, de um percurso e de um fim ou 

finalidade, mas como rizoma de produção de justiça. Um dispositivo de poder 

com múltiplas formas de produzir justiça na qual é impossível à busca por um 

significado a priori, nem a presunção de objetivos futuros.  
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Traçar a rede deste território nos permite visualizar os fluxos 

hierarquizados, horizontais ou transversais, a racionalidade, a emoção, uma 

lógica de apoio estatal, de corresponsabilidades, uma rede capilarizada, 

envolvendo múltiplos recursos, conhecimentos e saberes. Enfim, uma lista 

ampla, caracterizada por estar em constantes invenções e atualizações. Assim, 

quiçá, desenhando essa rede, seus múltiplos fluxos e associações, possamos 

analisar os modos de produção de justiça na sala de audiências do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.  
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Corporalidades e gêneros: a experiência trans para além da pista 

Emerson Pessoa533, Joyce Mayumi Shimura534 

 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo compreender as construções de corporalidades trans. Por meio 

da história oral buscou-se expor as técnicas de transformações corporais, os significados atribuídos ao corpo 

transformado e os preconceitos vivenciados. Os resultados apontam para heterogeneidade de discursos sobre o 

ser e estar travesti ou transexual. 

 

Palavras-chave: Travestilidade. Transexuais. Corporalidade. História oral. 

 

Abstract: This study aims to understand the construction of trans corporeality. Through oral historyexpose the 

techniques of body changes, the meanings attributed to the transformed body and prejudices experienced. The 

results indicate heterogeneity of discourses about being and transvestite or transsexual. 

 

Keywords:Travestilidade. Transexual. Corporeality. Oral history. 

 

 

 

Introdução 

 

 

O objetivo desse artigo é compreender as construções corporais de travestis e transexuais 

diante do modelo hegemônico de corpo feminino. Para tanto, o artigo divide-se em duas 

partes, inicialmente, será apresentada as discussões pertinentes ao tema: corpo, corporalidade, 

moda e suas relações com os discursos científicos. Em seguida, apresentamos a compreensão 

de algumas trans
535

 sobre a construção de suas corporalidades, suas interpretações, decisões e 

influências. Para por fim, propor uma discussão sobre a dominação do discurso que coisifica 

os corpos. 

As discussões sobre corporalidades na modernidade demonstraram que o corpo não é algo 

inerte, mas matéria prima, onde se pode intervir e transformar de acordo com as 

subjetividades dos indivíduos. Se ainda há muitos sujeitos que se limitam a ser o corpo que 

têm, mantendo uma relação naturalizada, por outro lado, também existem sujeitos que o 

levam para além de suas dinâmicas próprias, como por exemplo, as trans. (FERREIRA, 

2008). Tais estudos também apontaram que estamos sujeitos à corrupção, desenvolvemos 
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intervenções, tecnologias corporais, cada cultura à sua maneira. Formamos normas e 

condutas, não apenas intervenções materiais. Assim, tornamo-nos reféns de aspectos morais, 

reféns de representações de corpos (GOELLNER, 2003).  

Ao considerar um discurso homogêneo sobre os corpos femininos tem-se em mente um 

padrão de corpo desejado e objeto de consumo (LESSA, 2005). Nesse sentido, pensamos em 

como sujeitos trans observam o fenômeno do corpo mencionado na mídia como padrão, 

perfeito e desejável em relação à construção de seus próprios corpos. As observações 

expressas pelas trans citadas nesse artigo foram registradas por meio de procedimentos 

advindos da história oral, considerando que os registros fazem parte de pesquisas realizadas 

entre os anos de 2010 e 2012 pelos autores. 

 

 

Corpo: padrões definidos 

 

 

Os corpos femininos é tema frequente em capas de revistas, programas de televisão, 

propagandas, entre outras mídias. Esses veículos de comunicação apresentam corpos 

femininos construídos por meio de biotecnologias corporais, exercícios físicos, ingestão de 

suplementos, a idéia “vendida” é aquela que afirma “você pode ter o corpo que quiser”. Essa 

representação de corporalidade feminina gera desconfortos sociais e psicológicos nos sujeitos 

que não se enquadram no padrão mencionado pela mídia como “melhor, mais bonito e bem 

sucedido” (LESSA, 2005). Sendo assim, convém questionar: quais são os pressupostos para a 

padronização dos corpos femininos?  

Uma das possibilidades de resposta para a questão supracitada é o discurso científico, o qual 

expressou a verdade e a certeza sobre os corpos de homens e mulheres (FOUCAULT, 1988). 

Ao retomar os conhecimentos disseminados pelas ciências sobre os corpos, sabe-se que 

Galeno já indicava uma “menor perfeição e menos completa” elaboração do aparelho sexual 

feminino em comparação com o masculino. Além da imperfeição, os modelos de 

normatização e regulação sobre os corpos indicavam práticas sociais binárias, as quais 

polarizavam atividades de acordo com o sexo biológico (LAQUEUR, 2001). 

O desenvolvimento das ciências biológicas, no final do século XVIII e início do século XIX, 

disseminou uma diversidade de discursos discriminatórios aos corpos femininos. A guisa de 

exemplo é possível citar os aspectos relacionados à reprodução, mencionada como natural, à 

fragilidade, que impedia a prática de esportes, à inferioridade intelectual, a qual limitava os 



 

 

 

 

corpos femininos à espaços privados (HARAWAY, 2009). Além disso, a história dos corpos 

sexuados indica ainda o discurso sobre os contornos dos corpos saudáveis (LAQUEUR, 

2001). 

Em vista disso, é inegável a contribuição das ciências sobre a invenção de categorias que 

afirmaram o que constitui “ser mulher”
536

. Nesse sentido, os canais de comunicação 

midiáticos se apropriaram dos discursos científicos, historicamente constituídos, para divulgar 

uma padronização sobre os corpos femininos (LESSA, 2005). A construção dos corpos de 

acordo com esses padrões gera uma sociedade híbrida, na qual os aspectos físicos, orgânicos e 

tecnológicos se apresentam misturados (HARAWAY, 2009).  

A padronização de corporalidades atrelada às tecnologias médicas produz sujeitos “iguais” 

dentro da hierarquia de beleza existente em nossa cultura. Neste sentido, 

 

Mudanças realizadas no corpo, geralmente encaradas como o supra-sumo da evolução tecnológica a 

serviço das “imperfeições” da carne, podem estar muito mais próximas de uma higienização 

neofascista do que de uma abertura de possibilidades experimentais ao sujeito (ARAÚJO JUNIOR, 

p.92, 2006). 

 

Este fato é visível nos aparelhos midiáticos: corpos magros, definidos e esbeltos são 

apresentados como único modelo a ser seguido, sempre pautadas no sujeito branco, malhado e 

burguês em seu sentido mais higienicista, sem se importar com o “preço” a ser pago pelo 

próprio corpo. Todavia, os corpos são únicos e estão em continua transformação, de acordo 

com o contexto social e histórico. Logo, a padronização de um modelo corporal é sempre um 

dispositivo do poder para produção de corpos dóceis (KATZ, 2008). 

Assim, a coisificação dos corpos femininos indica o caminho da perfeição ou do 

aprimoramento dos corpos. Além disso, os corpos são acompanhados por um conjunto de 

ações, reações e escolhas de acordo com o sexo biológico, ou seja, “o gênero adquire vida 

através das roupas que compõem o corpo, dos gestos, dos olhares, ou seja, de uma estilística 

definida como apropriada” (BENTO, 2006, p. 4).  

Em outras palavras, a coerência das corporalidades e o sentido atribuído aos corpos somente 

faz sentido se há “um sexo estável, expresso por um gênero estável, que é definido 

oposicional e hierarquicamente por meio da prática compulsória da heterossexualidade” 

(BUTLER, 2003, p. 216). Cumpre elucidar, então, que os discursos científicos e midiáticos 
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que divulgam os padrões de corporalidades expressam os padrões sociais, sexuais e 

comportamentais.  

As transformações corporais assim são muito mais que simples mudanças na anatomia, são 

também pensamentos, imposições, princípios religiosos, etnia, consumo, tecnologia e modos 

de adequar-se ao meio social e cultural. Nesse sentido, uma das entrevistadas produziu esta 

reflexão ao pensar sobre os “olhares” que são depositados sobre ela nas ruas, “[...] então o 

meio interfere no seu corpo, as pessoas interferem no seu corpo e os pensamentos que as 

pessoas vão ter”. 

Butler (2002; 2003) interpreta a ambiguidade entre os universos masculinos e femininos das 

travestis como uma “performatividade do gênero”, uma identidade transitória, um constante 

movimento de devir de acordo com o momento sócio-histórico em que se inserem. Portanto, a 

travesti fabrica não apenas o corpo, mas também o gênero.  

Na visão de Butler (2003, p. 195) “[a] travesti subverte inteiramente a distinção entre os 

espaços psíquicos internos e externos, e zomba efetivamente do modelo expressivo do gênero 

e da ideia de uma verdadeira identidade do gênero” (acréscimo da autora). Assim, para Butler 

(2003), a travesti representa uma performance de uma identidade de gênero, a imitação das 

experiências do gênero, as quais são naturalizadas e essencializadas pela coerência 

heterossexual (BUTLER, 2003). 

Foucault (1988) ao discutir sobre a questão do discurso moderno do controle, afirma que a 

medicina é um desses discursos, pois transforma o corpo dos sujeitos em instrumentos de 

regulação e controle biopolítico. Um corpo material, um corpo dócil, submisso, um corpo 

erótico, utilizável, um corpo produtivo, sociável são os corpos visados, alvos privilegiados às 

operações simbólicas e materiais dos mecanismos de poder (FOUCAULT, 1985, 1987, 1988, 

1993).  

Uma rede de relações de poder e seus dispositivos, a “microfísica do poder”, transformam os 

corpos em sujeitos. Estes sujeitos constituem as ciências e os saberes por meio de um discurso 

que contempla o controle e a codificação dos corpos em sujeitos cognoscentes ou sujeitos de 

práticas divisórias, responsáveis pela exclusão, separação e opressão a si mesmo ou aos 

demais (FOUCAULT, 1985, 1987, 1988, 1993). 

Diante disso, se questiona: as trans se apropriam dos discursos padronizantes sobre as 

corporalidades e os fabricam de acordo com esses parâmetros? Quais os recursos utilizados 

por elas? Há referências para a construção de suas corporalidades? 

 

 



 

 

 

 

Fragmentos das construções corporais 

 

 

O procedimento metodológico adotado para o levantamento de fontes de pesquisa e o 

tratamento das entrevistas foi a história oral. Tal escolha permitiu organizar previamente tanto 

a quantidade de informantes quanto o roteiro de entrevista, sua realização e o tratamento das 

narrativas e das informações coletadas (ALBERTI, 2005).  

O questionário foi organizado com perguntas do “tipo semi-diretiva”, que segundo Rosália 

Duarte (2002, p.147), define-se como “uma técnica de coleta de dados que supõe uma 

conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida por este de 

acordo com seus objetivos”. Portanto, na preparação das perguntas para as entrevistas foram 

estabelecidas questões que fornecessem informações sobre as relações e as articulações entre 

corpo, medicina, indumentária e os gêneros.  

Sabe-se que uma das utilidades das fontes orais é revelar os sentidos atribuídos pelas 

entrevistadas ao passado (PORTELLI, 2007). Nesse sentido, as narrativas aqui apresentadas 

são apenas recortes das histórias de vida de trans que buscaram expor o sentido de suas 

construções corporais dinâmicas, transitórias e contínuas.  

Utilizamos também o caderno de campo como suporte para a captação dos dados, anotando 

informações adicionais para enriquecer as informações coletadas, por exemplo, risos, gestos, 

locais, olhares. Nesse ínterim, Tourtier-Bonazzi (1996, p.239) nos traça o seguinte 

esclarecimento: “toda transcrição, mesmo bem feita, é uma interpretação, uma recriação, pois 

nenhum sistema de escrita é capaz de reproduzir o discurso com absoluta fidelidade”. Deste 

modo, o caderno de campo foi utilizado para relembrar gestos e posturas na transcrição do 

material. Logo após este processo tivemos o cuidado de verificar a compatibilidade entre 

nossas transcrições e o conteúdo dos registros orais. 

As informantes
537

 totalizaram quatro trans com faixa etária de 20 a 50 anos: Alice, 20; 

Dulcinéia, 29; Renata, 32; e, Emanuela, 49. A variação etária permitiu compreender como as 

referências e as influências sobre as construções corporais se modificaram de acordo com o 

tempo. As tecnologias médicas e a indumentária feminina ocupam papel de destaque na 

construção de suas corporalidades, produzindo novos sentidos para as visualidades. Nesse 

sentido, “a natureza ‘feminina’ do
538

 travesti ganha corpo, se consolida, se arredonda no 
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“No caso das travestis, nós observamos que este grupo luta por ser reconhecido, do ponto de vista 

do gênero, como parte do universo feminino. As travestis usam, ao identificarem-se, não só nomes 



 

 

 

 

cotidiano, minuto a minuto, no milimétrico (pêlo a pêlo) combate de tudo que tenta brotar do 

homem subjacente” (SILVA, 1993, p. 134). 

As corporalidades das trans entrevistadas foram primeiramente construídas por meio do uso 

de hormônios femininos, as finalidades, no entanto, divergem. Emanuela, por exemplo, 

utilizou para diminuir os pelos do rosto e se assustou quando observou outra consequência, o 

desenvolvimento das mamas, utilizou-se desse recurso por pouco tempo. Em contrapartida, 

Renata quando ingeriu as primeiras doses já sabia que além dessas reações teria problemas 

quanto à diminuição da libido, à ereção e a possibilidade de furúnculos, por isso consultou um 

endocrinologista, para complementar a medicação e tentar reduzir os efeitos colaterais do 

tratamento hormonal. A diferença de idade entre Emanuela e Renata é de 17 anos e isso pode 

ser um fator para a disseminação de informações sobre os efeitos colaterais do consumo de 

hormônios.  

Nesse sentido, Benedetti (1997) ao estudar as travestis brasileiras notou a importância da 

utilização de hormônios como status privilegiado entre esse grupo. Os tratamentos hormonais 

é o transformador do corpo que promove o ingresso nessa identidade social e o 

reconhecimento dos outros membros como pertencente ao grupo: 

 

O hormônio (e conseqüentemente as formas que ele desenvolve no corpo) parece ser um instrumento 

ritual de passagem, porque é junto com os seios e as formas redondas do novo corpo que a travesti 

(re)nasce para o mundo, que esta identidade se afirma e se comunica (BENEDETTI, 1997, p.10). 

 

Quanto ao uso de hormônios, Alice, 20 anos mais nova do que Emanuela, oferece mais 

detalhes sobre os efeitos colaterais, como o afinamento da pele e, os riscos de combinação dos 

hormônios com bebidas alcoólicas e tabaco, inclusive algumas restrições, como o fato de 

abdicar da masturbação para diminuir a produção de hormônios masculinos. Informações 

repetidas por Dulcinéia, 29 anos. Desse modo, é possível notar que há um intercâmbio de 

informações sobre os efeitos do consumo de hormônios. 

                                                                                                                                                                                     

femininos, mas também se utilizam dos repertórios discursivos femininos, bem como dos respectivos 

artigos de vestuário e beleza próprios do universo feminino. As travestis que participam do Movimento 

Nacional de Travestis – ENTLAIDS – reivindicam o direito ao trabalho, ao respeito, à inclusão social e 

de serem reconhecidas com “as”, visto que, as mesmas, vivem permanentemente segundo os ritos 

presentes no universo feminino” (SILVA e BARBOSA, 2005, p. 37). O ENTLAIDS é o Encontro 

Nacional de Travestis e Transexuais na luta contra a AIDS. Desse modo, utilizaremos os artigos “a” e 

“as” para referenciar as travestis. Quando Helio Silva (1993) realizou sua pesquisa essa discussão 

não estava consolidada nas ciências humanas.  



 

 

 

 

Os hormônios femininos não alteram somente a corporalidade dos sujeitos. Inúmeras 

narrativas coletadas em campo apontam também mudanças psicologicas nas trans. Renata, por 

exemplo, também, confirma essa informação:  

 

Na fase de transformação acontece muita mudança de humor também, com a gente, entendeu, 

devido a ser um hormônio feminino, no caso a... deixa eu tentar lembrar o nome do hormônio, 

porque o homem tem testosterona... Gestadinona (tsc), então ele repõe aquele hormônio masculino, 

transformando os seus glóbulos (tsc) masculino em feminino aparentemente, então da muita 

mudança de humor, algumas ficam depressivas, outras ficam agressivas, outras choram muito, então 

depende, mas geralmente todas ficam muito depressivas, não pode ficar muito sozinha, então tem 

tudo isso, sabe?  

 

Convém notar que o desenvolvimento das mamas por meio do consumo de hormônios não as 

satisfaz. O corpo marcado pelos riscos, pressionado por manifestações sociais e da 

subjetividade, é impelido à agir e à reagir diante do desejo de construir um corpo referência. 

Nesse sentido, em busca do corpo desejado, Emanuela inseriu silicone industrial aos 32 anos 

no peito e no quadril: “eu coloquei silicone com uma ‘bombadeira’ de Curitiba, aos trinta e 

dois anos, coloquei um pouco aqui no quadril e um pouco no peito. Só, um pouco”. O 

“pouco” que se refere Emanuela foram cerca de 3 litros divididos entre quadril e peito. O 

receio de Emanuela sobre esse tipo de aplicação, na época era apenas com o fato de que 

precisava cuidar para o silicone industrial não ‘”escorrer” para outras partes de seu corpo. 

Satisfeita e orgulhosa pela ‘naturalidade’ do tamanho do quadril, Dulcinéia receia o risco de 

morrer por alguma complicação durante a cirurgia para implante de próteses no peito e não 

consegue conceber a ideia de injetar silicone industrial, pois a probabilidade de haver 

problemas é maior do que a cirurgia: “a beleza tem um preço, mas a minha vida não tem 

preço, não quero morrer pela beleza”. 

No entanto, a utilização de silicone industrial para transformação do corpo trans não foi 

utilizado por todas as entrevistadas. Renata, por exemplo, assim como Dulcinéia, receia essa 

modificação, e pretende realizar sua cirurgia estética em uma clínica especializada. Ao ser 

indagada sobre as práticas utilizadas para o crescimento das mamas, ela disse:  

 

Não, o meu é todo hormônio, eu já era fofinha, este peito é natural, né? Eu não tive muita mudança, 

porque, eu não quero colocar silicone industrial no meu corpo, então eu estou juntando um bom 

dinheiro, para colocar prótese mesmo, no quadril, só, meu peito para mim esta ótimo do jeito que 

esta, pelo fato de eu ser um pouquinho mais gordinha, então o meu peito desenvolveu bem, ficou um 



 

 

 

 

peito feminino, então eu acho por isso, mas nem todas passam por este processo, tem umas que 

ficam bem feinhas. 

 

Conforme apontado por Renata as transformações advindas do uso de hormônios não são as 

mesmas para todos os sujeitos. Por exemplo, Alice dependente dos pais também não tem 

silicone em nenhuma parte do corpo, devido aos receios de fazer o procedimento com uma 

bombadeira
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 e a falta de recursos financeiros para realizar a transformação em um cirurgião 

plástico. Segundo ela, “[...] primeiro você tem que se ‘ajeitar’, né? Para depois você fazer 

estas coisas mais radicais, por que infelizmente eu não sou tão independente assim, entendeu? 

E também eu não quero sair na rua e fazer programa [...]”. Foi Alice que informou um dos 

principais efeitos colaterais do uso dos hormônios:  

 

Você começa a engordar, e eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade para emagrecer, ai eu 

tive que parar de comer, parar de comer, porque se não, eu não entrava mais nas roupas, (risos) [...] 

Eu me preocupo muito com o peso, faço dieta... Eu fico de olho no meu peso, se não você engorda 

demais. 

 

Um dos pontos centrais de análise deste artigo, os medos e receios de não se encaixar nos 

padrões hegemônicos de corporalidade são apresentados por meio da narrativa de Alice. 

Afinal, ser uma mulher e ser gorda não se encaixa no perfil da entrevistada, talvez devido a 

pouca idade, o que aumenta o poder dos padrões em sua vida e o seu trabalho como 

profissional da moda, que colabora na criação de estereótipos.  

No mesmo sentido da fala de Alice, Dulcinéia acrescenta que o tratamento hormonal 

provocou nela a ansiedade: “Tem gente que fica estressada, depressiva e chorona, mas eu não. 

Na verdade eu só sinto vontade de comer! Eu acordo três ou quatro horas da manhã e eu como 

o que houver na geladeira!”.  Como resultado do consumo exagerado de alimentos, Dulcinéia 

afirma que engordou, que sua cintura e barriga aumentaram e por isso parece que o quadril 

diminuiu, registros que reafirmam as informações expressas por Alice. 

 

Eu tinha cintura. Agora não, só gordura! E eu sinto vontade de comer. Eu acordo três ou quatro horas 

da manhã e o que tiver na geladeira eu como! O que há de positivo no meu corpo é a minha bunda. 

Porque eu não preciso de silicone! O meu é natural. Graças a Deus não tenho nenhuma estria na 

minha bunda nem na minha perna. 
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 Travesti que injeta silicone industrial para criar curvas no corpo de outras travestis.  



 

 

 

 

A referência de feminilidade de Dulcinéia advém de sua mãe, a vaidade com as 

unhas das mãos e pés, o cuidado com os cabelos, os adereços, os saltos altos dos sapatos 

e os vestidos. A ênfase aos saltos altos dos sapatos pode ser interpretada como um objeto 

de afetividade e também a relação de poder que os saltos representam: “E eu uso salto o 

dia inteiro! Não desço do salto! Não uso ‘rasteirinha’, porque acho uma coisa inferior. Eu 

acho que mulher tem que usar uma coisa que mantém em cima!”. 

Emanuela vislumbrou um corpo semelhante ao de uma amiga: “acho bonito o corpo de 

mulheres, madames, coroas, com a cintura mais larga e o quadril também”. Logo, a referência 

corporal de Emanuela é um corpo mais arredondado e curvilíneo: 

 

Quando eu vejo um corpo feminino, o que eu observo... eu acho as curvas bonitas! Então, eu observo 

as curvas e os detalhes. Também os cuidados da pessoa. Eu vejo muitas pessoas aí que eu acho que 

deveria se cuidar melhor. Feminina, né? Mulher. Eu acho que por elas ser mulher em que se valorizar 

mais ainda. 

 

Neste sentido, ela afirma que “eu não mudei meu corpo para os outros, eu mudei para mim. 

Para eu me olhar no espelho. Olhar dentro de mim e gostar de mim e quando eu olhar para 

fora, gostar do meu corpo, gostar do que eu vejo”.  

Para Renata a preocupação não deve ser somente voltada a transformação do corpo e a 

utilização de indumentária feminina:  

 
[...] porque travesti não é só colocar uma roupa feminina, não é só você colocar um cabelo, a partir 

do momento que você adota uma aparência feminina, você tem que ser feminina em tudo, na 

maneira de pensar, no comportamento, nos lugares, eu não vou mentir, eu passo como uma mulher 

gordinha em qualquer lugar se eu saio sozinha. 

 

Benedetti (1997, p.14) ao pesquisar travestis fez algumas considerações importantes sobre 

este ponto, segundo ele: 

 

[...] não basta usar o vestido da irmã ou a saia da amiga ou ter um corpo todo feito, ou o rosto 

lisinho, com ‘pele de pêssego’: o importante é ‘ter estilo’. Carolina me conta que para ser travesti as 

‘bichas’ têm que ‘... adotar um modelo de mulher, isto é, ou tu é mais garota, ou mais dona-de-casa, 

ou mais puta, ou mais tímida, ou mais moderna.’. 

 

A fala de Emanuela colabora no entendimento sobre o que é ser travesti e suas relações com o 

estilo a ser adotado:  



 

 

 

 

 

O travesti é aquela pessoa que é sensual, é encantadora, é aquela pessoa assim que vinte e quatro 

horas quer estar sempre ‘montada’. O travesti é uma pessoa que gosta de estar bonita! Gosta de 

badulaque! Gosta de se arrumar! As pessoas notam quando a gente chega em um lugar, não é ser 

arrumado que parece uma caricatura ou uma pessoa vulgar. 

 

 

Assim, o zelo com o corpo foi assunto recorrente nas entrevistas, todas as entrevistadas 

realizam algum tipo de cuidado especial para manter e melhorar suas corporeidades. Alice, 

por exemplo, disse o seguinte: “Agora eu estou tomando uma pílula por dia, porque eu não 

estava gostando da injeção, mas eu vou voltar para injeção, para cuidar do fígado, né? Para 

poder beber, por que não da para ficar só com a pílula, não pode beber”.  

Portanto, podemos notar que o processo de transformação requer uma disciplina intensa e 

inúmeras abdicações, todas tendo como meta a transformação do corpo no mais feminino 

possível e com os mínimos de “defeitos”. Renata frisa, no entanto, que o maior “cuidado é: 

ser mulher, se você quer homenagear as mulheres, quer ser travesti, é se cuidar como tal, é se 

ver como tal, então tudo que é bonito, tudo que é feminino, tudo que você acha que combina 

com você”. 

Outro aspecto comum enfrentado diariamente pelas trans é a marginalização e criminalização 

social do corpo modificado, já que quebrar com mecanismos tão importantes para a 

reprodução da vida social pautada na relação sexo/gênero/desejo, dentro dos modelos 

heteronormativos, faz com que a maioria da sociedade tenha uma visão preconceituosa. A 

história oral oferece aos sujeitos a possibilidade de expor os dilemas sociais vivenciados. No 

caso, as trans trouxeram para as narrativas os preconceitos sociais que enfrentam seus dilemas 

corporais, seus problemas familiares e sociais. 

As experiências das entrevistadas expressam preconceitos vividos em hotéis, entrevistas de 

emprego, postos de saúde, entre outros ambientes públicos. Renata por exemplo, afirma que 

não são todos os hotéis que aceitam ter uma travesti hospedada, principalmente no interior do 

Paraná. Contudo:  

 

No começo é difícil amor, mas depois, se a pessoa que mais te ama no mundo, que é sua mãe te 

aceitar, o resto, não existe. O mais importante é a estrutura familiar, no meu caso a minha mãe, o 

meu pai sempre foi muito distante, né? Tudo se torna fácil, quando você quer, se você deseja, se você 

quer... 

 



 

 

 

 

As experiências vivenciadas por Dulcinéia quanto ao preconceito dizem respeito às tentativas 

de encontrar emprego,  

 

Um dia eu volto à sociedade. Mas, eu estou na sociedade, né? Você vê, na sociedade, travesti não é 

gente! Entra em uma loja, o dinheiro é igual, mas... Você vai arrumar um emprego hoje, vestido de 

travesti, no currículo vê o teu nome e fala o nome masculino, se aparece uma travesti já fica 

complicado, já não querem, já dispensam. Então, é meio complicado. Arrumar emprego, desse jeito, a 

não ser aqueles que vão trabalhar em salão. Tem que fazer o curso pra trabalhar em salão, mas no 

comércio é difícil e complicado! Outro dia estava falando com o dono de uma loja lá, falei ‘então, vou 

vir trabalhar com o senhor aqui’, ele falou assim: ‘pode vir, mas vem com outra roupa, vem de 

homem’, daí eu falei: ‘porque vim de homem? Trabalho desse jeito mesmo, eu sou desse jeito’, daí ele 

disse: ‘não, daí chama a atenção de todo mundo!’. De certa forma ele tem um receio, né? Ninguém 

confia. Se uma família entra em uma loja, se tem um travesti vendendo alguma coisa já pensam ‘não 

quero comprar’. Não é todo mundo, mas a maioria é assim.  

 

Os preconceitos não fazem parte apenas de sua vida pública. Ele também é enfrentado dentro 

de casa, nas relações familiares. Ao relembrar das relações familiares, Dulcinéia recorda os 

difíceis momentos vivenciados com o pai e a mãe: 

O meu pai sempre implicava com meu jeito de andar, meu cabelo, minhas roupas, minhas pulseiras. E 

eu nem ligava pro que ele estava falando. Porque ele não falava para mim, ele falava para minha 

mãe: ‘isso é coisa de viado’. E eu não ligava. Ele não brigava comigo e não falava comigo. Ele falava 

para minha mãe ‘a culpada disso é você com esse filho seu, você não educa’. Mas, pra mim, ela me 

educou, isso não é falta de educação. Ele falava que estava fazendo envergonhando com o nome 

dele. 

 

O preconceito vivenciado diariamente decorrente de uma sociedade heteronormativa e 

transfóbica é reinterpretado por Renata na narrativa de sua história de vida como sinal de 

coragem e também de masculinidade, afinal:  

 

[...] eu sou muito corajosa, só o fato de você tomar hormônio e de se assumir para uma sociedade tão 

medíocre, já mostra que você é bem mais macho, do que muito macho que tem por ai, ainda mais 

quando você deixa seu cabelo crescer, coloca um salto alto e sai encarando todo mundo, olha só, não 

é muito afronte para uma sociedade tão podre? Não é muito coragem? Você corre o risco de levar 

ovada, bananada, pedrada no meio da rua e você sempre esta ali muito feliz e só, e quer fazer 

alguém feliz.  

 

Complementando esta discussão, Helio Silva (1993, p.109) diz o seguinte sobre as travestis: 

“Sua infração maior não consiste, no entanto, somente na usurpação de um lugar ilegítimo no 



 

 

 

 

sistema das classificações sociais mas, principalmente, na idéia de que é possível escapar a 

elas, ou seja, na pretensão à transitividade que a troca incompleta de papéis deixa 

transparecer”. 

Desse modo, o alto grau de preconceito sofrido por estes indivíduos, que incluem violência 

simbólica e física, frutos da cultura machista e homofóbica que estamos inseridos, faz pensar 

que:  

 

[...] o desafio maior talvez seja admitir que as fronteiras sexuais e de gênero vêm sendo 

constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado – admitir que o lugar social no qual 

alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira. A posição de ambigüidade entre as identidades de 

gênero e/ou sexuais é o lugar que alguns escolheram para viver (LOURO, 2004, p. 21). 

 

Logo, o que os sujeitos deste estudo demonstram são a heterogeneidade de fabricação das 

corporalidades trans e as ambiguidades relacionadas aos corpos e aos gêneros.  

 

 

Discussão final 

 

 

O corpo submetido às operações simbólicas e materiais do poder é compreendido como um 

corpo dócil, erótico e produtivo. Controlar e codificar o corpo são modos de operar sobre os 

sujeitos e suas identificações sociais. “As verdades” do corpo são produzidas e reproduzidas 

por meio de instrumentos de poder, como a mídia. Todavia, é possível pensar a construção 

corporal das trans como uma construção que se utiliza de referências, as quais elas 

consideram como “feminino”. Não se trata de uma construção corporal voltada aos modelos 

hegemônicos, mas de diversos modos de interiorização de femininos. Ao produzir 

corporalidades com os avanços tecnológicos da medicina e das próteses, estes sujeitos 

questionam e rompem com a relação histórica, social e cultural que associa o corpo, o sexo e 

às roupas.   

Alice, Emanuela, Renata e Dulcinéia ao utilizarem de tecnologias para construírem seus 

corpos, por um lado, se submeteram aos discursos de poder que determinam o que é partícipe 

do universo feminino, por outro lado, questionam os discursos da naturalidade dos corpos. 

Tais construções corporais representam o corpo feminino, uma idealização da beleza 

feminina.  



 

 

 

 

Todas as entrevistadas utilizaram e utilizam os recursos fornecidos pelas tecnociências 

médicas para construírem os corpos, mas esses corpos não são idênticos. Esses corpos são 

autênticos, corpos esculpidos e desenhados sob a ideia de perfeição e desejo. Tais corpos se 

expressam por uma subjetividade única. Por mais que se tente caracterizar os sujeitos trans, 

esses se configuram em subjetividades singulares, não padronizáveis e excepcionais. 

Todavia, esses corpos produtores de subjetividades únicas e autênticas, precisam se consolidar 

como corpos submetidos a uma identidade para requererem diante do Estado políticas 

públicas. É no momento em que há uma necessidade de caracterizar ou definir quem são os 

sujeitos travestis e transexuais que se perde aquilo que esses sujeitos tem de mais 

característico: a singularidade, a autenticidade, a excepcionalidade. As trans, como grupo, 

produzem uma identidade mutável, corruptível e não-fixa, desafiando as tentativas de 

enquadramentos médicos, psicológicos e políticos.  
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RESUMO  
Na Era da conectividade e da interatividade, os Blogs são ferramentas indispensáveis para a 
propagação de informações e ideias. Os blogs são conceituados como websites pessoais mais 
simples que os sites convencionais, onde os autores podem publicar diariamente suas opiniões na 
internet. Na maioria dos casos os blogs são produzidos em plataformas gratuitas baseadas em CMS 
– ContentMangement System (sistema de gerenciamento de conteúdo). Como geralmente são 
pensados para debates de temas específicos, este trabalho objetiva realizar um link entra esta 
ferramenta midiática e os feminismos. Para o embasamento teórico foram utilizados OLIVEIRA 
(2010); ORIHUELA (2007); LEMOS (2004); LÉVY (1999) e demais autores. Após este estudo 
bibliográfico foi realizado um mapeamento dos blogs na Paraíba que abordam as temáticas 
feministas, realizando-se também uma análise midiática dessa produção. 
 
Palavras-chaves: Cibercultura, Blogs, Feminismos.  
 
 
ABSTRACT 
In the Age of connectivity and interactivity, Blogs are indispensable tools for the spread of information 
and ideas. Blogs are conceptualized as personal websites simpler than conventional websites where 
authors can publish their opinions on the internet daily. In most cases blogs are produced on free 
platforms based CMS - ContentMangement System (content management system). How often are 
thought to discussions of specific topics, this paper aims to make a link enters this tool media and 
feminism. For the theoretical background were used OLIVEIRA (2010); ORIHUELA (2007), Lemos 
(2004), Lévy (1999) and other authors. After this bibliographical study was conducted a mapping of 
the Paraíba blogs that address feminist themes, performing also a media analysis of this production. 
 
Keywords: Cyberculture, Blogs, Feminisms. 
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INTRODUÇÃO  

Nas configurações atuais da sociedade, novas formas de interação se apresentam e a cultura 
se reinventou para dar espaço a essas novas esferas onde se efetivam a comunicação. A sociedade 
pode ser entendida como um complexo de nós que vão se constituindo e formando redes, e para que 
essas redes possam entrar em contato umas com as outras, são necessários meios que 
proporcionem tal contato entre os indivíduos, por isso é possível afirmar que não existe sociedade 
sem redes e mídias que não sejam sociais, como explica LEMOS (2004): “a cibercultura não pode ser 
tratada como uma subcultura particular, a cultura de uma ou algumas ‘tribos’. Ao contrário, a 
cibercultura é nova forma de cultura” (LÉVY apud LEMOS, 2004, p.11) 

Nessa nova forma de cultura que vem se construindo nas últimas décadas, assim como 
existem as comunidades nas formas tradicionais de cultura, existem agora, as comunidades virtuais, 
ou seja, grupo de pessoas que se interessam por determinados temas e que se reúnem nas mídias 
sociais virtuais para discuti-los. A formação dessas comunidades foi facilitada pelas novas 
ferramentas midiáticas que constituem a cibercultura.  

De acordo com LEMOS (2003) a cibercultura apresenta três princípios: liberação da emissão 
(todos podem emitir mensagens e informações, não existe mais um pólo concentrado de emissão); 
conexão (compartilhar informação, entrar em contato com outros através das redes); reconfiguração 
(surgido como resultado dos dois primeiros princípios, pois nesse contexto há sempre uma 
transformação). Esses princípios fazem parte da cultura digital “pós-massiva”. 

Na configuração anterior a essa nova ordem de cultura pós-massiva, existiam os meios 
massivos, onde havia um fluxo centralizado de informação, com o controle editorial do pólo da 
emissão por parte de empresas e conglomerados econômicos, sem participação do receptor que 
permanecia passivo ao processo.  

As funções massivas são aquelas dirigidas para a massa, ou seja, para pessoas que não se 
conhecem, que não estão juntas espacialmente e que assim, tem pouca possibilidade de interagir. Já 
a cultura pós-massiva vem na contramão desse conceito. As mídias de função pós-massiva, por sua 
vez, funcionam a partir de redes telemáticas em que qualquer um pode produzir informação, pois o 
pólo da emissão é liberado, sem necessariamente haver empresas e conglomerados econômicos que 
assumam essa direção.  

Por ser um ambiente midiático e incubador de mídias, a Internet é o palco onde se realiza 
essas funções pós-massivas, pois por meio dela é possível transmitir um conteúdo personalizado 
para um número elevado de receptores. Além de ter uma forte característica colaborativa, ou seja, na 
Internet, tudo se faz em comum, em conjunto.  

Apesar de possuir diversos sentidos, podemos definir a cibercultura como uma relação 
sociocultural resultado da interação entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias e que amplia 
e cria novas formas de comunicação, ampliando o seu alcance e diversificando os seus emissores, 
criando um universo onde todos podem receber e emitir mensagens. 

Dentro deste cenário, as ferramentas do meio Web se apresentam como solo fértil para a 
proliferação de idéias, ideologias, atividades, ações e intervenções. No caso deste trabalho, 
apresentaremos um superficial panorama da utilização do universo Digital para a difusão das pautas 
feministas por meio dos blogs dos movimentos feministas da Paraíba.  

Será apresentado um mapeamento dessas plataformas e uma análise da sua utilização, 
ancorando-se nos direcionamentos ditados pelos estudos em Comunicação, para que essa hodierna 
forma de Comunicação, a Comunicação Digital seja eficaz. Na Internet, os blogs são plataformas que 
permitem aos usuários o aprofundamento em temas específicos, atendendo, assim a demandas de 
grupos segmentados, como nesta conjuntura o grupo que tem afinidade com as pautas da luta 
Feminista.  

Além de reforçar esse processo de “massa de nicho” OLIVEIRA (2003), os Blogs reforçam 
também a idéia de que cada um pode ser um emissor de informações, um “mídia em sua casa” 
OLIVEIRA (2003) através de simples publicação de um texto na rede e de uma interação com 
leitores. 

 
 
 
Cibercultura: novas perspectivas para a Comunicação 
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Já é visível que as novas Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICS –  não 
puseram  fim  aos  meios  comunicacionais  que  já  existiam  há  várias  décadas. Os jornais 
impressos, o Rádio, a Televisão  tiveram  que  se  adaptar  e  utilizar  as  novas  ferramentas 
disponíveis  para  a  otimização  da   produção  jornalística,  incorporando-as  às  rotinas  de 
produção. A inserção dessas novas ferramentas tecnológicas foi acontecendo gradualmente, 
começando pela  utilização  do  computador  e  chegando  ao  usufruto  da  rede  mundial  de 
computadores, a Internet. A internet é uma mídia diferente das outras porque possibilita a 
comunicação simultânea e de duas vias entre várias pessoas. (SPYER, 2007, p.21)  

Entende-se por Novas Tecnologias de Informação  e  Comunicação (NTICs  ou 
simplesmente, TICs)  as  tecnologias  e  métodos  surgidos  no  contexto  da Revolução 
Informacional, Revolução Telemática ou  Terceira Revolução Industrial, desenvolvida desde a 
segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 1990, tendo como principal 
finalidade  a  Comunicação.  A maioria delas se  caracteriza  por  agilizar,  horizontalizar  e diminuir  a  
quantidade  de  papéis  necessários,  tendo  em  vista  que  todos  os  documentos são digitalizados e
 a comunicação é efetuada através  de redes (mediada ou não, por 
computadores)  para a captação, transmissão e distribuição das informações (texto, 
imagem, vídeo e som).  

Podemos aqui, para facilitar a compreensão do que são essas novas tecnologias, citar 
superficialmente  alguns  exemplos,  como:  os  computadores  pessoais;  a telefonia  móvel ; o 
correio  eletrônico (e-mail); as listas de discussão (mailing lists); a própria Internet e a sua principal   
interface   gráfica, a world   wide   web   (www);   os websites e home   pages; o streaming (fluxo 
contínuo de áudio e vídeo via  internet); o podcasting (transmissão sob demanda de áudio e vídeo via 
internet); a fotografia, o vídeo, o  cinema, o som, a TV e o Rádio digitais; e as tecnologias de acesso 
remoto (sem fio ou wireless). 

Com todas essas novas possibilidades, podemos afirmar que nos últimos anos, os indivíduos 
estão convivendo com a Sociedade da Informação ou também com a Era da Cibercultura. É a 
cibercultura, algo que envolve todas as esferas e extratos sociais, sejam elas, ativas ou inativas 
nesses processos virtuais que se efetivam na Internet. O fluxo de mensagens/informações é cada vez 
mais avolumado e rápido, exigindo dos viventes uma agilidade quase sobre-humana para receber e 
assimilar os conteúdos. Mas além dessa nova capacidade exigida, essas novas tecnologias ajudam a 
facilitar o dia-a-dia de todos, seja no âmbito profissional, ou no pessoal. 

Por ser um fenômeno ainda recente é arriscado afirmar  os  impactos  e  as transformações 
que essas NTICs causaram, mas é evidente que todas as formas de produção e distribuição de 
conteúdo estão  sendo modificadas, como também a rotina dos profissionais que trabalham 
diretamente com a Comunicação  e  a Informação. 

Com uma forma de Comunicação Horizontalizada não é mais necessário formação 
acadêmica para ser um mídia, qualquer indivíduos com os equipamentos necessários pode transmitir 
suas informações e opiniões para certo número de usuário e interagir com os mesmos.   

 
A implantação e manutenção de uma comunidade online, como tudo 
na Web, pode ser muito mais barato que o custo de outras mídias, 
cuja produção envolve dezenas de profissionais, equipamento e 
material caros. (SPYER, 2007, p. 85) 
 

 Os Blogs são, então,um dos melhores exemplos dessa facilidade atual em ser um mídia, um 
transmissor de informações.Nestas plataformas os usuários exprimem suas visões de mundo por 
meio de textos,fotos,vídeos e vários recursos disponibilizados em tais plataformas que são 
geralmente gratuitas. Ampliando, desta forma, o número de produtores e de receptores/emissores 
(nessa configuração o mesmo indivíduo pode ser ao mesmo tempo produtor e receptor) de 
informação. 
 
 
Blogs como ferramenta para difusão de ideologias  

De maneira mais didática e simplória podemos trazer a definição de Blog proposta por 
ORIHUELA (2007) na qual blogs são Websites pessoais que permitem que qualquer autor publique 
textos diários, ou mais de uma vez por dia, na Internet. Os blogs se desenvolveram e se espalharam 
na Web por conta da sua facilidade de criação e manutenção. Geralmente são plataformas gratuitas e 
de simples manejo no gerenciamento de conteúdo, sem deixar de ser algo bem elaborado. Desde o 
seu surgimento, os blogs passaram e vem passando diariamente por processos de aprimoramento, 
disponibilizando a cada dia diversas opções de criação e desenvolvimento para os seus usuários.  



 

 

 

 

O principal elemento de um blog são as anotações (posts), ordenadas 
segundo a cronologia inversa (com as mais recentes primeiro), em 
que cada uma possui um endereço URL permanente (permalink ou 
link permanente), o que facilita sua conexão com sites externos 
(ORIHUELA, 2007, P.3) 
 

 Além desta característica técnica salientada por ORIHUELA (2007) o principal elemento de 
atração dos blogs é que eles viabilizam a elaboração de conteúdo sobre temas específicos, atingindo 
públicos segmentados. A partir dos textos alimentados nos blogs, emergem discussões e debates 
sobre as determinadas temáticas. Assim, os blogs podem ser considerados como uma das 
plataformas mais eficazes no meio Web para difusão/disseminação de discussões e conteúdos sobre 
temas que atendam à certas demandas sociais.  

No novo cenário da comunicação, as funções da blogosfera são 
múltiplas: um filtro social de opiniões e notícias, um sistema de alerta 
prévio para as mídias, um sistema de controle e crítica dos meios de 
comunicação, um fator de mobilização social, um novo canal para as 
fontes convertidas em mídias, um novo formato aplicável às versões 
eletrônicas dos meios tradicionais para as coberturas extensas, 
catástrofes e acidentes, um enorme arquivo que opera como memória 
da web, o alinhamento privilegiado e sua alta densidade de links de 
entrada e de saída e, finalmente, a grande conversação de múltiplas 
comunidades cujo objetivo comum é o conhecimento compartilhado 
(ORIHUELA, 2007, p.9)  

 
Um blog é essencialmente um espaço de debate e discussão. De acordo com SPYER (2007) 

um fórum de discussão não é um blog, mas um blog pode funcionar como um fórum, o conceito é 
parecido: mensagens publicadas em sequência, alinhadas cronologicamente. Cada publicação 
permite a participação dos usuários por meio de comentários, mas estes podem ser limitados pelo 
administrador do Blog ou abertos para qualquer pessoa. Em alguns blogs os comentários só são 
publicados após a confirmação do blogueiro responsável, mas em outros, o comentário é 
instantaneamente publicado. 

Os blogs evoluíram da publicação de diários pessoais na internet em 
1994. A opção de organizar as entradas em ordem cronológica 
invertida atendia à necessidade de tornar o processo de atualização 
fácil e rápido, inclusive porque esse trabalho acontecia manualmente. 
Não havia uma interface indicando os campos a serem preenchidos, 
o usuário abria o CÓDIGO-FONTE da página e acrescentava o 
conteúdo novo, fazendo a edição em HTML. (SPYER, 2007,p. 53) 
 

Atualmente, pela repercussão que ganhou e pela introdução de recursos tecnológicos cada 
vez mais apropriados às demandas do ambiente virtual, proporcionando diversas possibilidades de 
produção e divulgação de conteúdo. Desta forma, eles passaram de um simples depósito de 
impressões individuais para uma das mais eficazes ferramentas do mundo 2.0 no tocante à difusão 
de ideais, opiniões e ideologias. É uma ferramenta de articulação social e essa condição só emergiu 
no final dos anos 1990. (SPYER, 2007,p. 53). 

Entretanto, esta ferramenta ainda está sendo descoberta pelos movimentos/projetos sociais 
como um grande aliado na construção coletiva de ações, tendo em vista que o seu uso mais 
constante vem se dando a pouco mais de 20 anos.  
 
 
 
 
Mapeamento dos blogs feministas da Paraíba  

O Estado da Paraíba possui um dos maiores índices de violência contra a mulher no Brasil. 
Violência esta, não apenas física, mas de todos os tipos. Por isso, movimentos que lutam para 
garantir os diretos que deveriam ser naturais de todo ser humano são tão necessários nesta região 
onde o machismo ainda impõe seu poder. Pensando em lutar por isso e pelas diversas outras pautas 
do Movimento Feminista, o Estado conta com alguns grupos organizados.  

Para executar suas ações, tais movimentos contam atualmente com uma ajuda importante, a 
Internet. É neste ambiente que os grupos expõe e explicam suas ideologias e estratégias, e divulgam 



 

 

 

 

suas atividades afim de angariar mais simpatizantes e ativistas para a luta, como explica SPYER 
(2007):  

Se uma das principais características da internet é a redução dos 
custos de comunicação à distância, os maiores beneficiados são os 
projetos com pouco apelo comercial. E mais do que isso: a rede 
oferece uma plataforma para organizar e disseminar informação que 
nivela a força do indivíduo na sociedade. (SPYER, 2007, p. 132) 
 

 Essa ferramenta é eficaz e apropriada para este tipo de organização porque permite que ela 
além de aprofundar o seu assunto troque experiências e interaja com inúmeros usuários que também 
querem estar junto nesta construção.  

Os participantes podem trocar dados relacionando o conteúdo do site 
a experiências pessoais e dúvidas,além de estabelecer contato com 
organizações que atuam nesses campos. (SPYER, 2007, p. 138) 
 

Seguindo estas possibilidades, o Fórum sobre Feminismos e Direitos Humanos de Campina 
Grande utiliza-se dessa ferramenta para encaminhar suas atividades. Na Paraíba, através da própria 
Internet nos grupos e fóruns de discussão foram mapeados três grupos feministas e seus respectivos 
blogs, sendo eles o Fórum sobre Feminismo e Direitos Humanos, a Cunhã – Coletivo Feminista e o 
Grupo de Estudos de Gênero Flor e Flor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).  

Balizando-se pelas funções apresentadas por ORIHUELA (2007) pode-se destacar que o 
Blog do Fórum analisado desempenha as seguintes funções: filtro social de opiniões e notícias; um 
fator de mobilização social; e um novo canal para as fontes convertidas em mídias. Além destas, 
podemos realçar também a sua função mobilizadora das ações propostas pelo grupo do Fórum, 
funcionando como mais uma mídia de divulgação.  
 O Fórum surgiu em 2012 com a necessidade de promover um debate mais amplo sobre os 
direitos das mulheres e a igualdade de gênero no âmbito da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, promulgada em 1948, tendo como base a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres, aprovado pela ONU em 1979.  

O Blog do Fórum sobre Feminismo e Direitos Humanos está disponível através do 
http://forumfeminismocg.blogspot.com.br/. O Website está hospedado na plataforma gratuita Blogspot 
que não permite tantas variedades de layouts e ferramentas, mesmo assim, o blog apresenta um 
layout agradável e de fácil navegação. As cores branca e lilás são as predominantes em todas as 
partes do blog, remetendo sempre à cor principal do feminismo, a lilás. Ao acessar o blog os usuários 
encontram na parte superior abas com os principais links, sendo eles: Início, Sobre o Fórum, 
Programação, Inscrições, Edições Anteriores, Agenda, Fotos e Vídeos, Organização e Contatos.  

Já na lateral direita estão os links para Notícias, onde são postadas matérias relacionadas ao 
evento, como sobre as oficinas e exposições; Textos, contendo os textos produzidos pelos 
componentes do Fórum sobre temas contemporâneos e interralacionados com as lutas e ideologias 
feministas; e Palestrantes, onde pode ser encontradas informações sobre os profissionais que 
participarão da referida edição do Fórum.  

Ademais o blog apresenta na mesma lateral direita, três links em forma de banners. O 
primeiro sobre a Marcha das Vadias de Campina Grande, no qual é disponibilizada a Carta Manifesto 
do movimento; o segundo é o Concurso de Fotografias, onde os interessados tem acesso ao edital; e 
o Downloads, no qual são colocados os matérias produzidos ao longo do ano para que os usuários 
possam fazer o download em seus computadores pessoais. Além de um link para o download do 
cartaz oficial do evento.  

http://forumfeminismocg.blogspot.com.br/


 

 

 

 

Na parte inferior da página, os usuários podem, através de um clique, ter acesso à mídia 
social utilizada pelo Fórum para potencializar a divulgação de suas ações, o Facebook que possui 
1.103 fãs ou curtir (até a data da pesquisa), o que é um número expressivo, tendo em vista que a 
Página tem 1 ano de existência e consegue seus fãs de maneira espontânea.  
 
 

Apesar de ser uma iniciativa válida, o blog ainda apresenta algumas lacunas quanto à 
produção de conteúdo, visto que durante quase um ano foram realizadas pouco mais de 20 
postagens e em algumas seções que não estão dispostas da maneira mais apropriada, como a Fotos 
e Vídeos, que além das fotos não estarem da melhor forma, não possui vídeos.  Atualmente o blog 

mant
ém 
uma 
médi
a de 
200 
visual
izaçõ
es 
diária

s.   
Saindo do interior do Estado e 

chegando à Capital, o Movimento Feminista 
de maior atividade e representatividade é o 
Cunhã Coletivo Feminista. A Cunhã Coletivo 
Feminista é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos localizada 
na cidade de João Pessoa- PB, fundada em 

1990. Tem como missão promover a 
igualdade de gênero, tendo como referência 
os direitos humanos, o feminismo, a justiça 
social e a democracia. Tem atuação consolidada em ações de advocacy, estratégias de comunicação 
e educação política feminista para a intervenção em políticas públicas voltadas para as mulheres. Ao 
longo de 21 anos, adotou como estratégias a formação político feminista, mobilização social, 
incidência política, produção do conhecimento e comunicação no trabalho prioritário com mulheres 
e/ou grupos de mulheres, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em contextos 
urbano e rural. 

Promove ações de formação e articulação política junto a profissionais e gestores(as) de 
saúde, educação  e  outras áreas e  participa de instâncias de controle social, redes e articulações 
feministas, no enfrentamento ao machismo, ao racismo e ao capitalismo, visando a igualdade de 
gênero, melhoria das políticas para as mulheres, a ampliação da democracia e a transformação 
social. 

Na Internet a Cunhã mantém um blog que pode ser acessado através do endereço 
http://cunhanfeminista.org.br/ e uma Página no Facebook que até a data da pesquisa contava com 
2.124 curtidas. O site do Coletivo está alinhado com as diretrizes de paginação e layout que vem se 
utilizando nos últimos anos. Uma página limpa, com poucas cores (lilás e branco), com pontos de 
concentração que são imagens em tamanhos grandes que representam uma das identidades de luta 
do Feminismo, as trabalhadoras domésticas, poucas seções na parte superior direita e na parte 
inferior esquerda links para as mídias sociais do Coletivo.  

Blog do Fórum sobre Feminismo e Direitos Humanos 

Página do Fórum no Facebook 

http://cunhanfeminista.org.br/


 

 

 

 

Na parte superior direita encontra-se três seções: Cunhã (subdividida em Sobre, Equipe, 
Como Surgiu, Atividades); Projetos e Contatos e um tópico secundário que direciona para as notícias 
do Blog. Par voltar para a página inicial basta clicar na logo do Coletivo na parte superior esquerda. O 
espaço inferior e dividido em Tópicos Recentes, Tweets, Comentários, Social Media e Arquivos. Além 
de uma caixa de busca, o que não é positivo, pois esta caixa deveria estar na parte superior da 
página, facilitando assim, a navegação e a busca dos usuários. 

 
 
 Vo
ltando 
para Campina Grande chegamos ao blog do Grupo de Estudos de 
Gênero Flor e Flor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
através do endereço 
http://grupoflorestudosdegenero.blogspot.com.br/ hospedado na 
plataforma gratuita Blogspot. O Grupo de Estudos de Gênero Flor e 
Flor surgiu em 1995 a partir da necessidade de introduzir as 
discussões de gênero e a temática do feminismo nas atividades 
acadêmicas da UEPB.  

O Grupo configura-se em um pólo aglutinador de 
professores, estudantes e pessoas interessadas em desenvolver 
pesquisas e extensões que envolvem reflexões acerca do 
feminismo e das questões de gênero. 

 

Blog do Fórum sobre Feminismo e Direitos Humanos 

Blog do Grupo de Estudos de Gênero Flor e Flor 

Página da Cunhã no Facebook 

http://grupoflorestudosdegenero.blogspot.com.br/


 

 

 

 

Dos três apresentados aqui, este é blog o mais simples, possui apenas cinco seções na parte 
superior, sendo elas: Apresentação, Ações, Pesquisa e Extensão, Linhas de Pesquisa e Contatos. Na 
lateral direita há um pequeno perfil do Grupo, o arquivo e um botão de inscrição no blog. Na parte 
inferior encontram-se as logomarcas das Instituições parceiras. Até a data da pesquisa, a notícia mais 
recente do blog datava de 7 de março deste ano. O Grupo não possui Página no Facebook, mas 
possui um Grupo, onde são divulgadas as suas ações e postados temas relacionados aos estudos do 
Grupo. 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Diante dos exemplos expostos neste trabalho, pode-se indicar que o ambiente Web, se bem 

utilizado, pode ser um ponto de intersecção entre os desejos de lutas feministas e as suas ações no 
terreno offline. Desta forma, consideramos que o ambiente online é um chão profícuo para a 
disseminação das ideologias, neste caso, feministas e para agregação de novos membros para os 
movimentos sociais, de forma política, através do ciberativismo, mobilizando na Web para transformar 
na vida offline.  
 Pelo o exposto notamos que na Paraíba o ambiente 2.0 ainda não é utilizado de forma 
potencial. Alguns blogs encontram-se desatualizados ou em desalinho com as novas diretrizes de 
diagramação e layout, o que não atrai ou afasta os possíveis leitores. Apesar das lacunas que ainda 
podem ser vistas neste processo, os blogs já apresentam certa identidade visual e uma 
padronização, todos, por exemplo, usam a cor lilás (cor símbolo do Feminismo) em seus templates¹.  
 Os estudos na área de Comunicação Digtial são recentes e estão sendo produzidos junto 
com a consolidação e desenvolvimento da área, assim, é compreensível que os Movimentos 
Feministas ainda não utilizem todos os recursos e estratégias que a “vedete” das ferramentas 
colaborativas oferece. Além dos blogs, as mídias sociais, que não foram o foco deste trabalho, 
também são outras vias que os Movimentos podem utilizar para ampliar o seu repertório de 
apoiadores e divulgadores da causa Feminista.  
 Diferente do que comumente se pensa e se institui o Interior do Estado já caminha na trilha 
certa para chegar a uma produção de conteúdo empolgante e que gere colaboração, notadamente, o 
exemplo das mídias do Grupo mais, o Fórum sobre Feminismo e Direitos Humanos. Causas sociais, 
neste caso o Feminismo só tem a ganhar com o ciberativismo e as potencialidades do ambiente 
virtual, sendo um lugar de agitação e provocação para uma posterior ação no ambiente offline.  
 
¹ Template (ou "modelo de documento") é um documento sem conteúdo, com apenas a apresentação visual (apenas 
cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo deve entrar a cada parcela da apresentação. 
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RESUMO 

O trabalho analisa a agonística social da feminização na educação das infâncias. 
Numa perspectiva genealógica sobre a constituição da Educação Infantil como lugar 
generificado/r, a partir da análise de documentos oficiais, percebeu-se que os 
discursos territorializam a figura da mulher-professora, destinada naturalmente a 
este lugar, sugerindo nada sutilmente que os homens são uma sorte de “alienígena 
em sala de aula”, um perigo a ser afastado. 

Palavras-chaves: Gênero; Sexualidade; Heteronormatividade; Educação Infantil; 

Políticas Públicas 

 

  

ABSTRACT 

The article analyzes the social consequences of the feminization of education 
childhoods. It is a genealogy of the constitution of Childhood Education as a genderd 
place, from the analysis of official documents, it was realized that the speeches 
territorializam the figure of the woman teacher, naturally destined to this place, 
suggesting that men are a kind of "alien in the classroom", a danger that should be 
removed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Num cenário específico, o da Educação Infantil, e com uma figura bem 

determinada em cena, o docente homem que se aventura nesse cenário, a pesquisa 

ora pretendida, parte dos trabalhos desenvolvidos no Mestrado de Psicologia, busca 

abordar as questões de gênero levando em consideração as perspectivas dos 

Estudos Culturais que se encontram na fronteira, numa espécie de intersecção, 

entre o pós-modernismo e pós-estruturalismo francês. (PRYSTHON, 2003) 

  Desde muito tempo, embora nem sempre tenha sido assim, as mulheres 

ocupam os espaços da educação infantil legitimadas por discursos que as 

apresentam como sendo “seres” sensíveis, capazes de cuidar e confiáveis, 

defensoras da ingenuidade e pureza das crianças. 

 Baseada no pensamento kantiano (apud VEIGA-NETO, 2003) de que a 

educação abrange o cuidado, a disciplina e a instrução, vemos os discursos acerca 

da mulher como aquela destinada ao cuidado pelo exercício da maternidade, 

tomarem conta da escola e naturalizarem as mulheres como únicas predestinadas à 

educação das crianças. 

 No entanto, a mais de cinquenta anos, o mundo se deparou (e alguns se 

chocaram e ainda se chocam) com a frase de Simone de Beauvoir que diz “ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher (apud. LOURO 2008, p.1).  Embora essa frase tenha 

sido amplamente difundida pelas feministas, ela não diz respeito apenas a estas.  

Incide amplamente sobre toda constituição de Gênero.  Assim podemos trazê-la 

para os contextos discursivos que envolvem também o “ser homem”.  O jeito de ser 

homem, ou a ideia de que existem coisas da natureza do homem, são igualmente 

frutos de um discurso que agenciam essa categoria.  Como nos diz Louro (2008, 

p.18), “sim, decididamente, fazer de alguém um homem requer, de igual modo, 

investimentos continuados.  Nada há de puramente “natural” e “dado” em tudo isso: 

ser homem e ser mulher constituem-se em processos que acontecem no âmbito da 

cultura”. 



 

 

 

 

 Daí a importância de se investigar os discursos acerca das questões de 

gênero na escola, sobretudo no tocante à presença do homem na educação infantil, 

uma vez que do ponto de vista da legal, sobretudo se considerarmos os processos 

legítimos de ocupação dos cargos públicos, homens e mulheres podem ocupar a 

função de docentes da Educação Infantil de igual modo. 

 Louro (2008) também vai nos lembrar que as transformações no âmbito da 

cultura são inerentes à sua história, mas que nos últimos tempos essas 

transformações se apresentam de forma mais visível e mais diversificada.  Essa 

perspectiva nos leva a considerar que no que diz respeito ao campo investigado (a 

inserção dos homens na educação infantil) também ocorre a mesma coisa e 

diversos discursos (reacionários e progressistas) se misturam, se confrontam e 

produzem algo; exatamente o que nos objetivamos perceber. 

 O contexto dos estudos pós-modernistas, e sua perspectiva desconstrutivista, 

nos auxiliam nessa trajetória à medida que 

Buscam nos distanciar de crenças relacionadas à verdade, conhecimento, 
poder, o eu e a linguagem, que são geralmente conhecimento, poder, o eu e 
a linguagem, que são geralmente aceitas e servem de legitimação para a  
cultura ocidental contemporânea, e nos torna cépticos em relação a tais 
crenças. (FLAX, In HOLLANDA, 1991, p. 221) 

 Daí é que podemos propor uma nova perspectiva para a compreensão das 

relações de gênero, inaugurado pelas teorias feministas, de forma a não mais 

olharmos essas relações como algo dado e estável, mas percebendo que “tanto 

como categoria analítica com processo social, é relacional.  Ou seja, as relações de 

gênero são processos complexos e instáveis (ou “totalidades” temporárias na 

linguagem da dialética) constituídos por e através de partes inter-relacionais. (FLAX, 

In HOLLANDA, 1991, p. 228) 

  As tensões, estranhamentos e incômodos causados pela presença do homem 

num espaço culturalmente dito de mulheres, como o caso da educação infantil, 

mostra-se um campo de análise bastante interessante à medida que os espaços 

formais de educação têm se constituído como um dos lugares de disseminação dos 

discursos modernos, uma vez que a Pedagogia e a escola moderna estão ligadas à 

invenção do conceito de cultura (VEIGA-NETO, 2003). 



 

 

 

 

 Outro fato a ser considerado é o de que em todo discurso (falado ou 

silenciado/ ou silencioso) existe um jogo de poder que produz aquilo que chamamos 

de sujeitos, sobretudo quando se trata das perspectivas da identidade de diferença.  

Silva (2007) vai nos falar acerca disso que   

A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de 
poder.  O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode 
ser separado das relações mais amplas de poder.  A identidade e a 
diferença não são, nunca, inocentes. (SILVA, 2007) 

 A paritir dessas discussões é que, em seus estudos iniciais, o trabalho busca 

analisar a agonística social da feminização na educação das infâncias, tendo como 

entradas de problematização as políticas públicas educacionais brasileiras.  

 Ocupamo-nos de um trabalho em perspectiva genealógica sobre a 

constituição da Educação Infantil como lugar generificado/r, a partir da análise de 

documentos oficiais que regulam e regulamentam o trabalho das/dos 

educadoras/res.   

 Considerando o pensamento Rabinow e Dreyfus (1995, p. 121, apud. 

SANTOS, PERES e TOLEDO, 2010) a genealogia busca “em vez de origens, 

significados escondidos ou intencionalidade explícita, [ver] relações de força, 

funcionando em acontecimentos particulares, movimentos históricos e história”. 

Ainda seguindo esse pensamento, para Foucault (2003), genealogia nunca estaria 

inteiramente separada de uma tarefa crítica.  As duas se constituem como 

fundamentais no pensamento foucaultiano.  De um lado a crítica da análise se 

encarrega das regularidades discursivas, de suas incidências recorrentes; de outro a 

parte genealógica “(. . .) se detém, em contrapartida, nas séries da formação efetiva 

do discurso: procura apreendê-lo em seu poder de afirmação, e por aí não entendo 

um poder de negar, mas o poder de constituir domínios de objetos, a propósito dos 

quais se poderia afirmar ou negar proposições verdadeiras ou falsas”. (FOUCAULT, 

2003, p. 69-70 apud. SANTOS, PERES e TOLEDO, 2010) 

 A pesquisa está fundamentada teórico-metodologicamente nos Estudos 

Culturais, em seu viés pós-estruturalista, e desde aportes dos estudos de gênero. 

 



 

 

 

 

 

 

2 A EDUCAÇÃO INFANTIL COM LUGAR PARA MULHERES: CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA 

 A proposta de abordar a feminização da educação, sobretudo na educação 

das infâncias540, surge como um desafio para as políticas públicas de acesso aos 

cargos públicos uma vez que cumprindo os pré-requisitos necessários os homens 

adentram os espaços destinados às mulheres pelos discursos generificadores. 

 Embora tenhamos a ideia de que a educação de crianças tenha sido desde 

sempre de responsabilidade das mulheres, isso nem sempre foi assim.  Nenhuma 

espécie de opucação era legítima às mulheres antes da revolução feminista, e seu 

papel social estava restríto a servir aos homens, já que estas ocupavam uma 

posição de inferioridade.  Por isso é bastante plausível que os homens, na história 

do pensamento pedagógico, tenham sido os primeiros pensadores da educação e 

primeiros professores.    

  Isso foi mudando com o advento e evolução dos ideais capitalistas. Muitos 

são os autores que deixam escapar elementos que nos permitem perceber a 

construção dos espaços para educação de crianças como sendo lugares destinados 

às mulheres.  Se considerarmos que a educação na perspectiva funcionalista 

deveria atingir a todos (famoso princípio da educação para todos) e que a educação 

de crianças seria, ao mesmo tempo, caminho seguro para a “unidade nacional” 

(VASCONCELOS, 1979) e possibilidade de “cuidado” das crianças para que suas 

mães pudessem ocupar o chão de fábrica (KHULMANN JR., 2007) poderemos 

facilmente entender o porquê desse espaço, a educação das infâncias, ter sido 

atribuído às mulheres, já que a partir da convocação capitalista, as mulheres 

trabalhadoras necessitariam de alguém que lhes substituíssem a altura.  Seria uma 

espécie de segurança para a adesão à convoção das indústrias.  Uma espécie de: 

“não tenha medo!  Outra mãe cuidará de seu filho”. 

                                                           
540

 Aqui o plural é usado para afirmar a postura de assumo diante da multiplicidade de ser e das inúmeras e 

infinitas possibilidades de construção dos sujeitos, ainda que sujeitos crianças. 



 

 

 

 

 Se era da mãe a responsabilidade primordial da educação da “pequena 

infância” (KHULMANN JR, 2007) então agora teríamos um segunda mãe na escola: 

a professora.  Nasce ai a ideias de que as escolas de crianças deveriam ser 

“maternidades espirituais” (KHULMANN JR, 2007, p, 109), tanto é que 

Desde sua gênese na Europa, século XVIII, inspirada nas ideias de seus 
precursores Rousseau (1712 – 1778), Pestalozzi (1746 – 1827) e Froebel 
(1728 – 1852), o criador do Kindergarten (jardim‐ de‐ infância) na 
Alemanha, que a Educação Infantil tinha como uma de suasprincipais 
características a presença unânime da mulher na condição de educadora 
nata. Estes autores viam na mulher/mãe todas as qualidades necessárias 
para educar as crianças, aliás, segundo eles, somente ela estava apta para 
atuar eficazmente na educação da primeira infância.  (p. 14) 

 Desde então, uma série de discursos construídos a partir do cenário de 

expansão capitalista, foram sendo disseminados de forma a construírem cada vez 

mais um novo território onde as mulheres pudessem fincar seus pés como 

profissionais.   

 Sob a égide de que as mulheres são aquelas que possuem sensibilidade 

maternal, “existe a compreensão de que o cuidar e o educar de bebês e crianças 

pequenas não são tarefas masculinas. Desse modo, considerando tais atribuições 

como tarefas femininas, historicamente a educação infantil foi se configurando em 

um espaço eminentemente de professoras.” (LOPES e NASCIMENTO, 2013, p. 2) 

 Há quem diga que a ocupação da educação infantil pela mulher foi um marco 

na construção de um “novo papel histórico para ela e garantiu um espaço de 

profissionalização” (KHULMANN JR, 2007, p. 110), no entanto, não se pode deixar 

de lado a também histórica relação de trabalho precarizado, desigual e injusto que 

as mulheres vêm sendo sujeitas.  Isso é facilmente notado quando nos damos conta 

de que, desde sempre, as professoras de Educação Infantil foram incentivadas a 

trabalharem como vocacionadas, como mães espirituais, como redentoras... Isso 

talvez se apresente como quesito importante para afastar os homens desse nível de 

ensino formal.   

 Queremos chamar atenção para essa evocação, pelos discursos, da essência 

materna das mulheres como fundamento para naturalização da presença destas na 

educação de crianças, pois onde as coisas são mais evidentes é exatamente onde o 

poder exerceu sua força, e o resultado dessa atuação é exatamente o sujeito, num 



 

 

 

 

processo de subjetivação, de atribuição de supostas essencialidades que permitem 

entrada e saída em lugares pré-estabelecidos e posições sociais mais ou menos 

privilegiadas.  

 E o que dizer da ênfase na maternidade, que deveria ser assumido pelas 

professoras, mesmo as solteiras?  Se considerarmos que “aos homens caberia 

enfrentar a competitividade no mundo público, enquanto as mulheres deveriam 

continuar voltadas para o privado, tendo na maternidade o ponto definidor da 

feminilidade” (MATOS, 2003, p. 123), entenderemos o porquê de, mesmo 

supostamente ascendendo na sociedade, as mulheres continuaram sendo as mães 

e não as profissionais. 

 No Brasil encontramos nos documentos oficiais marcas profundas dessa 

mesma perspectiva generificada de educação infnatil.  Os Referencias Curriculares 

Nacionais para este nível da Educação Básica, nos dizem que  

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser 
e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. 

[...] Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil 
significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa 
exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a 
dimensão pedagógica (MEC, 1998, p. 24). 

 É em meio a esse discurso que o sujeito da educação de crianças vai 

surgindo.  Para além de um conquista, uma nova captura, uma nova produção, mas 

não só produção da mulher, também do homem. Os discursos não só territorializam 

a figura da mulher professora, agem com subjetivadores, com generificadores pois 

produzem o que é ser mulher: confiável, materna, carinhosa, capaz de cuidar... e o 

que é homem: seu inverso. 

 Na perspectiva dicotômica e opositora da sociedade moderna, o ser mulher 

revela também o ser homem.  Assim, se as mulheres eram as mais sensíveis, as 

mais confiáveis, que melhor garantiriam a segurança do corpo e da alma dos 

“pequenos anjinhos”, as essencialmente destinadas ao cuidado de crianças, os 

homens seriam o inverso e deveriam ser afastados desse nível de educação.   



 

 

 

 

 Mas no decurso da história essa forma naturalizada de ver o homem e a 

mulher foi sendo questionada e as ideias de gênero forma sofrendo transformações, 

sobretudo quando se passa a ver este como uma produção, como nos afirma Louro 

(2008): 

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 
aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais.  É um processo minucioso, sutil, sempre 
inacabado.  Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 
por certo, como instancias importantes nesse processo constitutivo. (p. 18) 

 Essa nova forma discursiva acerca do gênero e consequentemente dos 

papeis sociais generificados foram e são impactantes e certamente produziram seus 

efeitos enquanto resistência à forma naturalizada de ver homens e mulheres. 

 No contexto educacional formal, percebe-se que além da identidade do 

professor, que deve atender toda uma lista de exigência de ser e agir, também 

existem subdivisões dessa identidade, variáveis conforme o nível de ensino.  No 

caso da educação infantil (primeiro nível da educação básica) o professor deve ser 

meigo, confiável, amoroso, dócil, paciente, cheio de bons valores.  Há toda uma 

cartilha de exigências.  Mas à medida que se produz a lista de exigências, também 

se produziu o ser que atenderia naturalmente a elas: as mulheres.  Essa fabricação 

da identidade da mulher que atende aos pré-requisitos também fabricados para a 

ocupação de determinados cargos na escola, nos remete ao que Silva (2007) fala ao 

dizer que 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 
privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças.  A 
normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 
manifesta no campo da identidade e da diferença.  Normalizar significa 
eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em 
relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. (p. 
83) 

 Embora pareça que falamos de um suposto privilégio ou reinado das 

mulheres, o que a história da educação nos tem mostrado é que este espaço (a 

educação infantil) durante muito tempo foi o lugar para onde eram destinadas 

aquelas professoras inexperiente, lugar em que a formação acadêmica não era 

necessária.  Uma leitura possível de tal fato, e que nos revela a presença da cultura 

machista, é de que esse “lugar das mulheres” era também o lugar dos 



 

 

 

 

despreparados, dos incapazes.  Aos homens destinavam-se séries mais evoluídas.  

Tanto o é que Kramer (in. MACHADO 2005) vai nos dizer que  

As atividades do magistério infantil estão associadas ao papel sexual, 
reprodutivo, desempenhado tradicionalmente pelas mulheres, 
caracterizando situações que reproduzem o cotidiano, o trabalho doméstico 
de cuidados e socialização infantil.  As tarefas não são remuneradas e têm 
aspecto afetivo e de obrigação moral. (p. 125) 

 O que encontramos aqui é um cenário complexo e que carrega uma luta 

histórica, uma disputa por lugar, além de discursos que funcionam como 

engrenagens e um jogo de poder-saber que dissimula, mascara e forja a realidade 

normalizada no tocante a constituição de gênero e a presença do homem na 

Educação Infantil.  

 Há muito mais que uma exigência de formação ou acesso ao cargo público 

para ser professor da Educação Infantil: é necessário uma condição de gênero. 

Como se essa condição de gênero fosse sine qua non para se ser professor de 

criança, durante séculos as salas de Educação Infantil foram ocupadas por mulheres 

e toda a literatura que se referia à este nível de educação, até pouco tempo, era 

destinada a estas. Mas ainda podemos perceber resquícios dessa “normalidade” nos 

discursos atuais. 

 Ainda é muito forte, inclusive nos documentos legalizadores das políticas 

públicas de educação, ideias que fomenta princípios fundamentados na 

compreensão de que “que o cuidar e o educar de bebês e crianças pequenas não 

são tarefas masculinas. Desse modo, considerando tais atribuições como tarefas 

femininas, historicamente a educação infantil foi se configurando em um espaço 

eminentemente de professoras“ (LOPES & NASCIMENTO, 2012 ,p.2 ). 

3 O TOQUE IMPUDICO : POR ONDE PASSAM OS CUIDADOS DO HOMEM 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Hoje nos deparamos com o fato de que, cada vez mais, homens vêm 

ocupando os espaços de educação das infâncias.  Não nos arriscaríamos a dizer 

ainda que foram os novos discursos sobre as questões de gênero e sexualidade que 

possibilitaram tal retorno, nem mesmo se esse retorno se configura uma nova forma 

de resistência, no entanto as configurações da educação na atualidade fornecem um 



 

 

 

 

cenário bastante propício para que olhemos os discursos produzidos em suas 

proximidades através das questões de gênero e seuxalidade.  

 Tomando as perspectivas de cuidado trazidas por Campos (1994), podemos 

perceber que as primeiras questões sobre o cuidado na educação já traziam às 

professoras541 como sendo pessoas dispostas a “limpar, cuidar, alimentar e evitar 

riscos de queda e machucados.  Essas atribuições nos levam a imaginar os 

desdobramentos práticos que essas atividades requerem, por exemplo, o limpar.  O 

que estaria sendo dito aqui como limpar, considerando que estamos falando de 

crianças de 4 e 5 anos, esta diretamente ligado com a higiene íntima, com o banho...  

e são esses os momentos que talvez a presença masculina gere maior incômodo. 

 Cavalleiro (2010) vai trazer três opiniões informais, que mais surgiram em 

seus estudos ao longo dos anos, quanto a presença do homem na educação de 

crianças.  Segundo estas opiniões os professores de criança não gostam de 

mulheres, não devem tocar nas crianças nem banhá-las ou vê-las nuas por ser um 

ato de atentado ao pudor e os professores homens não têm autoridade com as 

crianças. 

 Essas posições marcadas pelas questões de gênero e sexualidade apontam 

para a suposta natureza do homem, pintando este como um pedófilo em potencial, 

um verdadeiro risco à segurança das crianças.  O que encontramos nos discursos é 

uma abjeção da figura do homem na educação infantil “sob a alegação de que o 

risco de abuso sexual aumentaria (...). Isto coloca ênfase na sexualidade masculina 

enquanto a sexualidade feminina nunca é levada em consideração (JENSEN, 1993, 

s.p.)”. 

 Embora o fenômeno da presença do homem na educação infantil seja 

relativamente recente na modernidade, este é balizado por discursos e 

agenciamentos antigos; por meios de capturas que transcendem às questões 

mercadológicas e passam pela produção dos sujeitos e suas sexualidades.  

 Vemos, na verdade, uma formação discursiva que amalgama o trabalho 

docente e a prática educativa a partir dos dispositivos de gênero e da sexualidade, 
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 Trazemos aqui “professoras” pelo fato de a autora apontar como sendo estas as profissionais que ocupam a 

função de docente na educação infantil, sendo o número de homens nessa época insgnificante. 



 

 

 

 

fundamentada no conjunto de códigos morais acionados em documentos e 

regulamentações na formulação de políticas públicas e na formação docente na 

Educação Infantil, sobretudo ao sugerirem uma suposta essência presente nas 

mulheres, que lhes dá certas competências (reguladas e fixadas) para ocuparem 

este espaço, acionando performatividades de gênero e prescrições para as 

experimentações da sexualidade. 

  

4 CONSIDERAÇÕES 

 Podemos perceber nos dias de hoje, embora desconheçamos as razões, que 

o número de homens ocupando a função de professor de crianças vem crescendo 

de forma significativa no Brasil, da mesma forma que vem crescendo o número de 

estudos a este respeito.  

 No caso particular dessa pesquisas, os resultados parciais nos apontam para 

o fato de que a presença do homem na educação infantil, balisada por documentos 

oficiais da educação, está regida por ideais regulatórios heteronormativos na 

definição das competências para o trabalho na educação infantil.  

 A análise de documentos oficiais, como os Referenciais Curriculares 

Nacionais, revelam a indissociabilidade entre educar e cuidar como fundamental na 

Educação Infantil. Repercussões e efeitos desta política podem ser explicitados em 

discursos que promovem representações de que as mulheres são sensíveis e 

confiáveis - o que melhor garante a segurança do corpo e da alma dos “pequenos 

anjinhos” -, portanto as essencialmente destinadas ao cuidado de crianças; ao passo 

que as representações de que os homens não são confiáveis ou cuidadores 

repercutem no seu distanciamento da Educação Infantil, especialmente no trato 

direto com as crianças.  

 Tais discursos territorializam a figura da mulher-professora, destinada 

naturalmente a este lugar, sugerindo nada sutilmente que os homens são uma sorte 

de “alienígena em sala de aula”, um perigo a ser afastado, considerados “impróprios” 

para o cuidado, uma espécie de violadores da ingenuidade infantil. 
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RESUMO 

O seguinte trabalho pretende fazer um breve histórico da relação entre as duas 
identidades políticas, lésbica e feminista, considerando a importancia de cada uma 
como forma de resistência e intervenção ao que é imposto pelo poder patriarcal, 
religioso e normativo. Com auxilio de Foucault, algumas feministas e lésbicas 
feministas, uma gama de reflexões favoráveis a esta identidade é organizado. 
Palavras-chave: Lésbica; Feminista; Resistência; Intervenção; Foucault. 

 

ABSTRACT 

The following paper aims to give a brief history of the relationship between the two 
political identities, lesbian and feminist, considering the importance of each as a form 
of resistance and intervention that is imposed by patriarchal power, religious and 
normative. With help of Foucault, some feminists and lesbian feminists, a range of 
considerations in favor of this identity is organized. 
Key-words: Lesbian, Feminist, Resistance, Intervention; Foucault. 
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Introdução 

 

 Os movimentos feministas e lésbico desde o seu inicio ate hoje vem lutando 

contra diversas formas de opressão, poder, invisibilidade. 

As feministas foram queimadas ao exigir seus direitos básicos, melhores salários, 

menos horas de trabalho e licença maternidade, as lésbicas foram invisibilizadas nos 

movimentos homossexuais, ao qual lutavam lado a lado, motivo pelo qual essas 

buscaram o movimento feminista, um passo importante, pois o feminismo e suas 

teorias foram valiosos no embasamento teórico para as reflexões lésbicas. 

 Michel Foucault foi um grande nome para os movimentos sociais, devido as 

discussões trazidas por ele sobre o poder, sobre a dominação dos corpos. Segundo 

ele, o feminismo vem como um poder positivo, um instrumento de forca, resistência 

e posição. 

 O presente artigo traz reflexões a respeito desses grupos, como forma de 

resistência politica. Suas lutas e suas contribuições para um mundo sem quaisquer 

formas de violências. 
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Breve histórico do movimento lésbico e movimento feminista 

     

 O movimento de mulheres teve seus primeiros registros como sujeito político 

organizado, no início no século XIX. Primeiro com o ocorrido de 8 de março de 1857 

em Nova York - 129 operárias morrem queimadas, elas foram trancadas dentro da 

fábrica têxtil onde trabalhavam, a qual foi incendiada em quanto reivindicavam por 

melhores salários, menos horas de trabalho e pelo direito a licença-maternidade. Em 

1910, o Congresso Internacional das Mulheres Socialistas institui o 8 de março como 

Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres. No mesmo século 

surgiu o movimento sufragista, que tinha como reivindicação o direito ao voto, o que 

só foi conquistado após o fim da Primeira Guerra Mundial. Sendo conquistado o 

direito de voto no Reino Unido e nos Estados Unidos, entre 1919 a 1920. No Brasil 

em 1932. 

Contudo, ao longo da história foram surgindo outros movimentos de mulheres que 

passaram a se reunir para lutar e discutir sobre seus direitos e alto se denominarem 

como feministas até os dias atuais. 

 

 No caso do lesbianismo, a histórica falta de arquivos, documentos ou 

registros, dificultam seriamente a sua história, tornando-se uma tradição oral que se 

perde no esquecimento. Uma dessas lacunas é com respeito ao que chamaremos 

de primeiro momento do movimento lésbico, que se refere ao tempo em que 

lésbicas e gays partilhavam o mesmo espaço de construção como sujeitos.  E o 

segundo momento se trata da aproximação com o movimento feminista. 

O que se sabe do primeiro momento entre a relação desses dois sujeitos (lésbicas e 

gays) é que ambos lutavam juntos pelo direito de viver suas sexualidades 

livremente.  
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As lésbicas começaram a questionar o movimento homossexual e se questionarem 

quanto à relação de poder que existia por parte dos gays, poder de acumulo teórico, 

nas decisões a serem tomadas, nas falas quanto movimento. “Como em outros 

movimentos [...], a organização lésbica vivencia [...] convergências e divergências, 

frutos ora de perspectivas políticas que se tornam incompatíveis, ora de atritos 

pessoais e/ou afetivos [...]” (MESQUITA¹, 2009). Não havia espaço para as lésbicas 

construírem o sujeito lésbico autônomo. Isso criou um mal-estar na relação entre 

lésbicas e gays, o que fez com que as lésbicas procurassem o movimento feminista. 
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[...] foi difícil. Nem tanto na primeira geração do movimento homossexual (a 

da década de 80), pois o feminismo estava no auge e influenciava todo 

mundo, inclusive os homens homossexuais que já pensavam na 

especificidade lésbica e faziam paralelos entre a questão da homofobia e a 

situação da mulher. 

Mais na segunda geração, a da década de 90, quando o movimento 

homossexual renasce das cinzas.  

Foi preciso uma batalha campal para simplesmente inserir a palavra lésbica 

no nome do encontro nacional em 1993. Hoje não sei dizer o quanto as 

reclamações das ativistas lésbicas sobre mais espaço e visibilidade no 

movimento homossexual também não são consequência da relativa 

ausência das mesmas no MLGBT. A maioria vem se reunindo 

fundamentalmente em separado e em ligação com o movimento feminista, 

então fica difícil saber o quanto essas queixas procedem. Os gays tendem a 

ser gaycêntricos mesmo, mas se as lésbicas também não estão presentes 

para questionar essa situação com pertinência, a tendência é que ela se 

mantenha. (MARTINHO², 2009). 

 

No segundo momento o movimento lésbico se junta com o movimento feminista, 

incorporando suas bandeiras de luta. Como no movimento homossexual, encontrou 

algumas tensões. Apesar de defenderam os direitos de todas as mulheres, o 

movimento lésbico teve dificuldades de inserir suas lutas no feminismo, tendo em 

vista ser alegado não serem tão urgentes quanto às lutas que eram colocadas pelo 

movimento feminista, 

 

______________________ 

¹ Marylucia Mesquita - Lésbica e feminista. Militante da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL). 

² Míriam Martinho - Ativista do GALF que participou da ocupação do Ferro’s Bar. Atualmente, ela escreve nos 

blogs Contra o Coro dos Contentes e Memória/História MHB-MLGBT, e edita o site lésbico Um Outro Olhar. 

 

http://contraocorodoscontentes.blogspot.com/
http://memoriamhb.blogspot.com/
http://www.umoutroolhar.com.br/
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questões como a luta de classe, patriarcado, as questões de gênero, entre outras... 

Por conta dessas tensões, houve afastamento entre esses movimentos, o que não 

demorou muito para que voltassem a partilhar o mesmo espaço de criação. O 

movimento de lésbicas ficou por um tempo, diria, fechado entre si, o que contribuiu 

para um amadurecimento político quanto as suas questões especificas. Com a volta 

das lésbicas ao movimento feministas, as tensões não sumiram, nem foram 

silenciadas, ao contrário, foram debatidas e questionadas.  

Na fala da MESQUITA “Afinal, a bandeira da legalização e descriminalização do 

aborto não é defendida apenas por feministas que já praticaram o abortamento”, 

conseguimos ter uma ideia do que foram essas tensões.  

O feminismo e suas teorias foram muito importantes como embasamento teórico 

para as reflexões lésbicas. 

 

Historicamente, a relação entre lesbianidade e feminismo foi permeada de 

tensões. São várias as análises a este respeito [...]. De forma breve, é 

importante destacar que, de um lado, apesar do feminismo ter considerado 

a sexualidade e a liberdade sexual como princípios de luta o debate foi 

abraçado, predominantemente, no campo das demandas/necessidades de 

mulheres heterossexuais. Fruto da expressão do patriarcado, a interdição 

do amor entre mulheres relegava essa vivência ao silêncio - ao espaço da 

invisibilidade. Mas, o feminismo enquanto pensamento crítico e prática 

política contribuiu para que, nós, mulheres, compreendêssemos que "nosso 

corpo nos pertence" e que devemos romper com a cultura patriarcal da 

esfera pública como espaço do masculino. E assim, autonomia, 

autodeterminação e liberdade passaram a ser conquistas essenciais para a 

constituição do sujeito político: movimento feminista. (MESQUITA - Jornal 

Fêmea, Nº 147 - 2005)  

 

http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=129
http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=129
http://www.cfemea.org.br/index.php?view=category&id=131%3Anumero-147-agostosetembro-de-2005&option=com_content&Itemid=129
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Foucault e os movimentos sociais 

 

Antes de prosseguir sobre a importancia de cada uma dessas identidades 

como forma de resistência ao sistema controlador, impostor e violento sobre a vida 

das pessoas, gostaríamos de fazer citação ao filosofo francês Michel Foucault 

acerca de suas reflexões a respeito alguma coisas pertinentes aos dois movimentos. 

Foucault, em O sujeito e o poder (1995), analisa o que há de comum entre os 

movimentos de: mulheres, negros, ecologistas e homossexuais, os mesmos se 

unem na luta para superar as desigualdades sociais, questionam e modificam o 
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modo de vida das pessoas, das relações interpessoais e a organização política e 

social. Assim, Foucault considera que essas lutas são “lutas transversais”, elas 

não se limitam a um país especifico, nem a um tipo de governo político ou sistema 

econômico, são lutas globais. Inegavelmente, o feminismo é uma luta global, pois 

seu projeto político não se restringe apenas a vida das mulheres nem a um tipo 

específico de mulher, mas é um projeto que almeja mudanças radicais na sociedade 

como toda, uma vida sem opressões, discriminações e desigualdades sociais. 

 

A questão do poder para Foucault não é vista apenas como negativa, o poder 
não é só uma forma de dizer não ou de controle, ele também é um instrumento de 
força, resistência e posição. 
 

[…] Ora a noção de repressão é totalmente inadequada para dar conta do 

que existe justamente de produtor no poder. Quando se define os efeitos do 

poder pela repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica deste 

mesmo poder; identifica-se poder a uma lei que diz não. O fundamental 

seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e 

esquelética do poder que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder 

fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não 

você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se 

mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir. […]. (FOUCAULT, 

Microfísica do Poder, 1979: p.7-8). 

 

Foucault (1995) considera que o objetivo mais importante de lutas das feministas, 

seja a questão da identidade pré-determinada, normativa, uma forma de poder que 

cria sujeitos para aceitarem suas condições (mulher, submissa, inferior). Assim, 

através desse filósofo, notamos a repressão social sobre os corpos das mulheres, 

que coloca o homem como superior e a mulher como inferior. 

Reflexões acerca de algumas lutas feministas 
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O patriarcado é uma das formas de poder no qual o feminismo luta contra. 

Este sistema é responsável pela dominação sofrida pelas mulheres. 

 

“Faz tempo que nós, as mulheres, compreendemos que os problemas que 

nos são comuns são causados pela dominação, a exploração e a opressão 

a que somos submetidas. Estes problemas de uma maneira ou de outra são 

enfrentados pela grande maioria das mulheres. Pensando e debatendo para 

conhecer estes problemas foi que o feminismo compreendeu a situação das 

mulheres e o sistema que estrutura e sustenta esta dominação, o 

PATRIARCADO
5
”. (CAMURÇA, p.1; 2008) 

 

O patriarcado permanece até hoje como forma de controle devido a sua capacidade 

de se vincular a outras formas de dominação. 

 

“Sobre o Patriarcado é importante dizer ainda que este é um dos mais 

antigos sistemas de dominação conhecidos. Sua permanência no tempo 

explica-se pela capacidade de associar-se com outras formas de 

dominação”. (CAMURÇA, p.2; 2008) 

 

______________________ 

5
 A palavra Patriarcado teve vários significados ao longo do tempo. Foi criada no século passado para denominar 

certos tipos de sistemas de poder. Patriarcado foi e é usado para denominar o regime de organização de uma 

família onde o pai tem todo o poder sobre todas as pessoas da família: mulher, filhos, parentes e outros 

moradores do grupo doméstico. A família patriarcal não é democrática, somente o pai tem a lei, o poder e a 

liberdade, os outros somente têm deveres e obrigações para com o pai. 

6 
Silvia Camurça é educadora do SOS Corpo. Atualmente, integra a coordenação nacional da Articulação de 

Mulheres Brasileiras e a coordenação colegiada do Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE). Representa o 

FMPE no Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Pernambuco.
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Ainda nas formas de dominação sobre a mulher, lhe foi negado o direito ao seu 
próprio corpo, sendo assim de posse do homem, segundo uma crença da norma 
heterossexual. 
 
 

“A expropriação do corpo das mulheres se faz assim de diversas formas: 

pelo controle de nossa sexualidade, pela negação do direito à auto-

determinação reprodutiva, pela imposição da maternidade obrigatória 

quando a gravidez não é desejo da mulher, pela mercantilização da imagem 

das mulheres, pela exploração sexual das mulheres. Esta expropriação se 

faz pela lei, pelos costumes, pela instituição do casamento, pela exploração 

financeira e material das mulheres, pela Igreja, pelas empresas. Nosso 

corpo é manipulado, violentado, nosso desejo negado, nossa decisão 

impedida. Por estes mecanismos somos dominadas, oprimidas e 

exploradas”. (CAMURÇA, p.5; 2008) 

 

 

Reflexões acerca do sujeito político lésbico 

 
Politicamente, a manifestação das mulheres lésbicas num mundo patriarcal 

vai muito além do que uma nomeação homossexual feminina, ou até mesmo uma 
condição amorosa: “Se não amo, não sou? E se não estou sendo amada, volto à 
norma heterossexual?” (PESSAH³, 2009). Essa é uma das reflexões que o 
movimento lésbico vem levantando, juntamente com a necessidade de sua 
visibilidade enquanto sujeito de direitos. Assim defende Ochy4 não como uma 
identidade, uma orientação ou uma opção sexual, mas como uma posição 
política "O lesbianismo não se entende somente como uma prática sexual, 
mas também, sobretudo, como uma atitude de vida, uma ética emoldurada 
em uma proposta política". (OCHY, 2007) 
 

______________________ 

³ Marian Pessah - Fotógrafa, escritora e ativista do movimento lésbico feminista. 

4 Rosa Inés Curiel Pichardo (Ochy) - Cantora, ativista do movimento lésbico feminista. 

 
Como uma proposta politica, o lesbianismo feminista vai de contra a norma 
obrigatória da heterossexualidade, que não é vista somente como uma prática 
sexual, mas uma forma de instituição politica que subordina a autonomia das 
mulheres. 
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 “O lesbianismo feminista parte de um conceito-chave: a 

heterossexualidade como norma obrigatória e como uma instituição política que 

diminui a autonomia das mulheres. Isso supõe entender a heterossexualidade não 

como prática sexual, mas como um sistema político que implica na exploração das 

mulheres nos planos sexual, emocional, material e simbólico. Essa exploração tem 

sido respaldada pelas leis, pela religião, pelas imagens midiáticas, enfim, por tudo. 

A heterossexualidade tem feito com que a independência e a autonomia das 

mulheres fiquem apagadas da história, propondo a ideia de que elas pertencem aos 

homens, seja como mãe, seja como esposa.  

A heterossexualidade obrigatória é usada para justificar o fato de que os homens 

pensam que o corpo das mulheres lhes pertença e, assim, seja apenas um objeto de 

exploração para cometer as violências sexuais, os femicídios, a exploração do 

trabalho etc. 

O lesbianismo feminista explica que a mulher não depende econômica, emocional e 

materialmente dos homens. Esse já é um ato subversivo frente ao patriarcado e 

frente a todas essas formas de exploração e subordinação. Não necessitamos dos 

homens para viver, pois criamos redes solidárias entre mulheres, sejam elas lésbicas, 

ou não. Essas redes têm gerado outras formas de relação, de sexualidade e prazer, 

nem falocêntricas nem opressoras. São outras relações sociais não hierárquicas. A 

partir dessa posição, o lesbianismo, então, não se entende somente como uma prática 

sexual, mas também, sobretudo, como uma atitude de vida, uma ética emoldurada 

em uma proposta política”. (OCHY, 2007) 

 

Ochy ressalta ainda como é importante ver o lesbianismo quanto sujeito politico, auxiliado 

pelo feminismo, pois mesmo assim, admitindo sua importância, muitas lésbicas feministas 

ainda se sujeitam nos movimentos homossexuais. 

 

“O avanço fundamental é que muitas lésbicas entenderam a importância 

de dar ao lesbianismo um caráter político, respaldadas pela proposta 

feminista. O lesbianismo feminista latino-americano é uma das correntes 

que se mantém mais radical nos postulados feministas, ainda que 

reconheçamos a existência de muitas lésbicas feministas metidas na 

institucionalidade, burocratizadas, dentro do movimento “Light”, como 

o GLBT. Mesmo assim, acredito que este é um movimento com muita 

criatividade, apresentando cinema, textos teóricos, músicas etc. Acredito, 

igualmente, que ele tem criado impacto no feminismo e nos movimentos 

sócio-sexuais, ainda que estes não sejam reconhecidos”. (OCHY, 2007) 
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Ainda com as ideias da feminista Ochy, o lesbianismo feminista é um meio de 

transformação revolucionária das formas de violências que sofrem as mulheres, a 

mesma também pensa que há como haver uma mudança positivamente no mundo, 

usando do que nos é apresentado no nosso cotidiano. 

 

“Acredito que o lesbianismo feminista é uma proposta transformadora e 

revolucionária das relações de opressão e subordinação que se exerce 

sobre todas as mulheres. Acredito que as lésbicas feministas, como toda 

aquela pessoa que pensa que é possível transformar este mundo para o 

bem, devem trabalhar mais politicamente nos bairros, nas universidades, no 

movimento artístico, entre os acadêmicos, escrevendo com propostas 

críticas e, ao mesmo tempo, positivas. Acho que o lesbianismo feminista 

não somente deve centrar-se na sexualidade, como também deve 

considerar como afeta as raças, as classes etc. As lésbicas, as mulheres e 

a humanidade devem ter uma visão integral da realidade, pois o movimento 

deve afetar as políticas neoliberais, a guerra, o militarismo, o racismo, os 

fundamentalismos na vida das mulheres, isto é, atingir tudo aquilo que 

manifesta realmente o patriarcado em todas as suas formas atuais”. 

(OCHY, 2007) 

 

Ochy fala que o lesbianismo não é só uma identidade lésbica. Isso vai muito além do 

que uma identidade sexual. Uma sugestão que necessita tornar-se um projeto que 

ultrapasse fronteiras.  

 

“Nossas propostas políticas não se diluem em temas como a identidade, 

pois consideram tanto nossas vidas privadas como públicas, além de 

nossas subjetividades macroestruturais. É uma proposta que precisa 

transformar-se em um projeto que transpassa fronteiras, descolonizador de 

nossas vidas. Essa, para mim, é a proposta do lesbianismo feminista”. 

(OCHY, 2007) 
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Conclusão 

 

Para que se tenha uma vida melhor, sem dominações, imposições e 

violências quaisquer, faz-se necessário que grupos, movimentos e indivíduos surjam 

com vontade de lutar por seus direitos. É preciso que as pessoas se deem conta de 

ser sujeito de si, de uma mudança coletiva. 

O movimento feminista e lésbico surgiram como um instrumento de oposição 

às forças opressoras, como um poder positivo, que almejam desconstruir a 

dominação imposta pelo patriarcado, que reina até hoje. Enfrentando até mesmo a 

morte, medo, perseguições por conta da luta por um mundo melhor. 
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Devemos estar cientes de que negar, esconder e silenciar é uma forma de 

controle, por isso temos de restaurar o passado para compreender o presente e 

construir uma nova forma de existência.  
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O Projeto de Lei 478/2007 em sua versão original objetiva a proteção integral e 

prioritária ao nascituro, assim considerado a partir da fecundação do óvulo.  Essa 

interpretação legislativa é preocupante, pois veta qualquer possibilidade de interrupção 

da gravidez, mesmo em casos com previsão legal, sendo o mais criticado  aquele que 

decorrem de violência sexual. Nele, põe-se como medida reparatória o pagamento de 

uma pensão pelo estuprador, e caso ele não possa o Estado arcará com este ônus. Daí 

vem o apelido de Bolsa Estupro dado pelos movimentos sociais. Vemos aí a forma mais 

crua e vil do pode estatal, não apenas na imposição de um modelo de comportamento, o 

ser mãe, a partir de uma construção histórica que coisifica a mulher pondo expectativas 

acima de seus direitos já consolidados, como também desconsidera a autonomia sobre o 

próprio corpo. Defendendo tal ponto de vista, em nome da defesa de personificação da 

mulher como simples geradora, há uma clara afronta ao seu direito como ser humano de 

ter respeitada sua autonomia sobre si, além de sua integridade física e psicológica. 
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Resumo 

 

 O principal objetivo deste artigo é propor uma reflexão sobre este mercado de consumo 

de produtos eróticos enquanto demarcador social do empoderamento da mulher sobre o 

seu próprio corpo. Mulher essa que não se vê mais só como objeto de prazer e sim como 

sujeito de seu próprio prazer.  

 

Palavras chave: Consumo, Mulher, Produtos Eróticos, Corpo. 
 
Abstract 
The main objective of this paper is to propose a reflection on the consumer 
market for erotic products while path social empowerment of woman over her 
own body. This woman is not seen as just more pleasure object but as a subject 
of its own pleasure. 
 
Keywords: Consumption, Women, Sex products, Body. 
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Introdução  

Este trabalho tem como objetivo central problematizar, tendo como base 

as mudanças históricas e culturais nos papéis de gênero, a mulher 

consumidora de produtos eróticos. Consumidora esta que tem se preocupado 

não apenas com o prazer do parceiro, que vem demonstrando poder/saber 

sobre o seu corpo, refletido nas suas relações sexuais e afetivas e, 

principalmente, consigo mesma. A construção patriarcal sobre o corpo 

feminino, sobre sua sexualidade, já não lhe serve mais: a mulher não se 

enxerga como objeto de desejo, e sim sujeito de seu próprio prazer. Para tanto, 

buscamos refletir sobre o aumento de consumo de produtos eróticos por um 

público feminino, atentando para a hipótese de que esse consumo mais 

assíduo aponta para uma emancipação do corpo da mulher respaldada por 

mudanças sócio-culturais influenciadas diretamente pelo feminismo, a partir da 

década de 1960. O que há por trás desse consumo exacerbado nesse mercado 

erótico, que a cada dia inova na tentativa de suprir os desejos e fantasias? 

Procuramos promover uma discussão tendo como fonte dados obtidos através 

da aplicação de questionário online, e dialogar com dados de sites do ramo 

erótico, os quais, na última década, têm sido os meios de maior difusão e 

consolidação de produtos eróticos, pela discrição e garantia de anonimato, 

evidenciando um contraponto de tabus reproduzidos por essas mesmas 

consumidoras. 

 

A mulher na sociedade 

 A divisão binária, feminino e masculino, entre os seres humanos é 

conhecida desde os primórdios, mas a “história” da mulher é recente já que não 

foi retratada pelos homens. Como coloca Colling (2004) “ao descreverem as 

mulheres, serem seus porta-vozes os historiadores ocultaram-nas como 

sujeitos, tornaram-nas invisíveis”. Mas através da história é possível observar 

que essa visão de que as mulheres são seres menores vem desde a cultura 

grega, acentuou na romana e por isso existe uma enorme dificuldade, até hoje, 

para mudar esse olhar. Portanto é importante refletir por que razões a 

sociedade trata seres humanos iguais de modo diferenciado 

 O pensamento simbólico da diferença entre os sexos atravessou os 

tempos estabelecendo persistentes representações da mulher como um ser 
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biologicamente frágil e que por isso deve ser resguardada no ambiente privado: 

moça pura e prendada, esposa dedicada e mãe. Eram educadas para casar e 

quem se colocava de maneira contrária, impura, sensual ou debochada, era 

vista como a vergonha da sociedade. Enquanto o homem dominava o espaço 

público considerado superior por ser um espaço associado ao poder, a cultura 

e a política. Tão bem observado por Colling (2004): 

Poderíamos arrolar e multiplicar as citações que conclamam as 

mulheres a não se misturarem com os homens, permanecendo em 

sua função caseira e materna. [...] Estes limites da feminilidade, 

determinados pelos homens, são uma maneira clara de demarcar a 

sua identidade. Como se a mistura de papéis sociais lhes retirasse o 

solo seguro. 

 Fica claro que há um esforço interminável das sociedades para 

demarcar e difundir essa diferença entre os sexos a fim de hierarquizar as 

relações entre homens e mulheres. Portanto não podemos dizer que existe 

uma natureza feminina, mas uma construção cultural em que durante séculos 

as mulheres foram designadas como seres incapazes. “As representações da 

inferioridade feminina, incansavelmente repetidas, em vários discursos, 

inscrevem-se nos pensamentos de homens e mulheres” (COLLING, 2004). 

Com isso criou-se um consenso social desse comportamento e características 

femininas e masculinas. 

 As sociedades patriarcais permaneceram ao longo dos tempos, mesmo 

na sociedade industrial. Com o impacto causado pelo sistema sócio econômico 

capitalista, a mulher assume uma posição como operária nas fábricas e 

indústrias, deixando o espaço doméstico como único lócus de seu trabalho 

diário. “Por exigência das suas tarefas quotidianas, o estatuto das mulheres, na época 

Moderna, diversifica-se entre trabalho, casamento e família” (SANTOS, 2001). A ela cabia 

cuidar da prole, dos afazeres domésticos e também do trabalho remunerado.  

Na sociedade capitalista o direito de propriedade passou a ser o ponto 

central, assim, a origem da prole foi controlada de forma mais rigorosa a fim de 

conservar a transmissão da herança da família, levando a desenvolver uma 

série de restrições à sexualidade da mulher. Para os trabalhadores os filhos 

significavam mais mão-de-obra conseqüentemente mais dinheiro. Cada vez 

mais o corpo da mulher pertencia ao homem, seu marido e senhor onde 

adultério era crime gravíssimo. Laqueur (apud, Reis, 2012) apresenta uma 
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teorização sobre a historicidade do corpo para localizá-lo na centralidade da 

ordem social, destacando que as implicações econômicas sempre estiveram na 

direção das diferenças entre os gêneros. Para o autor (ibid.): 

Elas só ocorreram porque puderam ser disseminadas em um 

momento histórico e social propício às demandas públicas e privadas 

da época, e, junto a outras mudanças epistemológicas e políticas 

acompanhadas pelo Renascimento, inscreveram o sexo nas relações 

de gênero e poder que se faziam presentes na ordem burguesa. 

Podemos perceber que falar das relações de gênero é algo que vai além 

das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Onde gênero é encarado 

como o conjunto de expressões, das características físicas e psicológicas, 

daquilo que se pensa sobre o sexo masculino e feminino. 

Os movimentos causados pela revolução sexual e pela contracepção, 

junto ao individualismo das sociedades competitivas e estratificadas pela 

divisão social e sexual do trabalho, deram novos rumos ao papel feminino na 

sociedade. Após um longo período de opressão e discriminação, a passagem 

do século XIX para o XX ficou marcada pelo aumento, em grande intensidade, 

do movimento feminista, o qual ganharia voz e representatividade política mais 

tarde em todo o mundo na luta em defesa de seus direitos e contra as formas 

de opressão a que eram submetidas. Como declara Piscitelli (2006): 

Ao afirmar que “o pessoal é político”, o feminismo traz para o espaço 

da discussão política as questões até então vistas e tratadas como 

específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado, base 

de todo o pensamento liberal sobre as especificidades da política e 

do poder político. Para o pensamento liberal, o conceito de público diz 

respeito ao Estado e às suas instituições, à economia e a tudo mais 

identificado com o político. Já o privado se relaciona com a vida 

doméstica, familiar e sexual, identificado com o pessoal, alheio à 

política. 

 

A luta feminina também tem divisões dentro dela. Os valores morais 

impostos às mulheres durante muito tempo dificultaram a luta pelo direito de 

igualdade. As mulheres que assumiram o movimento feminista foram vistas 

como "mal amadas" e discriminadas pelos homens e também pelas mulheres 

que aceitavam o seu papel de submissas na sociedade patriarcal já que essa 

luta era uma busca de construir novos valores sociais, nova moral e nova 
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cultura. “Seria apenas no transcorrer das décadas de 50, 60 e 70 que o mundo 

assistiria mudanças fundamentais no papel social da mulher, mudanças estas 

significativas para os dias de hoje” (SANTOS, 2001). 

Segundo Piscitelli (2006), somente no final dos anos 70 foi que surgiram 

movimentos sindicais e movimentos feministas no Brasil. O movimento sindical 

começou a assumir a luta pelos direitos da mulher. Apesar da mulher ainda 

ocupar as atividades relacionadas aos serviços de cuidar (são professoras, 

enfermeiras, educadoras em creches, doméstica) a desigualdade de classe 

juntou os dois sexos na luta por melhores condições de vida. A luta pela 

democratização das relações de gênero persistiu e com a Constituição Federal 

de 1988 a mulher conquistou a igualdade jurídica. O homem deixou de ser o 

chefe da família e a mulher passou a ser considerada um ser tão capaz quanto 

o homem. 

Na década de 90, no Brasil, a classe trabalhadora enfrentou o problema 

da desestruturação do mercado de trabalho, da redução do salário e da 

precarização do emprego. As mulheres são as mais atingidas pela 

precarização do trabalho e pela gravidade da falta de investimentos em 

equipamentos sociais (creches, escolas, hospitais). “A mulher passou a ter um 

nível educacional igual e às vezes até superior ao do homem, porque como 

enfrenta o preconceito no mundo do trabalho, ela deve se mostrar mais 

preparada e com maior escolarização para ocupar cargos que ainda são 

subalternos” (PISCITELLI, 2006). Os critérios de contratação das mulheres no 

mundo do trabalho estão impregnados pela imagem da mulher construída pela 

mídia e colocada como padrão de beleza. Assim, as mulheres sofrem dupla 

pressão no mercado de trabalho, a exigência de qualificação profissional e da 

aparência física. 

Sendo assim, exigissem que o corpo, precisa estar de acordo com os 

padrões definidos pela ordem de uma classe dominante, para ser normalizado 

e, por conseguinte, controlado, a qual, segundo Foucault (apud, Reis, 2012), 

“não produz diretamente as exclusões, mas se apropria das mesmas em nome 

do lucro econômico e utilidade política em determinado momento histórico”. A 

cultura patriarcal foi colocando o homem como o dono do corpo da mulher em 

decorrência disto o assédio sexual ainda é uma realidade para a mulher no 

mundo do trabalho. 
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Foucault (ibid.) “toma a perspectiva de dominação entendida através de 

uma lógica que não é centralizada, e não se conduz unilateralmente, de um 

grupo para outro, mas sim como algo circulante e que só funciona em cadeia”. 

Com isso a análise deve ser tomada a partir das múltiplas formas de 

dominação e sujeição que um poder pode exercer no corpo social. Um longo 

período de subordinação e de angústias marcou a história da mulher, mas 

também sempre foi marcada por grandes expectativas de mudança. 

Na contemporaneidade muitos valores sobre a mulher foram 

modificados, mas a sociedade ainda a responsabiliza pelos cuidados da casa, 

o que acaba por acumular algumas funções domésticas assimiladas 

culturalmente como se fossem somente sua obrigação e não do homem 

mesmo quando os dois estão empregados. As mulheres, mesmo com tantas 

dificuldades, conquistaram um espaço de respeito dentro da sociedade apesar 

das relações ainda não serem de igualdade e harmonia entre os gêneros. 

Como declara Giddens (1993) “o homem também está em conflito com o papel 

que foi construído socialmente para ele”, o qual passa por uma crise de 

identidade ao ter de dividir um espaço no qual outrora tinha poder absoluto, 

pois as mudanças no papel da mulher requerem mudanças no papel do 

homem. Essa reviravolta no papel social da mulher reflete não apenas nas 

relações de trabalhos em si, mas fundamentalmente nas relações sociais e 

afetivas com os homens de uma maneira em geral. 

Mulher e a (re)descoberta da sua sexualidade 

 Na década de 1960, com a expansão da liberdade sexual, eclodiram 

crescentes discussões sobre o corpo e o sexo de uma maneira geral onde a 

questão mais acentuada foi sobre a autonomia sexual. Para a mulher, 

sobretudo, esse é um ganho essencial, pois durante muito tempo esse assunto 

lhe era proibido e seu corpo foi visto como de domínio do homem e não 

exclusivamente seu. Colling (2004) acredita que “como o corpo é o primeiro 

lugar da inscrição, a sociedade sempre leu, encarou a mulher a partir do seu 

corpo e de suas produções, fechando-a na reprodução e na afetividade.” 

Portanto não só seu corpo como a sua sexualidade foram dominados e 

reprimidos pelos homens, pai ou esposo, que reproduziam as determinações 

da sociedade vigente. Giddens (1993) expressa isso muito bem: 
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A idéia de que cada sexo é um mistério para o outro é antiga, e tem 

sido representada de várias maneiras nas diferentes culturas. O 

elemento distintamente novo, a partir do final do século XVIII, era a 

associação da maternidade com a feminilidade como sendo 

qualidades da personalidade – qualidades estas que certamente 

estavam impregnadas de concepções bastante firmes da sexualidade 

feminina. 

Para Foucault (1999), “a “sexualidade” é, na verdade, um termo que 

aparece pela primeira vez no século XIX. A sexualidade emergiu como uma 

fonte de preocupação, necessitando de soluções; as mulheres que almejavam 

prazer sexual eram definitivamente anormais”. Nasce como mais uma fonte de 

dominação a fim de normatizar o sexo e o gênero. Este autor ainda coloca que 

“a invenção da sexualidade foi parte de alguns processos distintos envolvidos 

na formação e consolidação das instituições sociais modernas”. Os estados 

modernos e as organizações modernas dependem do controle meticuloso das 

populações através do tempo e do espaço. Foucault (ibid) também demonstra 

uma preocupação com o século XIX e o início do XX pois constata que a 

civilização tem significado disciplina, que implica em controle dos impulsos 

interiores, controle este que, para ser eficaz, tem que ser interno o que ele 

chamou de “a hipótese repressiva”. Como se pagássemos um preço às 

instituições modernas pelos benefícios que nos oferecem. 

Sempre houve enormes diferenças entre os sexos em termos da 

educação, da experiência e da criação. Entretanto, no século XIX, as mulheres 

tornaram-se misteriosas, nas palavras de Foucault, numa concepção diferente, 

encobertas aos homens. Pois eles fizeram da sexualidade feminina um 

“problema” como se suas doenças fossem forma de desqualificação social. 

Mas também as tornaram desconcertantes em virtude das mudanças que os 

próprios homens estavam ajudando a introduzir. Foucault (1999) relata que “a 

sexualidade no período vitoriano era um segredo, mas um segredo aberto, 

ininterruptamente discutido em diferentes textos e em fontes médicas”. O 

confinamento da sexualidade às áreas técnicas de discussão era uma forma de 

censura de fato que afetava tangivelmente mais as mulheres que os homens. 

Autores como Giddens (1993), em contraponto, destacam que as 

mudanças sofridas na sexualidade ao longo dos séculos trazem nesse contexto 

a figura feminina desempenhando papel principal, e isso pode ser percebido 
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especialmente nas apropriações que as mulheres fizeram de estereótipos que 

tradicionalmente foram associadas a elas. Para o autor, os homens foram com 

o passar do tempo, ficando atrasados no movimento que ele denomina por 

“transformação da intimidade”. Segundo o mesmo autor, “a idéia do amor 

romântico ajudou a abrir um caminho para a formação de relacionamentos 

puros no domínio da sexualidade, mas agora se tornou enfraquecida por 

algumas das próprias influências que ela ajudou a criar.” 

A principal preocupação teórica de Giddens (ibid.) é com o ônus da 

influência do ethos do amor romântico nessa reestruturação que pode reforçar 

o modelo feminino de mãe e esposa. Ele sugere que o surgimento da idéia de 

amor romântico deve ser compreendido em relação a algumas influências que 

afetaram as mulheres a partir do final do século XVIII, tais como: a criação do 

lar, a modificação nas relações entre pais e filhos e a invenção da maternidade. 

As famílias ficaram menores e as mulheres passaram a controlar mais a 

criação dos filhos aumentando o enfraquecimento do domínio direto do homem 

sobre a família. “O centro da família deslocou-se da autoridade patriarcal para 

a afeição maternal” (GIDDENS, ibid., p. 53). 

Em destaque, como bônus, Giddens (ibid., p. 57) nos acrescenta que 

esse mesmo amor romântico representa uma expressão de poder das 

mulheres, o começo de uma ascensão de uma autonomia diante da privação. 

Como exemplo, ele cita o consumo de literatura romântica, pois “o consumo 

ávido de novelas e histórias românticas não era em qualquer sentido um 

testemunho de passividade”, pelo contrário, ele representa um testemunho de 

esperança que rejeita a idéia de “rainha do lar” e coloca as mulheres 

desempenhando personagens independentes e corajosos. Certamente o que 

nos é evidenciado pelo autor entra em conflito direto com as ações e ideias do 

movimento feminista que tenta acabar com a ligação da imagem da mulher a 

fragilidade e a dependência masculina, mas o importante na teoria do autor 

para este trabalho é ampliar e relativizar as correntes definições sobre a ideia 

de transgressão, sobretudo quando esta se associa à sexualidade. 

A formação dos casamentos, que antes do século XIX para a maioria 

dos grupos na população, era baseada em fatores econômicos passou a levar 

em consideração outras questões como afirma Giddens (1993): 
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A difusão dos ideais do amor romântico foi um fator que tendeu a 

libertar o vínculo conjugal de laços de parentesco mais amplos e 

proporcionou-lhe um significado especial. [...] Maridos e esposas 

eram vistos cada vez mais como colaboradores em um 

empreendimento emocional conjunto, este tendo primazia até mesmo 

sobre suas obrigações para com os filhos. 

A sexualidade se distancia do ciclo constante de gravidez e parto, pela primeira 

vez, para maior parte da população feminina. Dando início ao que, segundo o 

mesmo autor (ibid), podemos chamar de sexualidade plástica que “é crucial 

para a reinvidicação da mulher ao prazer sexual já que é a sexualidade 

descentralizada, liberta das necessidades da reprodução”. 

 Isso gera uma renovação no conceito de relacionamento onde a 

intimidade passa a ser uma troca direta de vínculos pessoais, uma grande 

democratização do domínio interpessoal, estabelecida por iguais. Onde uma 

parte dessa reestruturação da intimidade é o que podemos chamar de 

relacionamento puro, de acordo com Giddens (1993, p.69), refere-se a uma 

situação em que se entra em uma relação social apenas pela própria relação, 

pelo que pode ser derivado por cada pessoa da manutenção de uma 

associação com a outra, e que só continua enquanto ambas as partes 

considerarem que extraem dela satisfações suficientes, para cada uma 

individualmente, para nela permanecerem.  

 O mesmo autor (ibid) também nos mostra, através do relato das partes 

importantes da pesquisa de Lillian Rubin que estudou as histórias sexuais de 

quase mil pessoas heterossexuais nos Estados Unidos, que muitos homens 

ainda ficam desconcertados ou rejeitam a igualdade entre os gêneros no 

âmbito sexual. Mas a maior parte das pessoas, tanto mulheres quanto homens, 

esperam mais sexualmente de seus relacionamentos principalmente do 

casamento, já que chegam nele com uma carga considerável de conhecimento 

e práticas sexuais. Lillian Rubin (apud. Giddens, 1993) relata que “as mulheres 

esperam tanto receber quanto proporcionar prazer sexual, e muitas começaram 

a considerar uma vida sexual compensadora como um requisito-chave para um 

casamento satisfatório”. Lembrando que esses fatores são encarados pelas 

pessoas que os vivem como transformações dramáticas e perturbadoras, 

principalmente para as mulheres, e que estão ocorrendo em grande parte na 

maioria das sociedades ocidentais, em maior ou menor intensidade. 
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 As mulheres na contemporaneidade não aceitam mais a 

dominação sexual masculina. No mundo hoje há um crescimento da igualdade 

sexual, mas ainda falta bastante para ser uma igualdade por completo, para tal 

é fundamental que ambos os sexos realizem mudanças cruciais em seu ponto 

de vista e em seu comportamento em relação um ao outro para lidar com as 

implicações desse fenômeno. Hoje em dia a sexualidade é algo bem pessoal 

característico de cada individuo, que não é visto mais pela maioria das pessoas 

como uma condição natural preestabelecida que deve que ser aceita pelo 

indivíduo. A vida pessoal tornou-se um projeto aberto, que tem sido 

descoberta, revelada e propícia o desenvolvimento de estilos de vida bastante 

variados, criando novas demandas e novas ansiedades. Fato que Giddens 

ressalta: 

Do ponto de vista dos gêneros masculino e feminino, a “revolução 

sexual” dos últimos trinta ou quarenta anos não é apenas, ou mesmo 

primariamente, um avanço neutro na permissividade sexual. Ela 

envolve dois elementos básicos. Um deles é a revolução na 

autonomia sexual feminina – concentrada naquele período, mas 

possuindo antecedentes que remontam ao século XIX. [...] O segundo 

elemento é o florescimento da homossexualidade, feminina e 

masculina. 

  O corpo foi e, certamente, ainda será alvo do poder disciplinar. 

Entretanto, está a cada dia mais em concordância com as decisões individuais 

do estilo de vida de cada individuo, tornando-se um portador visível da 

autoidentidade. “De algum modo, que tem de ser investigado, a sexualidade 

funciona como um aspecto maleável do eu, um ponto de conexão primário 

entre o corpo, a autoidentidade e as normas sociais” (GIDDENS, 1993). 

Consumo de produtos eróticos: para além do prazer 

 As mudanças na ordem econômica e a ampliação do capitalismo por 

meio do mercado de consumo, a partir da segunda metade do século XX, dão 

surgimento a uma sociedade de consumo com sua própria cultura. Essa cultura 

assinala “a transformação das práticas socioculturais em geral, ou seja, de 

como homens e mulheres vão buscar e legitimar o reconhecimento de si 

mesmos” (CASTRO, apud OLIVEIRA, 2010). 

 A busca pelo prazer, que era uma conduta tida como inapropriada, 

principalmente para as mulheres, ganha visibilidade e se constitui em um novo ideal de 
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felicidade e bem-estar. O mercado tende a atender as demandas da população e essa 

visibilidade abriu espaço para uma nova demanda de consumo, os produtos eróticos, na 

busca de conhecimento de seu corpo e cada vez mais prazer o consumidor passa a 

almejar esses produtos. Conforme diz Morin: “o erotismo incita a todos os consumos e, 

é claro, também ao consumo amoroso. É o denominador comum entre o universo do 

amor, o da produção dos valores femininos e o do consumo.” (1986, p.124). É inerente 

ao ser humano a busca pelo prazer e conhecimento de seu corpo legitimando o consumo 

deste tipo de produto. 

Nos últimos dez anos o público consumidor de produtos eróticos está cada vez 

mais informado, principalmente com a acessibilidade das informações disponibilizadas 

na internet, e vem crescendo em ritmo acelerado. As mudanças comportamentais, de 

homens e mulheres, em relação ao mercado erótico são facilmente percebidas através do 

crescente número de lojas, sites e revendedoras desse ramo. É importante analisarmos 

qual tipo de público consome este tipo de produto e qual é a sua relação com a 

sexualidade. O desejo e a busca pelo prazer é o que vigoram nesta atual formação 

social. 

Setenta por cento de todo o público consumidor de sex-shops é feminino 

segundo a Associação Brasileira das empresas do mercado erótico e sensual (ABEME). 

Esta preferência feminina relata Oliveira (2010), é ocasionada por uma crescente 

curiosidade e preocupação com o seu próprio prazer. O mercado de produtos eróticos, 

por sua vez, ao perceber esta concentração do publico intensifica a produção e variedade 

de produtos. Desde roupas íntimas e fantasias até mesmo vibradores e géis relaxantes.  

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico 

(Abeme), em 2011 o número de vendedoras domiciliares já ultrapassava 85 mil em todo 

o país com isso o mercado erótico teve elevação de 18,5% no Brasil e no mundo cerca 

de 30%. Existem também milhares de pontos de venda em território brasileiro, que 

variam desde lojas de lingeries, sex shops e lojas virtuais a outros tipos de comércio que 

oferecem produtos eróticos, fornecendo cerca de 12 mil opções para o consumidor 

brasileiro. Essa crescente demanda nos instiga a pensar qual a motivação desse 

consumidor para comprar produtos que tem como apelo principal a sexualidade. Como 

bens simbólicos dentro da subjetivação do homem que a modernidade trouxe, comprar 

objetos e atribuir-lhe funções são recursos para se pensar o próprio corpo, e a 

instabilidade da ordem social com suas interações entre os seres humanos. (CANCLINI, 

apud OLIVEIRA, 2010). 
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Juntamente com as vendedoras domiciliares veio o aumento dos espaços de 

convivência e diversão entre as consumidoras de produtos eróticos, promovidos pelas 

próprias vendedoras onde há uma série de provocações através da amostra e prova dos 

produtos eróticos assim como uma pedagogia sexual onde são sugeridas “novas” formas 

de se relacionar. Tal configuração expressa muito bem Gregori (2009) é como uma 

sugestão à emergência de um modelo de erotismo politicamente correto que nos 

evidencia que a associação vista entre a sexualidade e o mercado, enquanto universo de 

produção responsável pela comercialização e consumo eróticos, traz um crescente 

deslocamento no sentido da transgressão.  

A autora (ibid) destaca que esse modelo politicamente correto, originalmente 

importado do mercado erótico homossexual americano, se reconfigura no Brasil já que 

aqui o público ao qual quer atingir  majoritariamente são as mulheres com mais de trinta 

anos, heterossexuais e casadas. Nas palavras de Gregori (2009) o erotismo é cada vez 

mais associado ao cuidado saudável do corpo e fortalecimento do self, além de uma 

espécie de neutralização ou domesticação dos traços e conteúdos violentos, como 

aqueles envolvidos em práticas sadomasoquistas. 

O perfil dessas consumidoras se divide em diversos comportamentos, umas 

tímidas outras desinibidas, mas em geral são pessoas ativas e que seguindo a tendência 

da globalização em sua eterna busca pela satisfação confirma que deseja a busca pelo 

prazer, e que condutas que eram tidas como inapropriadas antigamente, ganham 

visibilidade e se constituem em um novo ideal de felicidade e bem-estar. É, mais 

especificamente, o refinamento e a intensificação do prazer que ditam a exploração dos 

meios de sensibilização do corpo para a excitação dos sentidos, e a exploração 

cuidadosa das qualidades sensoriais tem a sexualidade como um de seus pontos nodais 

(OLIVEIRA, 2010). Ressalta Reis (2012): 

As culturas ocidentais e individualistas modernas trouxeram uma ampliação 

significativa do conceito de erotismo. Na sociedade contemporânea, 

identifica-se um ideal que valoriza o cultivo de habilidades sexuais e a 

capacidade de proporcionar e experimentar a satisfação sexual por parte de 

ambos os sexos. 

 

No manejo reflexivo destes comportamentos, há, segundo Giddens (1993), uma 

forte preocupação com a autoidentidade e a autonomia pessoal, e o erotismo ocupa o 

cerne do relacionamento conjugal. Tomemos a perspectiva do termo “erótico” através 
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do significado também atribuído por Gregori (2009). A autora segue um resgate 

histórico nas artes e na literatura para destacar que o erotismo encontra suas primeiras 

expressões na literatura libertina do século XVIII com Marquês de Sade, e, após uma 

releitura por intelectuais franceses e surrealistas, traz como sua principal preocupação 

uma forma filosófica de pensar sobre as liberdades e convenções. Por evocar o 

pensamento erudito e a imaginação artística, o erótico traz como sua contrapartida à 

pornografia, caracterizada como a parte degradada e empobrecida do erotismo. Tal fato, 

no entanto, não nos impede de considerá-lo incluso num universo não distinto da 

pornografia, pois, segundo a autora, ambos constituem uma mesma realidade 

representacional no mercado erótico. 

Estas novas configurações do mercado nos sugerem que, em alguns âmbitos 

sociais como o das mulheres heterossexuais, em sua maioria, casadas, localizadas no 

substrato social que circula entre a classe média e a alta, não há mais a anterior 

clandestinidade associada à comercialização e consumo de produtos eróticos (Gregori, 

2009). O lugar que hoje é dado à valorização desses bens, em especial, para o público 

feminino, apresenta-nos uma compreensão sobre as novas formas de legitimação da 

sexualidade mediadas pelo mercado. Um exemplo dessa nova dinâmica nos é dado pela 

autora (ibid.), quando observa que “assistimos à desestabilização das fronteiras que 

separam as mulheres “direitas” das “outras” [...] a mulher de classe média heterossexual 

está gostando de parecer ser “puta”“. Nesse sentido, é primordial a análise dos lugares e 

pontos de vista de onde se fala de sexo o que justifica, portanto, a interpretação das 

comunicações veiculadas pelo mercado erótico. 

 

Sexualidade feminina: protagonista ou objeto?  

 Concluímos que apesar do maior espaço conquistado pela mulher na 

contemporaneidade ainda existem muitas barreiras sociais, criadas pelas 

práticas normalizadoras, que impedem essa igualdade na relação de gênero, 

principalmente no âmbito sexual. Muitas mulheres acreditarem que ainda 

devem ser submissas aos homens e que poderão ser julgadas por suas 

práticas sexuais. Em contraponto já há um grande avanço, por parte de ambos 

os sexos, na compreensão de que busca pelo prazer é saudável, e latente no 

ser humano, independente de gênero. 

 Então o consumo de produtos eróticos por parte da mulher é sim uma 

demonstração de apropriação do seu corpo, mas em alguns momentos é 
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usada como meio para se tornar objeto de desejo afim de proporcionar mais 

prazer ao parceiro . Por isso a pergunta permanece: qual o papel da mulher na 

sociedade contemporânea? Pode-se afirmar que a mulher de hoje tem uma 

total autonomia, bem como emancipou suas ideias, seus posicionamentos e 

seu corpo outrora sufocados. Deixou-se de acreditar numa inferioridade natural 

da mulher diante da figura masculina nos mais diferentes âmbitos da vida 

social, inferioridade esta aceita e assumida muitas vezes mesmo por algumas 

mulheres. É preciso que se diga que as questões de gênero no Brasil e no 

mundo devem sempre estar na pauta das discussões da sociedade civil e do 

Estado, dada a importância da defesa dos direitos e da igualdade entre os 

indivíduos na construção de um mundo mais justo, pois a luta das mulheres 

não está relacionada apenas aos seus interesses imediatos, mas aos 

interesses gerais da humanidade 
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O presente trabalho problematiza a transexualidade a partir de suas diferenças em relação à 
travestilidade e à intersexualidade. Para isso, são analisados conceitos como sexo, gênero, 
identidade de gênero, papel de gênero e orientação sexual. A transexualidade é apresentada 
enquanto uma construção social e histórica, entendendo ser socialmente construída, mutável e, 
por isso, dependente do contexto histórico e cultural. Assim, a transexualidade não é uma 
categoria natural, mas, antes, uma percepção moderna acerca de um fenômeno típico e 
recorrente da diversidade sexual humana, que é comum em muitas culturas, embora difícil de 
ser categorizada. Não estaria ela ligada a uma ou mais características essenciais de um 
indivíduo ou grupo, mas, antes, seria fruto de uma categorização social com base em atributos 
e comportamentos próprios dessa pessoa ou grupo. A transexualidade vem assumindo 
diferentes formas ao longo do tempo, fazendo-se presente em todas as culturas e momentos 
históricos. Também é apresentada uma análise crítica daquilo que se consideram causas, 
diagnósticos e tratamentos da transexualidade, apontado para sua despatologização. Nenhum 
estudo, até a presente data, foi capaz de provar a etiologia da transexualidade, permanecendo 
a mesma desconhecida. O que existe são duas categorias distintas de teorias para a causa da 
transexualidade: uma de base psicológica e outra de base biológica. A etiologia da 
transexualidade é revestida por conjectura, ainda que se admita uma causalidade multifatorial, 
no entanto, o assunto é extremamente polêmico e contraditório. Apesar do crescente aumento 
dos estudos em relação aos fatores biológicos da transexualidade, não existem indícios 
seguros de alterações genéticas nas perturbações de identidade de género. A maioria destas 
pesquisas está focalizada na orientação sexual (homossexualidade) do que com as situações 
de identidade de gênero. 
PALAVRAS-CHAVES: Transexualidade, Identidade Social, Gênero 
 

ABSTRACT: This paper discusses transsexuality from its differences from travestilidade and 
intersexuality. For this, we analyze concepts such as sex, gender, gender identity, gender role, 
and sexual orientation. Transsexualism is presented as a social and historical understanding is 
socially constructed, changeable and therefore dependent on the historical and cultural context. 
Thus, transsexuality is not a natural category, but rather a modern perception about a typical 
phenomenon and recurrent human sexual diversity, which is common in many cultures, 
although difficult to be categorized. She would not be linked to one or more essential 
characteristics of an individual or group, but rather be the result of a social categorization based 
on attributes and behaviors of that person or group. Transsexualism has taken different forms 
over time, being present in all cultures and historical periods. It is also presented a critical 
analysis of what are considered causes, diagnosis and treatment of transsexuality, pointed to 
his depathologization. No study, to date, been able to prove the etiology of transsexuality, 
remaining the same unknown. What there are two distinct categories of theories for the cause of 
transsexualism: A basic psychological and other biobased. The etiology of transsexualism is 
coated by conjecture, even assuming multifactorial causality, however, the subject is extremely 
controversial and contradictory. Despite the growing number of studies regarding the biological 
factors of transsexuality, there is no evidence of safe genetic disorders in gender identity. Most 
of these researches are focused on sexual orientation (homosexuality) than with the situations 
of gender identity. 
KEYWORDS: Transsexualism, Social Identity, Gender 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo diferentes autores, a transexualidade vem assumindo diferentes 

formas ao longo do tempo, fazendo-se presente em todas as culturas e momentos históricos 

(Castel, 2001; Gyatso, 2003; Das e Wilhelm, 2004; Fernández, 2004; Miguel e cols., 2008; 
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Ceccarelli, 2008; Cossi, 2011). Ainda na Grécia Antiga, Platão apresenta Aristófanes 

discursando sobre a existência de um terceiro gênero presente desde o início da humanidade, 

o andrógino, e não dois como propagados até hoje, o masculino e o feminino, (Harvey, 1997; 

Witten e Kidd, 2007). No entanto, como assinala Herdt (1996), em algum momento histórico 

esse conceito de androgenia se perdeu. Não é difícil conjecturar como ocorreu essa perda. A 

imposição do monoteísmo judaico-cristão, como apontado por Witten e Kidd (2007), substituiu 

a visão panteísta e associou o gênero a uma perspectiva binária, cujos representantes seriam 

Adão e Eva. 

A transexualidade só começa a ser considerada objeto de estudo científico no 

final do século XIX e início do século XX, passando até hoje por diversas concepções devido 

aos avanços no campo da cirurgia e da hormonoterapia (Chiland, 2003; Ceccarelli, 2008). 

Castel (2001) propõe periodizar a história científica e cultural da 

transexualidade em quatro fases. A primeira remente às origens da sexologia com Magnus 

Hirschfeld defendendo a despenalização da homossexualidade. A segunda se inicia com o 

desenvolvimento da endocrinologia e com o chamado behaviorismo endocrinológico, principal 

fundamento para a construção das teses sociológicas sobre identidade sexual. Já a terceira 

fase dá-se com o surgimento da sociologia empírica americana e sua teoria da influência 

determinante do meio, que leva ao surgimento de estudos sobre a socialização dos 

hermafroditas, das pessoas que tiveram seus órgãos sexuais mutilados e dos transexuais, que 

seriam marcados pelo gênero enquanto construção cultural. Na quarta e última fase ocorre 

uma reinvindicação pela despatologização da transexualidade, que é descrita como um 

processo neuroendocrinológico em oposição a toda forma de psicogênese. 

Em 1923, Hischfeld (citado por Castel, 2001) utilizou a expressão 

transexualpsíquico e considerou os hemafroditas, os andróginos, os homossexuais e as 

travestis como intermediarios sexuais ou como variações anômalas do feminino ou do 

masculino. O autor (citado por Meyerowitz, 2002) também incluiu na categoria de 

intermediários sexuais o bissexual, seja um homem ou uma mulher, ao analisar a teoria da 

bissexualidade, afirmando que o humano não é mulher ou homem, mas sim mulher e homem e 

vice-versa. 

Harry Benjamin (1966), em sua obra O fenômeno transexual, desenvolveu o 

conceito de transexualismo (Athayde, 2001; Castel, 2001; Arán, 2006), apontando que, como a 

mente do transexual não pode ser modificada em relação a sua falsa orientação de gênero, 

seria mais eficaz ajustar o seu corpo à mente. Nasce, assim, para Miguel e cols. (2008) um 

dualismo entre corpo e mente.  

Benjamin (1966) propõe, ainda, uma escala de orientação sexual constituída de 

seis níveis: 0 - Exclusivamente heterossexual e sem experiência homossexual; 1 - 

Predominantemente heterossexual e com experiências homossexuais apenas eventuais; 2 - 

Predominantemente heterossexual e com experiências homossexuais mais do que eventuais; 3 

- Igualmente heterossexual e homossexual; 4 - Predominantemente homossexual e com 

experiências heterossexuais mais do que eventuais; 5 - Predominantemente homossexual e 
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com experiências heterossexuais eventuais; 6 - Exclusivamente homossexual e sem 

experiência heterossexual. Esta escala apresenta as seis categorias diferenciadoras no que diz 

respeito à Síndrome do Travestismo-Transexualismo (Athayde, 2001), estabelecendo não 

apenas diferenças entre travestis e transexuais como excluindo também dela a 

homossexualidade, uma vez que alguns participantes das pesquisas realizadas por Benjamin 

também se definiram como heterossexuais (Arán, 2006). 

Para Castel (2001), Jonh Money aprimorou nossa compreensão acerca da 

questão da transexualidade ao estabelecer uma distinção entre gênero e sexo. Para ele, a 

identidade sexual resulta de um aprendizado do papel de gênero. Money (1969) define gênero 

como um conceito mais amplo, mais abrangente do que macho/fêmea, uma vez que o gênero 

levaria em conta a questão do reconhecimento individual e da atribuição social, não se 

baseando apenas nos órgãos genitais. Para o autor, assim, a identidade de gênero estaria 

ligada ao fato do individuo se sentir como masculino ou feminino, e o papel de gênero seria a 

manifestação pública de sua identidade de gênero. 

Arán (2006) ressalta que Money estabeleceu uma separação entre o sexo real 

(biológico) e o gênero (registro subjetivo aprendido e influenciado culturalmente) indicando que 

a transexualidade resulta da inadequação entre um e outro. 

Robert Jesse Stoler (1982) corrobora a posição de Money ao propor a noção 

de “núcleo de identidade de gênero” como o sentimento de ser homem ou mulher, estabelecido 

no segundo e terceiro anos de vida, algo que veio a se tornar, segundo Arán (2006), uma 

referência nas teorias sobre o transexualismo. Este conceito designa três principais aspectos 

da transexualidade: a) um sentimento ou crença na identidade permanente feminina/masculina; 

b) uma aversão em relação ao órgão genital; e c) uma simbiose com a mãe.  

Stoller (1982) define a transexualidade como a convicção de um sujeito, 

biologicamente normal, de pertencer a outro sexo. No adulto, esta crença é, geralmente, 

acompanhada da busca pelo individuo de uma intervenção cirúrgica e hormonal para modificar 

sua aparência anatômica para a do sexo oposto. Segundo Arán (2006), Stoler apresenta a 

transexualidade como uma experiência e não como uma desordem. Assim, a transexualidade 

não seria considerada por ele uma psicose, tanto que o autor propõe como tratamento a 

cirurgia de transgenitalização. 

Nenhum estudo, até a presente data, foi capaz de estabelecer a etiologia da 

transexualidade, permanecendo, assim, sua origem desconhecida. O que se pode dizer é que 

há hoje duas teoria distintas para explicar a causa da transexualidade: uma de base 

psicológica e outra de base biológica. As teorias são consideradas menos plausíveis em 

relação às biológicas (Berefelt e cols., 2011). A etiologia da transexualidade é revestida por 

conjectura, ainda que se admita uma causalidade multifatorial (Vieira, 2003). Como apontam 

Wal e Jurberg (2000), o assunto ainda hoje é extremamente polêmico e contraditório, havendo 

verdadeiras batalhas ideológicas na ideológicas a esse respeito na sexologia: de um lado, uma 

posição construtivista e, de outro, a essencialista neuro-psíquica. 
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Identidade Social e Transexualidade 

 

Para Charaudeau (2009) a identidade é o que permite ao sujeito tomar 

consciência de sua existência, algo que se dá a partir da tomada de consciência de seu corpo, 

de seu saber e conhecimentos sobre o mundo, de seus julgamentos e crenças, bem como de 

suas ações. A identidade implica, então, na tomada de consciência sobre si mesmo. Para que 

ocorra esta tomada de consciência, contudo, é necessário a existência de um outro, ao mesmo 

tempo, semelhante e diferente de si mesmo. É somente ao perceber o outro como diferente, 

que pode nascer, no sujeito, sua consciência identitária. A percepção da diferença em relação 

ao(s) outro(s) constitui, inicialmente, para o indivíduo, a prova da existência de sua própria 

identidade, que passa, então, a “ser o que não é o outro”. A partir daí, a consciência de si 

mesmo existe na medida em que se tem consciência da existência do outro. Quanto mais forte 

é a consciência do outro, mais fortemente o sujeito constrói a sua própria consciência 

identitária (Charaudeau, 2009) 

Assim, salienta Charaudeau (2009), a identidade inclui dados biológicos (“somos o 

que nosso corpo é”), dados psicossociais atribuídos ao sujeito (“somos o que dizem que 

somos”), bem como dados construídos a partir de seu próprio comportamento (“somos o que 

pretendemos ser”). Entretanto, como os dados biológicos adquirem significações distintas para 

diferentes grupos sociais, pode-se dizer que estas significações constituem o que se denomina 

identidade social. 

A identidade social tem como particularidade o fato de que ela necessita ser 

reconhecida pelos outros. Ela é o que confere ao sujeito seu “direito à palavra”, o que funda 

sua legitimidade. É necessário, então, verificar em que consiste esta legitimidade. O processo 

de legitimação é o de reconhecimento de um sujeito por outros sujeitos, em nome de um valor 

aceito por todos, ou seja, a legitimidade depende de normas institucionais que regem cada 

domínio da prática social e que atribuem funções, lugares e papéis aos que estão sujeitos a 

tais normas. Entretanto, existe outra legitimidade, aquela que é atribuída de fato, pela força do 

reconhecimento, por parte dos integrantes de uma comunidade, do valor de um de seus 

membros (Paiva, 2007).  

Paiva (2007) expõe algumas posições vigentes na psicologia social 

contemporânea acerca da identidade, apontando para a complementaridade existente entre a 

dimensão psicossocial e a dimensão pessoal. Para o autor, Blumer (1969) criou a expressão 

“interacionismo simbólico” para designar o processo pelo qual se constituem os me’s (ou “eus”) 

da pessoa na interação com os outros, bem como com o outro generalizado ou individualizado, 

podendo-se observar aí um entrelaçamento da teoria sociológica com a pesquisa psicológica, 

que passa a ser denominada, por isso, de psicologia social sociológica (sociological social 

psychology). Contemporaneamente, duas teorias se desenvolveram com essa pespectiva para 

dar conta do estudo da identidade, a teoria do papel (role theory), de Theodore Sarbin (1986), e 

a teoria da identidade (identity theory), de Sheldon Stryker (1987). 
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A teoria do papel limita-se à ecologia social do self. Este seria constituído pelas 

relações que são estabelecidas pelo indivíduo no grupo em que está inserido, em função das 

expectativas de comportamento associadas às posições que as pessoas nele ocupam. O que a 

pessoa é, como membro do grupo, isto é, sua identidade psicossocial, é determinada pelos 

papéis que nele desempenha (Paiva, 2007). 

Já a teoria da identidade proposta por Stryker (1987) também atribui a identidade 

psicossocial aos papéis desempenhados pelas pessoas e que estão ligados às posições que 

ocupam, mas interessa-se, sobretudo, pelo grau de individualidade que distingue as 

identidades sociais. Não apenas ela reserva um lugar para os traços de personalidade na 

determinação da identidade do indivíduo como também e, principalmente, destaca os variados 

papéis que as pessoas podem desempenhar no grupo, em função dos processos psicológicos 

de envolvimento e centralidade (Paiva, 2007). 

Para a teoria da identidade social desenvolvida por Henri Tajfel (1981), a 

identidade psicossocial é tida como a percepção de pertença a um grupo e de não pertença a 

outro. A percepção social consiste em “categorizar”, ou agrupar em “categorias”, pessoas que 

possuem características que não estão presentes em outras. A pertença a um grupo pode 

resultar da escolha da pessoa, de uma imposição externa ou, até mesmo, do acaso. O 

importante aqui é a percepção de pertença (Paiva, 2007). 

Afim à teoria da identidade social é a teoria da autoprototipicalidade, de John C. 

Turner (1987). Ele prefere usar o termo “protótipo” em detrimento do termo “categoria”, por 

entender que o primeiro é menos rígido, mais aberto e menos exigente, além de ter a 

vantagem de se acomodar ao pensar e ao agir quotidiano das pessoas. Turner (1987) destaca 

que, à medida que alguém partilha do protótipo do grupo, outras determinações identitárias 

perdem o relevo e a pessoa tende a “despersonalizar-se” em favor do grupo. Turner (1987) 

postula, ainda, que a pessoa tende a se comparar não só com o protótipo, mas também com 

os membros do próprio grupo, num processo que denomina de “autoprototipicalidade”. 

Já na teoria da identidade metamorfose proposta por Antônio Ciampa (1987), a 

narrativa autobiográfica é valorizada, permitindo acompanhar as transformações por que 

passam personagem e pessoa. O autor percebe que ocorrem mudanças na autodefinição das 

pessoas à medida que elas entram em interação com outras pessoas e outros grupos. Ciampa 

(1987) conjuga permanência e mudança mediante o processo dialético de posição, negação e 

superação (Paiva, 2007). 

Para Ciampa (1984), não existe uma identidade dada pela natureza. A identidade 

é um processo que é construído e conhecido a partir da ação, ou seja, através da atividade do 

indivíduo. Assim, Friedman (1992), baseando-se nos conceitos de Ciampa (1987), define a 

identidade como "um processo contínuo de produção de si mesmo, composto a partir da rede 

de relações que se estabelece entre o indivíduo e o mundo, determinado pelos conteúdos que 

definem essas relações, de onde se despregam as representações que a formam" (p. 40). 

A identidade é composta a partir das articulações de vários personagens e ela é 

percebida sob a forma de personagem. A personagem constitui um momento da identidade de 
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uma pessoa, que expressa as diversas formas que esta pode assumir, particularmente através 

dos papéis sociais atribuídos ao indivíduo. Nessa perspectiva, é necessário perceber o 

indivíduo não mais de forma isolada, mas sim entendê-lo numa relação. Portanto, a identidade 

seria a articulação da diferença e da igualdade (Ciampa, 1984). 

Ciampa (1984) aponta que não se pode isolar e separar, de um lado, todo um 

conjunto de elementos biológicos, psicológicos e sociais, que podem caracterizar um indivíduo, 

da representação desse indivíduo, porque há uma interpenetração desses dois aspectos, ou 

seja, não há como separar a identidade pressuposta da representação desse indivíduo.  

Ciampa (1984) utiliza o termo metamorfose quando o indivíduo age como sujeito 

da sua própria história. Para que a mesmice não se reproduza ou se manifeste de forma 

continua, é necessário que se elimine a identidade pressuposta e surja o outro "outro", que 

também sou eu, havendo a negação da negação de mim, superando, então, minha identidade 

pressuposta e desenvolvendo uma identidade que é como uma metamorfose constante. Neste 

sentido, havendo possibilidades de toda a humanidade contida em mim concretizar-se 

(Ciampa, 1984). 

Para Goffman (1988), a identidade social apresenta duas dimensões: uma virtual, 

que diz respeito às características esperadas/exigidas pela sociedade e outra real, que diz 

respeito às características e atributos do sujeito. De modo geral, quando há discrepância entre 

essas dimensões, os desvios, bem como os sujeitos desviantes, serão reconhecidos e 

estigmatizados publicamente pela sociedade, implicando em discriminação e exclusão social. 

Ocorre, então, um processo de “normalização” da pessoa e, para tanto, surgem locais onde se 

procura apagar/amenizar os atributos diferenciadores (escolas especiais, hospitais, entre 

outros). 

Para Goffman (1988), o desvio não tem um caráter pejorativo por si só. O desvio é 

sempre interpretado a partir do significado cultural vinculado a ele. Por isso, Goffman (1988) 

aponta que “não é para o diferente que se deve olhar na busca da compreensão da diferença, 

mas sim para o comum” (p. 138). 

Goffman (1988) apresenta a relação entre identidade e desvio através da noção 

de estigma. O termo estigma remonta à antiguidade clássica e designava “sinais corporais com 

os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral 

de quem os apresentava” (p. 11). Na era cristã, o termo ganhou a conotação de origem divina 

e, posteriormente, de problemas físicos. Na atualidade, a palavra "estigma" representa algo de 

mal, que deve ser evitado, uma ameaça à sociedade, isto é, uma identidade social deteriorada. 

Para o autor, estamos diante de um estigma quando um indivíduo possui atributos 

que o tornam diferente dos outros, levando-o uma outra categoria de sujeito, julgada inferior, o 

que leva ao descrédito social do indivíduo, e outras imperfeições são, então, adicionadas a ele 

(Goffman, 1988). 

Goffman (1988) também assinala que a forma como a pessoa estigmatizada 

experimenta o estigma é uma “questão subjetiva e reflexiva que deve necessariamente ser 

experimentada pelo indivíduo cuja identidade está em jogo” (p. 116).  



42 

  

 

 

Ao construir a noção de identidade estigmatizada, Goffman (1988) aponta que a 

busca de compreensão da identidade está atrelada à compreensão da diferença, entendendo 

que “a diferença, em si, deriva da sociedade porque, em geral, antes que uma diferença seja 

importante ela deve ser coletivamente conceptualizada pela sociedade como um todo” (p. 134).  

Para Goffman (1988), o aprendizado do estigma é parte integrante da construção 

da identidade do estigmatizado, ou seja, “a pessoa estigmatizada aprende e incorpora o ponto 

de vista dos normais, adquirindo, portanto, as crenças da sociedade mais ampla em relação à 

identidade e uma ideia geral do que significa possuir um estigma particular” (p. 41). 

Para Magalhães (2005), a pessoa estigmatizada pode tentar manipular as 

informações sobre o que é julgado diferente em si, escondendo o seu estigma, se definindo 

como não-diferente, embora as pessoas com as quais conviva o definam como estigmatizado. 

A impossibilidade de exercer papéis múltiplos, de sentir-se em constante metamorfose e a 

cristalização da sua identidade levam-no à aceitação ou fuga da “camisa-de-força” socialmente 

imposta. 

Magalhães (2005) apresenta, baseada em Goffman (1987), duas formas de como 

o estigmatizado pode lidar com o estigma: ele pode se comportar sem apresentar sofrimento 

pela sua condição e reconhecer-se como membro de um grupo socialmente discriminado e 

incompreendido ou ele pode agir como não-estigmatizado, atendendo aos padrões comuns de 

comportamento tanto quanto possível. Contudo, como aponta Goffman (1987), 

 
se, de fato, ele [o estigmatizado] deseja viver tanto quanto possível “como 
qualquer outra pessoa”, e ser aceito “pelo que realmente é”, então, em muitos 
casos, a posição mais inteligente a tomar é a de que tem um fundo falso, já que, 
em muitos casos, o grau de aceitação da pessoa estigmatizada pelos normais 
pode ser maximizado se ela atuar com absoluta espontaneidade e naturalidade 
como se a aceitação condicional de si mesma, que ela procura não superar, fosse 
a aceitação total (p. 134). 
 
 

ESTUDO DE CAMPO 

 

Para melhor investigar este processo identitário percorrido por pessoas 

transexuais, desenvolvemos um estudo de campo com cinco mulheres transexuais, com idades 

entre 21 e 30 anos, moradoras da cidade do Rio de Janeiro, que passaram ou não pela cirurgia 

de transgenitalização. Para tanto, utilizamos o método qualitativo por considerarmos ser este o 

mais apropriado para descrever, com um maior nível de profundidade, os processos dinâmicos 

vividos pelas participantes. 

A presente pesquisa envolveu a participação de seres humanos e, assim, 

buscou-se atender as exigências estabelecidas pela Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Utilizamos entrevistas semi-estruturadas que seguiram um roteiro previamente 

elaborado.  A seleção das participantes se deu por indicação da presidente do grupo 

“Transrevolução” (grupo de militância transexual da cidade do Rio de Janeiro) e por indicação 

das próprias entrevistadas.  
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As entrevistas foram transcritas na íntegra, preservando-se de forma o mais fiel 

possível o que foi dito, inclusive gírias e erros gramaticais. Os textos foram submetidos a uma 

análise de discurso (Rocha-Coutinho, 1998) a partir de categorias por nós estabelecidas, 

oriundas da nossa revisão de literatura e das falas das próprias entrevistas.  

A categoria de análise estabelecida foi “ser transexual”, onde buscamos 

observar o que as participantes pensam sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é 

ser transexual, quais são as diferenças entre transexual e travesti, quais os comportamentos 

que melhor definiriam esses termos e seus papéis. Além disso, procuramos saber quais os 

principais problemas com que as mulheres se deparam no seu dia a dia, bem como quando 

elas perceberam que havia algo de estranho em relação ao seu corpo biológico. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a maioria das entrevistadas, ser transexual é algo anormal, uma vez que 

o corpo físico não combina com a mente. Patrícia se percebe como um erro do destino, 

enquanto Valéria acha que ser transexual é um período de transição no qual se deve escolher 

em que lado vai ficar. Tania, por ser reconhecida socialmente como mulher 24 horas por dia, 

raramente pensa sobre “isso”, mas acredita ser uma divergência entre mente e corpo, assim 

como Cecília. Já Ana considera o termo transexual apenas um rótulo: 

 
...por algum erro do destino você nasceu de outra forma. Tanto trans homem e 
trans mulher, que acontece pros dois. Mas seria exatamente isso, você sentir 
tudo, você se identificar, você ter a personalidade, o jeito, a mente, mas o seu 
corpo diz outra coisa (Patrícia). 
 
...eu acho que é uma fase, é um meio termo entre você se descobri em qual 
lado você está digamos assim ...transexual é meio que essa transição ai, é 
você se definir, é você saber aonde você vai chegar né, porque é um caminho 
muito longo e muito difícil também, não é fácil (Valéria). 

 
...eu não sei também muito bem o que é, apesar deu ser uma transexual ...isso 
naturalmente flui na minha cabeça 24hrs do meu dia como se eu fosse 
realmente uma mulher, em nenhum momento eu paro e penso ...são pessoas 
independente de ser homem ou mulher que nasceram num corpo mas veio 
com uma alma, uma cabeça diferente daquele corpo, não condiz, a alma e a 
cabeça não condiz com o corpo (Tania). 
 
...uma transexual mulher, ela apesar de ter nascido no gênero biológico 
masculino, ela quer externar toda essa feminilidade, todo esse sentimento de 
como se fosse uma mulher mesmo e questionar por fora. E ser isso na prática, 
quer ser mesmo em nível de corpo, de tudo, de vida, eu acho que é isso ...é 
você não corresponder a esse sexo biológico, você transcender isso, você 
querer muitas vezes mudar isso (Cecília). 
 
Ser transexual para mim é só um rótulo ...poderia ser chamado de travesti 
...transgênero, ...transmulher ...eu me vejo como mulher, agora, dentro da ideia 
construída ...uma identidade para a gente, ...é só mais um rótulo para poder me 
identificar dentro da sociedade (Ana). 
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Para todas as entrevistadas, ser mulher não é algo biológico, mas, antes, algo 

comportamental, construído e reconhecido socialmente. Ser mulher é se comportar como 

mulher, ou seja, agir conforme os papéis característicos do gênero feminino. Patrícia, Cecília e 

Valéria acham que ser mulher está relacionado à questão de papel social, a como a pessoa se 

coloca na sociedade, enquanto Ana acredita que, apesar de todas as lutas do dia a dia, é não 

perder a feminilidade: 

 
...não tá tanto assim haver com questões biológicas, ...acho muito mais a 
personalidade ...como ela se identifica, como ela...não sei, acho que é um 
conjunto de coisas muito mais interno do que....tipo mais psicológico, do que 
físico mesmo. ...como ela se identifica, com a questão de papel social que ela 
se coloca, muito mais personalidade ...de como a mente funciona do que 
qualquer outra coisa (Patrícia). 
 
Eu acho que ser mulher...acho que é carácter e postura ...É você saber o quer, 
saber se comportar, e pra onde vai ...ser mulher não é ter peito, não é ter 
bunda, não é isso entendeu? Ser mulher é comportamento, são atitudes, 
gestos, isso faz você ser mulher, não é porque nasci num corpo equivocado e 
nem por eu não seria mulher porque a minha alma é de mulher... (Valéria). 
 
...é tentar ser mais feminina, se portar como, falar como, ser educada como, 
ser socialmente como, ser inclusa socialmente como, Então ser mulher pra 
mim é isso, é ter atitude de mulher, ser educada, ser feminina...é isso (Tania). 
 
Ser mulher, eu acho que é algo que vai muito além do biológico, assim ...Eu 
acho isso, eu acho que é uma coisa de alma, de sentimento, de... Uma coisa 
que tá dentro, você não escolhe, você é, você nasce assim ...é essa coisa da 
sensibilidade ...ver as coisas com mais sentimento, com mais amor, assim, eu 
não sei, não ver as coisas de uma maneira tão analítica e objetiva, ver todo o... 
Eu acho que é uma pessoa mais passiva, assim, em determinadas situações 
da vida. Eu acho que (pausa) muitas gostam de ser dominadas, muitas vezes 
(riso). Eu não sei, é tanta coisa, é difícil falar, assim (Cecília). 
 
É ta no dia a dia. Lutar pelo meu ideal, lutar pela minha felicidade, e mesmo 
diante de todas essas coisas, não perder a minha feminilidade, mesmo que 
tantos rótulos, para ser mulher você tem que passar batom, tem que passar 
maquiagem ...ser mulher é você estar além dos rótulos. Estar além das 
definições (Ana) 

 

Da mesma forma, quanto perguntadas o que é ser homem, apesar de muitas 

dúvidas iniciais, todas as participantes declararam ser algo ligado ao comportamento, como 

estar bem com seu corpo físico, ser forte, objetivo, competitivo, racional. As entrevistadas 

apontaram também que para ser homem não é necessário, contudo, ser machista, 

preconceituoso:  

 
...se identifica de outra forma, se sentir bem no seu corpo masculino, sendo 
homem, tipo não precisa ser o estereótipo, não precisa gostar de tudo que 
homem gosta, ...mas é questão de estar bem com você mesmo assim, você 
gosta de ser o que você é, acho que isso define, você tanto ser homem como 
ser mulher (Patrícia). 
 
Ser homem...eu não sei, ai eu tenho dúvidas [risos]...não sei, sinceramente não 
sei... Ah, talvez palavra, talvez seja um pouco de atitude também, de passar 
credibilidade, confiança, acho que homem tem meio que isso né.... (Valéria) 
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Ser homem seria dar medo ...ser o mestre, ser o comandante né, o cara que a 
mulher dele tem que estar do lado pra apoiar tudo, ...a maioria dos homens são 
machistas, então o preconceito é muito grande, as mulheres são mais flexíveis 
em aceitação ...eu acho que ser homem é ser desprovido de preconceito, é 
saber o que você é sem discriminar (Tania). 
 
Homem está ligado mais, pra mim, aí eu tô falando, eu não sei ...Ah, eu acho 
que é... Sei lá (riso)! Tem tanta coisa! Porque, assim, ...eu acho que o 
masculino é um cara, assim, muito objetivo, tem uma visão muito estratégica 
de tudo, é competitivo até, e muitas vezes a coisa de dominar... Eu tô falando, 
assim, ...o pessoal dominante, assim, que gosta de dominar em tudo na vida, é 
uma pessoa corajosa e forte. Não sei, tudo que se liga ao masculino, assim 
(Cecília). 
 
A pessoa não precisa se conectar a rótulos também. Não necessita forçar sua 
ideia de machismo, para definir sua masculinidade, dentro de uma micro 
sociedade, entre amigos, acredito que isso também está mais além, está no ato 
de existir, de se sentir homem e viver esse gênero consigo mesmo, fora 
também de todos esse rótulos ...tá muito mais ligado ao eu, como a pessoa 
enxerga essa diferença, esse binarismo, entre macho e fêmea, né? (Ana). 
 
 
Quanto ao momento em que percebeu que havia algo de diferente em relação 

às outras pessoas, todas as entrevistadas disseram que se percebem como mulher desde 

crianças. No entanto, isto sempre se deu a partir do olhar do outro, seja ele a mãe, a pedagoga 

da escola, os coleguinhas do colégio: 

 
...quem fala é a minha mãe, que quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, 
na creche eu queria ser a princesa em todas as peças de teatro, eu não 
lembrava nem que quando eu era criança eu fazia peça de teatro, mas minha 
mãe me contou então eu acredito (Patrícia). 

 
...isso começa na infância né, porque comigo era sempre assim, você quer isso 
ou isso, ai quero isso, não isso não pode porque é de menina, ai desde dali eu 
não entendia o porque que eu não posso aquele? ...ai você entra em parafuso 
porque como a sociedade dita as regras, ...desde dali eu já me sentia confusa,  
...sempre insatisfeita com as coisas que eu usava na festas juninas, nas 
festinhas de escola, ...porque eu sempre queria ser a princesa (Valéria). 

 
Acho que lá por meio de 7 anos, 7 ou 8 anos, que eu começava a me 
interessar mais pelo mundo feminino do que pelo masculino, ...na brincadeira 
de menino pega menina eu queria sempre estar do lado das meninas, quando 
tinha brincadeira de salada de fruta eu queria estar sempre do lado das 
meninas pra beijar os meninos, então desde dos 7 eu já brincava de boneca, 
tinha casinha, de fazer roupinha, de xuxa, só coisa de menina (Tania) 
 
...desde muito criança eu percebia e já ia me policiando para não fazer certas 
coisas que eu percebia que não gostavam quando eu fazia, que não eram 
adequadas para eu poder ser quem eu era. Desde muito criança eu já percebia 
a questão de gênero masculino e feminino, e já sofria por isso ...eu desde o 
início já sofria essa diferenciação e já pus essa diferenciação na minha cabeça: 
homem/mulher, homem pode fazer isso, mulher pode fazer isso. Eu não posso 
fazer isso porque eu sou assim, mas eu quero fazer isso, sabe? Desde muito 
criança, desde, sei lá, desde que eu comecei a ter consciência de que eu era 
eu mesma, de que eu era um corpo, assim. Desde uns cinco, seis anos 
(Cecília). 
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Ah, isso foi desde cedo, isso aí foi desde a época da escola. Eu estudava em 
um colégio religioso ...O tempo foi passando e ...foram identificando esse 
período da minha construção, do meu eu ...Sempre me colocava para rezar 
...comecei a me perguntar o que estava acontecendo ...por que os outros 
coleguinhas ficavam lá e eu não podia participar ...foi quando uma pedagoga 
falou, é que você parece ser ...uma menininha, você tem jeito de menininha, de 
mulherzinha, ...outros coleguinhas não gostam, e a gente deixa você aqui ...A 
partir daí eu comecei a pensar, então sou menina. E aquilo me despertou de 
uma certa forma, de uma hora para a outra, eu me descobri. ...Aí eu comecei a 
pensar: opa, peraí, então quer dizer que sou menina? Mesmo assim sou 
menina? Isso começou a criar uma revolução dentro da minha cabeça (Ana). 
 

Quando perguntadas sobre qual seria para elas a diferença entre travestis e 

transexuais, a maioria das participantes aponta a insatisfação com o corpo e o desejo ou não 

de se submeter à cirurgia de transgenitalização no caso das transexuais. Também atribuem 

uma maior feminilidade às mulheres transexuais, enquanto que as travestis seriam mais 

masculinizadas: 

 
...travesti ele pode gostar de ter as formas femininas e tudo, mas no fundo ele 
ainda tem uma tendência de homem ...muito travesti gosta de ser travesti 
mesmo sabe, aquele certo glamour, porque é especial, porque é diferente, é 
raro, ...elas gostam de ser travesti, não querem fazer cirurgia, se acham 
especial do jeito que são, fazem toda a questão, muita nem tomam hormônios 
...só querem botar peito e acabou. Trans eu já acho que não, trans eu já vejo 
por mim assim, ...eu só queria ser uma menina normal como todas as outras e 
ninguém percebesse nada ...queria ser só mais uma em um milhão e não fazer 
muita diferença no mundo assim não, só queria ser mais uma pessoa comum 
(Patrícia). 
 
...a diferença maior de uma com a outra é a satisfação com o corpo e a 
insatisfação com o corpo ...a transexual não entende o porque do seu corpo ser 
daquele jeito, a travesti já não, ela não liga pro corpo, ela não tem essa 
preocupação com o corpo ...só quando ela trabalha com o corpo, profissional 
do sexo, ai sim ela tem essa preocupação ...a transexual não ...a questão é o 
meu corpo não condiz com a minha cabeça, sabe....você se olha nua no 
espelho e você fala não, tem alguma coisa aqui que tá errada, isso não era pra 
ser assim... (Valéria). 

 
...a transexual, ela tem um problema com o corpo, ela sofreu desde a infância, 
assim, uma série de conflitos de não aceitar, sofreu mesmo, sabe? ...sempre 
se sentiu do outro sexo totalmente, assim ...ela já é tida como mulher, ninguém 
confunde e tal, mas tem essa coisa da "passabilidade", assim, quer ser 
passado como mulher biológica ...as travestis ...querem ter o corpo feminino, 
mas elas não sofreram essa negação tão grande desde a infância, assim, esse 
sofrimento tão grande, essa coisa, assim, muito profunda. Elas não têm nojo do 
corpo que elas têm, entendeu?...elas acabam não se preocupando com a 
"passabilidade" (Cecília). 
 
 
Cassell (1998) utiliza, no caso da transexualidade, o conceito de mente confusa 

ou errada e corpo certo, situando, então, o problema na mente. A maioria das nossas 

entrevistadas, quando definiu o que é ser transexual, bem como ao diferenciar travesti de 
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transexual, menciona também, como o autor, uma discrepância entre mente e corpo no caso 

das transexuais. 

A maioria das nossas entrevistadas definiu a transexualidade como a 

convicção de pertencer a outro sexo, acompanhada da busca de uma modificação (cirúrgica ou 

não) em sua aparência anatômica para adequar seu corpo ao sexo a que acreditam pertencer, 

na mesma direção do que havia sido definido por Stoller (1982), 

Todas as nossas entrevistadas, quando se definiram como transexuais, 

estabeleceram um distinção entre gênero e sexo, como já havia sido apontado por diversos 

autores, indicando que a transexualidade resulta da inadequação entre eles. Para Money 

(1969), por exemplo, a identidade sexual resulta de um aprendizado do papel de gênero. Desta 

forma, gênero é um conceito mais abrangente do que macho/fêmea, pois leva em conta a 

questão do reconhecimento individual e da atribuição social, não se baseando apenas nos 

órgãos genitais. 

Arán (2006) defende três principais aspectos da transexualidade: a) um 

sentimento ou crença na identidade permanente feminina/masculina; b) uma aversão em 

relação ao órgão genital; e c) uma simbiose com a mãe. Esses aspectos aparecem em todos 

os relatos de nossas entrevistadas acerca da transexualidade.  

Como apontado por Cardoso (2005), nossas participantes, quando definiram o 

que é ser transexual, o fizerem ou a partir da utilização de hormônios femininos, ou de seu 

comportamento sexual passivo, ou de seu interesse pela realização da cirurgia de 

transgenitalização. 

Goffman (1988) aponta que a identidade social possui uma dimensão virtual 

(características esperadas/exigidas pela sociedade) e outra real (características e atributos do 

sujeito). Nossas participantes, quando definiram o que é ser transexual, fizeram menção a 

essas duas dimensões, ou seja, embora tenham apontado e se enquadrado no que se espera 

socialmente do gênero feminino, enfatizaram suas características internas, uma vez que não 

apresentam as características externas e, por isso, são socialmente estigmatizadas. 

Assim, a maioria das nossas participantes deseja realizar a cirurgia de 

transgenitalização para se tornar “normal”, conforme observado por Goffman (1988) ao 
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descrever que, havendo discrepância entre essas dimensões, há um processo de 

“normalização” da pessoa.  

Ainda em consonância com Goffman (1988), que considera o aprendizado do 

estigma parte integrante da construção da identidade do estigmatizado, nossas participantes 

demonstram ter incorporado o ponto de vista dos “normais”, principalmente, ao apontar as 

diferenças entre as travestis e as transexuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pudemos perceber, a partir dos dados obtidos em nossa pesquisa de campo 

com mulheres transexuais, que ser transexual é ter um corpo que não combina com a forma 

como elas se percebem enquanto sujeito. Ser mulher, portanto, deixa de ser visto como algo 

biológico e passa a ser considerado por elas como algo comportamental, construído e 

reconhecido socialmente. Isto é, ser mulher é se comportar como mulher, agir  e assumir os 

papéis característicos do gênero feminino. Da mesma forma, ser homem é visto por elas como 

algo que também está ligado a comportamentos masculinos, como, segundo nossas 

entrevistadas, ser forte, objetivo, competitivo, racional, mas não necessariamente machista, 

preconceituoso. 

Todas as entrevistadas afirmaram ter se percebido como mulher desde que 

eram crianças. Talvez, por isso, a maioria delas tenham considerado a infância um período de 

muita indecisão e associado a adolescência a um período de profunda depressão, pois, neste 

período, começaram a identificar melhor a incompatibilidade entre sua mente e corpo físico, 

processo de identificação este que se dá na puberdade. A partir daí, o corpo passou a ser visto 

por elas como uma espécie de prisão.  

Apesar de não se considerarem preconceituosas, em alguns momentos da 

entrevista, principalmente quando perguntadas qual é a diferença entre travestis e transexuais, 

a maioria das participantes atribuiu uma maior feminilidade às mulheres transexuais, enquanto 

que as travestis foram consideradas mais masculinizadas. Para elas, as mulheres transexuais 

tem uma cabeça mais feminina e não usam o pênis, não são ativas no ato sexual, enquanto 

que as travestis sentem prazer penetrando o seu parceiro. Revelam, assim, a internalização do 

binarismo de gênero apregoado pela sociedade. 

Mesmo reconhecendo o número limitado do grupo, bem como o fato de não se 

tratar de um grupo homogêneo, dadas as diferenças socioeconômicas entre as entrevistadas, 

nossos dados reforçam a ideia que vem sendo apontada por outros estudos de que há 

diferentes formas de se viver a sexualidade, o que nos faz crer que estamos atravessando um 

momento de incertezas. Longe de esgotar o tema, contudo, acreditamos que algumas lacunas 

foram deixadas em aberto e poderão ser exploradas por nós em futuros trabalhos, bem como 

por outros pesquisadores interessados no assunto.  
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Um aspecto que não foi investigado em nosso trabalho e que despertou nosso 

interesse foi fazer uma comparação entre os processos de transição vividos por mulheres 

transexuais e por homens transexuais, buscando observar o quão parecidos ou diferentes eles 

são. Outro aspecto interessante a ser investigados seria desenvolver um estudo semelhante ao 

que desenvolvemos com travestis, a fim de investigar se a forma como as mulheres 

transexuais se percebem e percebem as travestis corresponde ao como as próprias travestis 

se vêem e vêem as transexuais. Da mesma forma, constitui um vasto campo para estudos os 

aspectos relacionados à transexualidade infantil e à vida afetivo-sexual após a cirurgia de 

transgenitalização.  

Por fim, cabe acrescentar que esperamos que esta pesquisa possa ter 

contribuindo, de alguma forma, para uma melhor compreensão do que é a transexualidade, 

bem como para despertar o interesse de outros estudiosos sobre o “transexual”, seja ele 

homem ou mulher, de forma a que novos estudos possam ser desenvolvidos sobre o tema. 
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RESUMO 

Hodiernamente, a inserção da mulher nos espaços públicos tem crescido 
exponencialmente. Desta forma, esta pesquisa objetiva analisar a participação 
feminina nos conselhos de direitos do estado do Ceará, enquanto mecanismo 
privilegiado de luta pela conquista e ampliação dos direitos das mulheres e 
lócus de mudança nas relações de poder entre os gêneros. A metodologia 
utilizada foi o estudo bibliográfico baseado nos autores: Puleo(2011), Saffioti 
(2007), Scott(1990), dentre outros. 
  

Palavras-chave: Gênero, Participação, Controle social.  

ABSTACT 

Nowadays, the inclusion of women in public spaces has grown exponentially. 
Thus, this research aims to analyze the participation of women on the boards of 
the rights of the state of Ceará, as a privileged mechanism of struggle for 
conquest and expansion of women's rights, and locus of change in power 
relations between the genders. The methodology used was the literature 
research based on the authors: Puleo (2011), Saffioti (2007), Scott (1990), 
among others. 
 
Keywords: Gender, Participation, Social Control 

1. INTRODUÇÃO 

 Os acontecimentos públicos, narrados na história tradicional, 

negligenciam o espaço de participação de três categorias de sujeitos: de 

gênero (em destaque a mulher), de etnia (os negros e indígenas) e de geração 

(criança e adolescente). Todos esses possuíam, ao longo da construção sócio-

histórica e cultural do país, a restrição ao ambiente doméstico e seus direitos 

de cidadania eram escassos e difusos, ou mesmo inexistentes. Essa história 

vinha sendo contada pelos cientistas da época, que detinham o saber e o 

poder, os adultos brancos do sexo masculino. (AGUIAR, 1997) 
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 Os grandes cientistas, mártires e heróis de guerra eram homens 

pertencentes às camadas mais altas da sociedade – assim aprendemos no 

ensino escolar regular – mas esta não é toda a verdade dos fatos. O real é que 

um grande número de mulheres, negros, e até crianças e adolescentes 

colaboraram de maneira decisiva para estas conquistas, seja redigindo os 

textos das descobertos científicas, lutando em combates por domínio de terras, 

ainda que de modo forçado, e contribuindo para a geração da renda que 

financiou o “ócio criativo” desses homens. 

 Nessa perspectiva, a participação política das mulheres, enquanto 

direito legitimado, é uma conquista contemporânea, que tem evoluído de modo 

exponencial, impulsionada pela inserção destas nos demais espaços sociais: o 

mercado de trabalho, a política em geral, ou seja, o gênero feminino 

hodiernamente está conquistando o espaço público, historicamente delegado 

somente ao homem, mostrando que “lugar de mulher não é só na cozinha”545, 

mas o lugar da mulher é na política e no mundo. (RODRIGUES, 2005) 

 O atual contexto brasileiro reforça tal tese, porquanto uma mulher 

ocupa a posição máxima do poder na república, o que implica na reflexão 

sobre os determinismos sociais em relação aos gêneros. Entretanto, a 

remanescente relação de poder e dominação entre os gêneros reflete também 

na disputa pelo espaço político, onde percebemos ainda a predominante 

composição masculina.  

 É necessário destacar que o poder é uma habilidade humana que 

pertence a um grupo e não a um único indivíduo (ARENDT, 1985), e que é 

conquistado e mantido pelo grupo, portanto, a participação das mulheres 

coletivamente perpassa a rompimento desse padrão androcêntrico da política 

na sociedade como um todo, e que podemos dizer, é também cultural. 

 A participação política, com a Constituição Federal de 1988, foi 

assegurada ao cidadão brasileiro, juntamente com o exercício do controle 

social nas políticas públicas – ou seja, na operacionalização das leis, a partir 

daí a população tem o direito de acompanhar e fiscalizar a formulação, 

implementação e execução da política de modo que o processo seja 

transparente e democrático. É necessário reforçar que essa conquista é fruto 

                                                           
545

 Dito popular. 
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da pressão da sociedade civil organizada durante as décadas antecedentes 

para a reorganização do sistema legal. 

 O exercício do controle social através dos conselhos significa criar 

“um constructo institucional que se opõe a histórica tendência clientelista, 

patrimonialista e autoritária do Estado brasileiro”, (RAICHELIS, 2006). Destarte, 

viabiliza também uma relação mais simétrica de poderes entre os gêneros, na 

medida em que se torna mais equitativo, possibilitando a inserção das 

mulheres.  

              Diante disso, apresentaremos algumas pesquisas que nos dão 

embasamento para assegurar os fatos teorizados na realidade e justificam a 

relevância de estudar a participação feminina nos conselhos de direitos da criança e adolescente na 

perspectiva da prática do controle social nas políticas públicas.  

 Para iniciar, segundo o IBGE em 2009, a população brasileira era 

composta por 191,8 milhões de habitantes e destes, para cada 100 mulheres, 94,8 

homens, ou seja, a população feminina é a maior em número no território.  

 Entretanto, uma pesquisa realizada pela Inter-Parliamentary Union sobre a 

participação feminina nas esferas de poder revelou que o Brasil ainda ocupa a posição 

110º no ranking de 146 países avaliados quanto à penetração política por gêneros, 

apesar de, como já mencionado, termos uma presidenta no poder, estamos incluídos 

entre os mais desiguais do mundo.  

 Outro dado relevante, é que as mulheres representam 51,7% do eleitorado 

brasileiro, no entanto, ocupam somente 9% das vagas na Câmara de Deputados e 

10% no Senado.  Esses dados refletem a perpetuação da dominação masculina nos 

partidos, os quais, consonante com Rodrigues (2005), impugnam a candidatura 

feminina e sua inclusão na política em geral.  

 No nordeste, segundo o Anuário das Mulheres (2011), apenas 15,2% dos 

deputados estaduais pertencem ao sexo feminino, e somente 14,4% dos candidatos 

às prefeituras em 2008 eram mulheres.  

 A realidade exposta acima se confronta com o que está prescrito na Lei 

9.100 de 1995 que determina que 90% dos postos políticos deveriam ser ocupados 

por mulheres, e que em 1997 foi alterado para 30%. Apesar da existência da Lei, esta 

não dispõe de mecanismos de sanção para seu descumprimento, o que faz que a cota 

feminina na política seja acrescida lentamente (RODRIGUES, 2005).  
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 Estes dados revelam que, nos espaços controle social, onde se 

manifestam também a participação dos movimentos sociais, a mulher tem a 

representatividade garantida e identificação com os mesmos. Tais movimentos 

proporcionam conjeturar um futuro diferente ao passo que também são molas 

propulsoras destas mudanças. (GIDDENS, 1991)  

 

2. A QUESTÃO DE GÊNERO NA HISTÓRIA 

 Investigar a participação política e as relações de gênero necessita, 

sobretudo, do reconhecimento das relações de poder assimétricas que 

despontam como substrato para o surgimento e reprodução dessas categorias. 

Iniciaremos discutindo como a categoria gênero foi forjada na história. Para 

Alicia Puleo (2011) 

Utilizar a categoria crítica de gênero significa muito mais. Entre outros 
elementos de análise envolve uma teoria da construção social das 
identidades sexuais e, insisto novamente, uma teoria das relações de 
poder entre os sexos e uma vontade ética e  política de denunciar as 
deformações conceituais de um discurso hegemônico baseado na 
exclusão e inferiorização da metade da espécie humana. (tradução 
nossa) (p. 19) 

 

Joan Scott (1995) assevera que o gênero “é um elemento 

constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre 

os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 

poder” (p. 14). Como destacamos, o homem exerce o poder na sociedade, e, 

do mesmo modo, a criança e ao adolescente ocuparam historicamente o lugar 

de submissão em relação aos adultos.  

Osterne e Silveira (2012) argumentam que as relações desiguais 

foram justificadas historicamente pelas “diferenças anatômicas e biológicas 

entre sexos”. (p. 103) As autoras asseveram que a gestação é um dos fatores 

biológicos que transmitiram à mulher a responsabilização no cuidado e 

educação dos filhos, condenando-as mais uma vez a ocupar o lugar doméstico 

enquanto o homem conquistava o público.   

Michelle Perrot (1998), na obra “Mulheres públicas” relata a história 

da inserção das mulheres nos espaços públicos, através de imagens e fatos. A 

autora inicia sua análise no século XIX na Europa, e, através das quadros dos 
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principais pintores, mostra como estas eram quase invisíveis nos espaços 

públicos, e nestes só deviam transitar no período diurno, quando saíam à noite, 

principalmente desacompanhadas, eram apontadas como “dissimuladas”. (p. 7) 

Esta moral que sentencia a mulher ao âmbito privado foi justificativa 

para cercear-lhe os direitos mais basilares de cidadania, como o direito de 

votar e ser votada. A moral é uma categoria amplamente discutida por 

Durkheim em sua obra, pois esta tem uma grande poder de coerção sobre a 

sociedade. Em relação às mulheres estas impulsionou à desvantagem na 

relação de poderes entre gêneros.  

Podemos dizer “o homem, sujeito eminente da cidade, deve 

encarnar a honra e a virtude. A mulher pública constitui a vergonha, a parte 

escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, 

apropriado, sem individualidade própria.” (PERROT, 1998, p. 7) 

A autora aponta que o problema é antigo, já que no ocidente, 

especialmente na Grécia antiga, apontada por Hanna Arendt (2004) como o 

berço da cidadania e da democracia, a mulher já estava em posição de 

inferioridade em relação aos homens, pois era tratada como objeto, juntamente 

com os escravos e animais. Portanto, a própria práxis política surge com o 

ranço da desigualdade e da subtração de direitos e possibilidades.  

Os argumentos de inferiorização do feminino, perpetuaram-se ao 

longo do tempo, e continuavam reafirmando as mulheres como seres 

apolíticos. No período Iluminista (século XIII), caracterizado pelo avanço da 

tecnologia e da racionalidade, as ciências naturais e biológicas insistiam em 

corroborar com aprofundamento das desigualdades entre os gêneros, Perrot 

(1998) aponta: 

 
Estes a descrevem como doentes, perpétuas, histéricas, à beira da 
loucura, nervosas, capazes de fazer abstração, de criar, e acima de 
tudo, de governar. [...] Teme-se, por conseguinte, a intrusão das 
mulheres na política, ou até sua mera influência. (p. 8) 
 

Nas ciências humanas, como destaca Smith (2003) em sua obra 

sobre as mulheres historiadoras, também negligenciavam o espaço feminino. 

As obras escritas por mulheres eram denominadas de amadoras, portanto não 

tinha representatividade no campo cientifico. Os historiadores masculinos de 
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arquivos e seminários priorizaram a história dos homens sobre a das mulheres, 

a história dos brancos sobre a dos não-brancos, e a história política dos 

governos ocidentais sobre todas as outras. 

Em relação a conquista dos espaços sociais e geográficos, a mulher 

no século XIX passa a frequentar os espaços de convivência, sempre 

acompanhados dos mais velhos ou de figuras masculinas. Perrot (1998) 

apresenta as imagens da época retratadas nos quadros famosos, onde estas 

aparecem sensuais, com forte conotação sexual546, sejam as recatadas moças 

das altas classes, joviais e sedutoras nos bailes, ou as prostitutas em luxuosos 

bordeis, ambas tem a função de despertar o imaginário masculino. 

As obras clássicas também retratam os lugares públicos 

frequentados pelas mulheres, neste mesmo século, nos quais a autora nos 

destaca: as lavanderias, as cafeterias, as magazines (lojas de tecidos) e as 

feiras. (PERROT,1998) As lavanderias utilizam a mão-de-obra feminina, 

entretanto, o mestre – aquele que coordena os trabalhos - é um homem, 

mostrando a contradição existente entre gêneros nos espaços sócio-

ocupacionais. 

Este é um ponto relevante entre as discussões de gênero atuais, nas 

quais os autores marxistas defendem a transformação nas relações de gênero 

através da análise baseada na relação capital x trabalho – a divisão sexual do 

trabalho547, como destaca Saffioti (1989) 

Rigorosamente, a dominação-exploração de muitos por poucos, das 
classes subalternas pelas classes dominantes, não constitui o único 
princípio estruturador das relações sociais. Na sociedade ocidental, 
em geral e na brasileira em especial, estão presentes mais dois 
sistemas de dominação-exploração, a saber: o patriarcado, que 
legitima a assimetria das relações de gênero, a subordinação da 
mulher ao homem; e o racismo, que permite ao branco determinar o 
lugar do negro na estrutura social. (p. 16) 

                                                           
546

 A sensualização do feminino é também percebida na atualidade, inclusive pelos meios 
culturais modernos, como a mídia e a música, como nos aponta Osterne e Silveira (2012): “nos 
dias atuais, são comuns músicas que tratam as mulheres como “vaca”, “tchutchuca” e outros 
termos depreciativos. Isso reforça a concepção da mulher como simples objeto sexual do 
homem”. (p. 114) 
 
547

 Karl Marx, em sua obra principal - o Capital (1988) -  retrata as contradições existentes no 
sistema de produção capitalista, entre burguesia e proletariado, no qual estes tem sua mão-de-
obra explorada por aqueles através da extração de mais-valia, ou seja, a quantidade excedente 
de trabalho produzido. A obra propõe a busca de uma nova sociabilidade sem exploração de 
classes – o comunismo.  
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Nesse ínterim, uma revolução no padrão de subalternidade 

oitocentista passa a ser questionado: o domínio da palavra. Perrot(1998) narra 

a luta das europeias para entrar na impressa escrita, utilizando até de 

pseudônimos masculinos para preservar sua identidade de gênero, como o 

caso da cronista Delphine Gay a qual assinava como “Le Vicomte de Launay”. 

(p. 83) Entretanto, a palavra também foi exigida ao nível da oratória pública, a 

qual creditamos principalmente às feministas francesas esse feito. 

Scott (2002) explana brilhantemente sobre elas em sua obra “a 

cidadã paradoxal” mostrando as contradições e os avanços nas lutas e 

ideologias das feministas francesas: Olympe de Gouges, Jeanne Deroin, 

Hubertine Auclert e Madelleine Pelletier.    

Todas esses admiráveis mulheres apresentaram contestações a 

moral vigente, seja com relação aos direitos sociais, políticos, individuais 

(inclusive reprodutivos, como aborto e uso de contraceptivos, discussão 

extremamente avançadas para a época) e se assemelham também pelo 

paradoxo: ao mesmo tempo que buscavam se inserir na política pelo 

extermínio das diferenças sexuais, também lutavam pelo direito das mulheres, 

através da confirmação da diferença sexual. Essa contradição continua a ser 

discutida na atualidade, sendo denominado de paradoxos da 

igualdade/diferença de gênero. (SCOTT, 2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ao despontar do século XX, rompe-se um novo padrão da 

sociedade: inaugura-se o trabalho assalariado feminino. (PERROT,1998) A 

autora nomeia esse capítulo “frentes de luta” devido as novas demandas 

surgidas pela conquista do novo espaço: condições equiparadas de salários 

aos homens - e até mesmo de profissões548 - acesso à educação e a livre 

expressão nos espaços públicos. Questões que permeiam os espaços 

ocupacionais e as pautas de reinvindicação até os dias atuais.  

A conclusão da obra de Perrot (1998) apresenta as resistências das 

mulheres e o acirramento das lutas pelo sufragismo universal, conquista tardia 
                                                           
548

 Perrot (1998) relata que as mulheres tiveram maior abertura de trabalho na área da 
educação. A medicina e o direito para inacessíveis a elas. A autora resume o pensamento da 
época: “para o latim, florão das humanidades, do qual as moças eram julgadas indignas; para o 
Direito, arma viril por excelência, para as matemáticas, consideradas muito abstratas para os 
cérebros femininos; para as Belas-Artes, onde o estudo do nu era julgado inconveniente para 
as jovens, etc.” (p. 105) 



60 

  

 

 

das mulheres, assim como dos três espaços eminentemente masculinos: a 

política, o militar e a religião.  Vejamos agora como as relações de gênero se 

configuram não Brasil e como as mulheres conquistaram o espaço na política 

através da participação.  

 

3. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NO BRASIL 

 

                   Falarmos sobre participação política das mulheres nos remete a 

observamos que no Brasil este processo aconteceu de forma diferenciado no 

que se refere aos seus objetivos. Como bem podemos enfatizar que nas 

diversas lutas e praticas sociais não há um nivelamento de ideias e uma 

temporalidade linear para os acontecimentos. Por isso, vamos apenas 

ousarmos a tecer considerações concisas sobre os movimentos em âmbito 

nacional. 

                  É significativo dizermos que muitas foram às formas de luta e 

resistência vivenciadas por muitas mulheres para que as questões 

relacionadas a uma ascensão social, a um reconhecimento por direitos 

estivessem em pautas nas agendas governamentais e políticas. Entretanto, 

segundo Lobo (1991 apud Osterne, 2007) existe claramente uma diferença 

entre movimento de mulheres e movimento feminista enquanto experiência de 

lutas no Brasil. Ao registrar acerca, Osterne relembra Lobo citando sua analise, 

onde desenvolve uma discrição entre movimento de mulheres e movimento 

feministas, argumentando que     

 

Os primeiros, entendidos como movimentos populares, remetiam a 
questões socioeconômicos; os outros, situados no seio da classe 
média, remetiam a questões socioculturais peculiares ao feminismo, 
como sexualidade, aborto e violência, dentre outros aspectos (ibidem, 
p. 116).  
  

                  Para tanto podemos dizer que o movimento de mulheres também 

participaram nas lutas que se estenderam em reinvindicações junto ao Estado 

e que se relacionaram predominantemente segundo Osterne (2007) as 

reivindicações e carências próprias do terreno da reprodução. As feministas 

também reivindicavam por questões sociais é a partir desse contexto que os 
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dois movimentos se confundem, de acordo com Lobo citada por Osterne 

(2007).  

                   No caso do movimento feminista fora caracterizado ainda na 

década de 30 como a primeira onda feminista, de forma que a luta se deu em 

torno pelo direito ao voto feminino, na sequencia as mobilizações aconteceram 

em prol do enfrentamento a ditadura militar o que os estudiosos caracterizam 

como sendo uma segunda onda do feminismo de maneira que se fomentava 

por um movimento de liberação, no qual as mulheres discutiam a sua 

sexualidade e as relações de poder existentes.   

                  Lutas foram se fortalecendo e temáticas novas passaram a fazer 

parte da agenda das mulheres e feministas. No caso brasileiro, além da disputa 

por espaços nos partidos políticos e nas discussões contra a ditadura, ou 

mesmo por direitos sexuais ingressaram por meio da participação política em 

movimentos sociais que contribuíram inclusive para criação da Constituição 

Federal de 1988.  

                  A partir da luta por redemocratização do país, e por ampliação da 

discussão das próprias diferenças particulares existentes entre as próprias 

mulheres o movimento feminista passou a viver uma terceira fase do seu 

processo no Brasil. Contudo, não poderíamos deixar de ressaltar um aspecto 

anterior e importante que se deu em torno da criação de entidades que 

segundo Osterne (2007) fortaleceu um feminismo profissionalizado executado 

por entidades não governamentais, principalmente entre as décadas de 80 e 

inicio da década de 90.    

                  Vamos considerar que novas configurações se apresentaram as 

mulheres, no decorrer do percurso da modernidade, direitos foram 

assegurados, novos espaços foram se apresentando como o advento do 

espaço político enquanto espaço público, bem como novos desafios foram 

postos e questionamentos novo foram surgindo fazendo parte deste movimento 

tanto em âmbito nacional como em outros países da Europa e América.  

                  Segundo Rago (2004) até o final dos anos 60 ser mulher significava 

estar identificada ao mundo do privado, a partir daí cogitemos os valores 

atribuídos ao papel de ser mãe, boa esposa, dedicada a trabalhos que não 

exigissem grandes esforços físicos e mentais. Contudo, a mesma autora relata 

que por outro lado existiam as mulheres que partiam para as ruas, para os 
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bares e estavam “pagando pelo alto preço da condenação moral” (RAGO, 

2004, p 31). Uma manifestação do controle disciplinador da sociedade 

higienista ainda do século XIX. Entretanto, Rago (2004) continua 

argumentando que  

Embora as mudanças culturais e mentais sejam muito difíceis e 
custosas, esse regime de verdade foi questionado e derrubado, à 
medida que a acelerada modernização socioeconômica, desde a 
década de 1970, no Brasil, levou milhares de mulheres ao mercado 
de trabalho e que o feminismo emergente passou a pressionar 
incisivamente por redefinição de seu lugar na sociedade (Ibidem, 
p.32). 

              

                   As inúmeras lutas travadas pelas mulheres, como pelo movimento 

feminista no Brasil, trouxeram para este contexto os reflexos de varias 

manifestações que marcaram a história de discussões e mobilizações por 

mudanças tanto em âmbito estrutural do regime politico vivido no país, como 

por questões pertinentes as causas femininas, dentre estas destacamos 

inclusive sem nos atermos enfaticamente a periodicidade dos acontecimentos, 

a articulação dos grupos feministas no inicio da década de 80,  com seis 

deputadas federais constituintes  ultrapassando as divergências partidárias 

como forma de garantir avanços na Constituição Federal, tais como a desejada 

igualdade de todos brasileiros perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, chamada o momento de  o “charmoso” “lobby do batom” (BRASIL, 

2010). 

                 Os espaços conquistados pela mulher, inclusive os pertinentes ao 

campo da  política ainda se dá de forma desvantajosa, contudo a Constituição 

de 1988, favoreceu a mulher uma ampliação nos espaços de discussão, um 

avanço no protagonismo dos movimentos sociais, portanto, a luta por direitos 

sociais o que diferenciava os movimentos de mulheres dos movimentos 

feministas supostamente pode ter sido o fortalecido por um maior engajamento 

das mulheres nos Conselhos das politicas públicas e de direito, mais 

precisamente nos conselhos da Saúde, Assistência, Criança e a Adolescente e 

Conselho da Mulher. 

                 Não se pode negar os novos desenhos que se apontam para os 

movimentos em questão, a partir da inserção política   de mulheres, tanto nas 

esferas do executivo como no legislativo, na (re)conceituação de categorias 

fundantes para os movimentos, de forma que se torna desafiante pensarmos 
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que a luta ainda é nova quando percebermos que ainda temos muitas 

conquistas a serem registradas. 

 

3.1 A realidade cearense 

                  Neste momento vale ressaltar que foi possível, aproximarmos de 

um caminho de histórias repetidas, mas também de encontros com aquelas 

que aspiram enfrentar os desafios e romperem com os modelos construídos 

socialmente, com as representações culturais, refletidas ou meramente 

reproduzidas na sociedade, embora não tenha havido ainda uma caminhada 

mais intensa na busca de outra hegemonia. Assim têm-se constituído as ações 

desenvolvidas em muitas cidades do interior cearense.  Conforme os modelos 

sociais, culturais, políticos e econômicos, há uma constante “reconstrução” das 

relações sociais de gênero, e tantos os sujeitos, homens como mulheres, 

vivenciam suas relações de forças em campos visando transformá-las ou 

conservá-las (BOURDIEU, 1999).  

                  A inserção das mulheres nos espaços de poder ainda perpassa em 

muitas cidades do interior do Estado do Ceará pela vontade e poder dos 

homens, tomemos como exemplo a cidade de Paracuru, situada no litoral 

oeste, habitada por uma população que se aproxima ao número de 32 mil 

habitantes.  Tomamos esta cidade como palco de contextos bem diferenciados 

no que se refere à participação feminina na política.  

                 A história política e social e das relações construídas ao longo das 

décadas que marcaram o município de Paracuru no Estado do Ceará, Brasil, 

vem mostrando que a mulher sempre esteve presente nos espaços públicos, 

mesmo não apresentando números tão significativos.  

                  Visamos focar este estudo sob a perspectiva das relações de 

gênero, ao considerarmos a mulher no meio público detentora de poder e com 

possibilidade de transformar realidades, principalmente partindo para 

construção de espaços de saber, de luta e de controle social. No decorrer das 

décadas a partir de 60 identificamos a inserção de mulheres na gestão das 

políticas públicas, quando vivíamos ainda os reflexos da ruptura com a ditadura 

militar. Contudo, em meio a tantas lutas ainda são grandes os desafios postos 
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para essa inserção da mulher nos espaços de poder e de reconhecimento de 

suas contribuições nesses espaços, e como diz Cruz, 

Transformar a condição da mulher na sociedade e formular propostas 
que permitam seu avanço na cidadania plena, com tal exercício de 
seus direitos, é, portanto, a grande tarefa pendente para o começo do 
terceiro milênio (CRUZ, 2009, p. 06). 

                  Consideramos especialmente sendo esta, sobretudo, uma 

empreitada das próprias mulheres e isso pode se dar através do poder político. 

Ao trabalhamos então com o conceito de Gênero, entendendo que este está 

intrinsecamente ligado a nós, que somos sujeitos que fazemos o cotidiano e, 

sobretudo, à história. 

                      Entretanto, no que se refere à inserção da mulher nos espaços 

de decisão política de forma global ainda é moroso. Desta forma, partirmos do 

olhar sobre a realidade e chegamos à análise que o envolvimento da mulher 

em espaços de governo, principalmente em âmbito local, proporcionaria a 

criação de políticas e leis focadas na mulher, desde que esta tenha uma 

formação política e que estejam sensíveis as causas das mulheres.        

                 Segundo dados ainda do Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2008 

no Estado do Ceará, dos 184 municípios, apenas 11,41% passaram ser 

assumidos por mulheres para gestão municipal, e 88,59% por homens. Ao 

verificarmos em âmbito local, conseguimos eleger uma mulher para a função 

de prefeita e a proporção de mulheres eleitas para a Câmara de Vereadores no 

município foi de 11,1%, ou seja, apenas uma mulher (BRASIL, 2008). 

                  Durante os anos de 2001 a 2010 a maioria das gestões das 

políticas públicas em especial as políticas sociais do Município de Paracuru 

foram gerenciadas por mulheres, que as implementaram consolidando a 

existência de espaços democráticos e os meios de diálogo com a população. 

Entretanto estas mesmas mulheres ainda estavam sob a influência de praticas 

conservadoras e de dominação masculina. De maneira que os objetivos de 

suas intervenções não romperam com os modelos reproduzidos e assumidos 

por homens e mulheres no percurso da historia de assimetria, entre os 

gêneros. Desta maneira, as praticas interventivas destas mulheres na maioria 

do período referendado não ultrapassaram os limites das lutas por direitos 

sociais constitucionalmente legalizados. Um quadro geral das políticas 
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executadas por estas mulheres mostrou-nos avanços principalmente ao acesso 

as ações de governo e a garantia de certos direitos sociais por parte da 

população, entretanto, não deixaram de dar visibilidade às formas de exercício 

do poder local existente. 

                 Contudo, estas mulheres foram ocupando os espaços de decisão 

sob a égide dos princípios que norteiam a Constituição Federal de 1988, e de 

forma incipiente começaram a tomada de consciência sobre as condições que 

acercavam, pois como coloca Torres, “na perspectiva gramsciana, o processo 

de formação da consciência coletiva pauta-se em um procedimento 

metodológico continuo, incessante e paciente “(TORRES, 2002.p.163). A partir 

desse momento vamos verificar em meados dos anos de 2010 a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, só implementado no ano de 2011, 

vinculado ainda a Secretaria de Desenvolvimento Social, fortalecido a sua 

importância quando teve como secretária no momento de sua implantação uma 

militante dos direitos humanos, atuante na área da política direcionada a 

mulher.  

                  Embasam-nos as analises de que as desigualdades entre homens e 

mulheres foram construídas e como estas se reproduzem no bojo de uma 

sociedade atualmente capitalista. Desta forma, partimos da leitura de que seja 

dado à política um sentido de liberdade como diz Hannah Arendt (2010), e que 

estas gestoras tenham semeado entre as demais mulheres do Município mais 

liberdade de expressão e busca para desconstrução das desigualdades entre 

homens e mulheres. O que se pode observar durante uma década fora a 

crescente participação das mulheres nos espaços de decisão inclusive nos 

conselhos das políticas públicas e de direito. Uma vontade enorme de 

assumirem responsabilidades que estavam além da premissa de continuidade 

da maternidade no âmbito público, mas de assumirem outros contextos, outras 

histórias, outras praticas que pudessem valorizar suas subjetividades, mesmo 

de forma tímida. 

                 Não poderíamos terminar esta sessão sem refletir também o que 

nos diz Teixeira (2002), que de acordo com a análise de estudiosos da área, as 

alterações no conteúdo e metodologia das políticas públicas mudariam mesmo 

a partir das mudanças na composição do poder político existente, seriam 
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mudanças substantivas.  Por isso, um dos grandes desafios postos ainda hoje 

à sociedade civil é participar da formulação das políticas públicas e da gestão 

das mesmas.  

          Compreendemos, portanto, que as mulheres estão aptas a 

ultrapassarem as construções sociais fabricadas, socialmente postas a elas, 

pois podemos dizer que as mulheres sujeitas aos modelos institucionalizados 

de ser mulher, podem se destacar pela autonomia em determinadas situações 

elucidando outro campo do poder existente na relação entre homens e 

mulheres como pensa Saffioti (1992). 

 

4. CONCLUSÃO  

                 Após compreendermos como as relações de gênero foram gestadas 

na sociedade, embasadas na desigualdade sexual e na consequente 

assimetria de poderes entre homens e mulheres, faz-se necessário investigar e 

apontar o processo de conquista dos espaços públicos pelas mulheres, suas 

peculiaridades e similitudes, mas principalmente, como está se tornou 

protagonista de sua história através da participação política, ainda que com 

ressalvas, como vimos.  

  Ficou notório que as chances de se inserir nos espaços de decisão a 

exemplo dos Conselhos de Políticas, e de direitos, bem como na gerencia das 

políticas públicas, se dava ainda por forte influencias politicas, familiares, mas a 

permanência da mulher nesses espaços específicos se dava também pelo 

aporte técnico destas no desenvolvimento das políticas e ações.  

                Mesmo com o processo de redemocratização do país, com as 

mudanças em termos de normatizações, passa ainda a ser evidente, a cultura 

política de determinados municípios. As correntes existentes, as fragilidades de 

determinados movimentos sociais e a autonomia ainda dos homens na tomada 

de decisões e de poder. E não se pode imputar a estas mulheres, o 

desconhecimento desse processo, e dessas relações, mas também não se 

pode dizer que estas não estejam dentro de suas formas e atitudes tentando 

desconstruir certos conceitos e modelos historicamente construídos e 

reproduzidos nas relações entre homens e mulheres. 
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                 Com isso, não podemos perder de vista a ideia de que as mulheres 

estão dispostas a desconstruírem os modelos fabricados historicamente, 

quando aceitaram seguir por um longo caminho de desafios e limites na gestão 

das políticas e de espaços de construção de novos saberes.  

                  Desta forma, o que refletimos é que não deve interessar aos 

homens a mudança desse modelo fabricado e ainda disseminado entre as 

mulheres.  Destarte, acreditamos que se tem tornado uma provocação 

construirmos inclusive políticas públicas pautadas num enfoque integral e com 

proposta de autonomia e liberdade para as mulheres, principalmente as que 

estão sofrendo violência doméstica e familiar. Portanto, chegamos à 

necessidade de políticas afirmativas, sem perder a clareza de que o 

compromisso para conseguirmos uma cidadania plena também consiste na 

implantação de políticas universais que estimulem a participação e 

emancipação feminina, considerando as diferenças entre os gêneros, entre os 

próprios homens, bem como entre as próprias mulheres.              
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Resumo: O artigo busca oferecer pistas para reflexões e análises em torno da questão de 
gênero, raça e movimentos sociais no Brasil. Para tanto, percorre o debate sobre a construção 
da identidade no mundo globalizado, para posteriormente articular gênero e raça no país. Por 
fim, discorre sobre o protagonismo da mulher negra nos movimentos sociais, sua resistência, 
bandeiras, conquistas e desafios. 

 

Abstract: This article seeks to provide avenues for reflection and analysis on the issue of 
gender, race and social movements in Brazil. To do so, runs the debate on the construction of 
identity in a globalized world, later to articulate gender and race in the country. Finally, it 
discusses the role of black women in social movements, their resistance, flags, achievements 
and challenges.   

 

Palavras-chave: Globalização, identidade, mulheres negras, resistência. 

 

 

Vozes – Mulheres 

 

A voz da minha avó ecoou 
criança 
nos porões do navio. 
Ecoou lamentos 
de uma infância perdida. 
A voz da minha avó 
ecoou obediência 
aos brancos – donos de tudo. 
A voz de minha mãe 
ecoou baixinho revolta 
no fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 
roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado 
rumo à favela. 
A minha voz ainda 
ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue e fome. 
A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas 
vozes 
recolhe em si 
as vozes mudas e caladas 
engasgadas na garganta 
voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato. 
O ontem – o hoje – o agora. 
Na voz de minha filha 
se fará ouvir a ressonância 
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o eco da vida – liberdade. 

 

(EVARISTO, 2008) 
 

1. Introdução 

Ao longo do tempo, o padrão de dominação masculina tem contribuído para a 
reprodução de estereótipos do papel secundário e marginal da mulher na sociedade. Os 
modelos tradicionais de relações de gênero colocaram as mulheres no papel de frágil e 
submissa, e os homens de sexo forte, dominador e viril. É o domínio masculino que prevalece 
no campo do discurso, da linguagem e na determinação das formas de estar e ser mulher. 
 No entanto, o trabalho fora de casa e a luta pela igualdade no âmbito da produção 
traduzem-se em bandeiras de luta para a plena emancipação das mulheres trabalhadoras. As 
mulheres pouco a pouco foram conquistando seus direitos civis e ocupando o espaço público, 
antigo domínio dos homens. A emancipação feminina inverte os valores sociais tradicionais e 
põe em cheque o papel do homem (MARINHO DOS SANTOS, 2010). E tendo em vista que a 
“virilidade” é algo que precisa ser conquistado, uma vez que, conforme Capra (2000), na 
maioria das culturas os meninos têm de “merecer o direito” de serem chamados de homens, a 
ascensão feminina ao espaço público torna-se uma ameaça à identidade de macho dominador 
e a sua posição de poder hegemônico é posta em questão 
 Embora reconheçamos os avanços e a legitimidade dessas conquistas, sabemos que a 
desigualdade de gênero ainda permanece. As diferenciações socialmente construídas, que 
objetivam naturalizar a superioridade masculina, ainda vivem no imaginário social, 
predominando no seio de nossa cultura.  
 Partindo dessa hipótese, se somarmos a esse segmento o fator raça

549
, obteremos um 

grupo que sofre dupla opressão na sociedade brasileira: a mulher negra. Concordamos com 
Bairros (1995) que analisa serem as mulheres negras uma categoria construída a partir da 
experiência de ser negro (vivida “através” do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça). 
Nesse mesmo contexto, Werneck (2010, p. 10) complementa: 

 
As mulheres negras não existem. Ou, falando de outra forma: as mulheres 
negras, como sujeitos identitários e políticos, são resultado de uma 
articulação de heterogeneidades, resultante de demandas históricas, 
políticas, culturais, de enfrentamento das condições adversas estabelecidas 
pela dominação ocidental eurocêntrica ao longo dos séculos de escravidão, 
expropriação colonial e da modernidade racializada e racista em que 
vivemos.  

 

 Dessa forma, a poesia ilustrada no início desse texto tem por objetivo nos lembrar a 
histórica resistência das mulheres negras que, enquanto sujeito social importante na 
composição da história do nosso país, vêm construindo essa trajetória de muita luta. Em 
conformidade com Werneck (2010), é a partir do processo de subalternização que se dá o 
processo de resistência e a construção desse sujeito político “mulher negra”.  
 Assim, com base em todos esses pressupostos, o presente trabalho objetiva discutir e 
provocar uma reflexão acerca da resistência e luta da mulher negra no Brasil, reunindo 
elementos sobre a categoria gênero, feminismo, raça e racismo no Brasil, não sem antes 
refletir sobre o contexto atual de globalização. Como se constrói o sujeito mulher negra no 
Brasil sob a égide do mundo globalizado, mas ainda racista, eurocêntrico e machista? É o que 
tentaremos debater aqui. 
 

2. Breves considerações acerca de identidade e globalização 

                                                           
549

 Optamos por utilizar o conceito de raça por concordar que “(...) ‘raça’ é não apenas uma 
categoria política necessária para organizar a resistência do racismo no Brasil, mas é também 
categoria analítica indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades 
que a noção brasileira de ‘cor’ enseja são efetivamente raciais e não apenas de classe” 
(GUIMARÃES, 2002, p. 51). 
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Estamos inseridos em um contexto de ausência de fronteiras, de sociedade em rede. 
Ambiguamente, temos acesso as mais variadas culturas, mas a identidade nunca foi tão 
reivindicada (SOUSA SANTOS, 1999; HALL, 2005; CASTELLS, 2006). Esse fenômeno, 
chamado de globalização, é intensamente debatido no meio acadêmico e societal, dividindo 
opiniões de diversos teóricos.  
 Longe de querer apresentar as mais diversas definições do termo e suas 
configurações, não podemos negar que a globalização trouxe consequências nos mais 
diversos âmbitos da vida social, transformando consideravelmente a sociedade como um todo. 
Como nos diz Bauman (1999), para alguns, a globalização é o objetivo a ser almejado e 
desejado, já para uma outra tendência, ela é responsável por todos os males da sociedade. 
Mas, independente da posição, todos vislumbram a globalização como um processo 
irremediável e irreversível.  
 O ponto que mais nos interessa nesse debate é justamente pensar no conceito de 
identidade nesse contexto. Segundo Sousa Santos (1999), as relações sociais parecem hoje 
cada vez mais desterritorializadas, ultrapassando as fronteiras, contudo, e em aparente 
contradição, assiste-se a um desabrochar de novas identidades regionais e locais alicerçadas 
numa revalorização do direito às raízes.  

Do mesmo modo, Hall (2005, p. 69) descreve as principais consequências da 
globalização sobre as identidades culturais: 

 As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do 

crescimento da homogeneização cultural e do “pós-moderno global”. 

 As identidades nacionais e outras identidades “locais” ou particularistas estão 

sendo reforçadas pela resistência à globalização. 

 As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas 

– estão tomando seu lugar.  

 
Para Castells (2006), as duas grandes tendências conflitantes que moldam a sociedade 

da informação são a globalização e a identidade. O autor ressalta o surgimento de uma onda 
poderosa de identidade coletiva, que desafia a globalização e o cosmopolitismo em função da 
singularidade cultural e autocontrole individual. Nesse sentido, o autor fundamenta a sua 
discussão nos movimentos sociais e na política. 

Castells (2006) define identidade como a fonte de significado e experiências de um 
povo, um processo de construção de significados com base em atributos culturais inter-
relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado. Concentra-se na 
identidade coletiva e concorda com o ponto de vista sociológico de que toda e qualquer 
identidade é construída. Acrescenta que essa construção social sempre ocorre em um contexto 
marcado por relações de poder, e propõe uma distinção entre três formas e origens de 
construção de identidades: Identidade legitimadora; Identidade de resistência (tipo mais 
importante de construção de identidade em nossa sociedade); e Identidade de projeto, que é a 
nova identidade a ser conquistada. Cada tipo de processo de construção de identidade leva a 
um resultado distinto no que tange à constituição da sociedade.  
 Interessa-nos destacar que este autor enfatiza que o movimento feminista pode se 
inserir no grupo que constrói a identidade de projeto, desde que abandone  

 
(...) as tricheiras de resistência da identidade e dos direitos da mulher 
para fazer frente ao patriarcalismo, à família patriarcal e, assim, a 
toda a estrutura de produção, reprodução, sexualidade e 
personalidade sobre a qual as sociedades historicamente se 
estabeleceram (CASTELLS, 2006, p. 24). 

  
 Em consonância com essa ideia, Capra (2000) afirma que dentre os muitos 
movimentos populares que atualmente trabalham pela mudança social, o movimento feminista 
é um dos que defendem as mais profundas transformações de valores – pela redefinição das 
relações entre os sexos, e pode contribuir significamente para a superação da nossa obsessão 
pelo consumo material, pois, para o autor, a “grandeza” masculina nos dias atuais é medida 
pelo acúmulo de bens materiais.  



74 

  

 

 

Com base nesses argumentos, podemos inferir que estamos vivenciando um momento 
caracterizado por conflitos, crises e disputas, por homens e mulheres que querem traçar seus 
caminhos de forma livre e autônoma. Mas também é um terreno fértil a construção de novas 
identidades, pois se pensarmos que a relação entre gêneros é uma construção histórica e 
culturalmente produzida, inventada, legitimada e institucionalizada, podemos vislumbrar um 
novo tempo onde os espaços sejam conquistados e ocupados por homens e mulheres, sem 
que antes sejam preliminarmente definidos como masculinos ou femininos.   

Analisando as questões específicas da população negra, historicamente marginalizada 
no Brasil, Silva (2009) aponta a construção da “identidade negra positiva”, proposta e vista pela 
autora enquanto meta da atuação dos movimentos negros, que se aproxima ao conceito de 
identidade de projeto proposta por Castells (2006). 

A autora propõe, assim, que a “identidade negra positiva” envolve a passagem de 
todos os símbolos negro-africanos do aspecto negativo para o positivo, num processo que 
valorize as heranças culturais de origem africana, as re-significando de acordo com a vivência 
negra no Brasil. Nesse processo, a pertença e a identificação racial produzem significado 
fundamental para a afirmação da pessoa negra enquanto cidadã nas sociedades 
contemporâneas, sendo uma alternativa ao combate da exclusão e desigualdades raciais que 
ainda persistem no país. 

 

3. A subjetividade do “ser negro” no Brasil 
 

 As elites brancas estiveram, desde sempre, no controle do que é raça, ou seja, 
quando o termo é interessante e quando deve ser descartado. Nesse sentido, a 
contemporaneidade é marcada por discursos – construídos pelas elites hegemônicas – de que 
raça não existe. Entretanto, essa afirmação se torna problema para o negro que está presente 
em sociedades de supremacia branca, como a sociedade brasileira, na qual ele vivencia 
diferentes oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, à educação, à saúde, dentre 
outras. Ele ocupa posições subalternas nos postos de trabalho, está alijado de determinados 
contextos sociais e convive com o temor de sofrer humilhações em determinados espaços. 
Tudo isso, ironicamente, em um mundo social em que se afirma não haver raças.  
 Por isso, optamos por utilizar o conceito de raça, por acreditar ser essencial 
problematizar o modo como as pessoas são socialmente racializadas nas práticas sociais em 
que vivem e, assim, concordamos que é  

(...) um conjunto de relações sociais que permitem situar os 
indivíduos e os grupos e determinar vários atributos ou competências 
com base em aspectos biologicamente fundamentados. As distinções 
raciais representam mais do que formas de descrever as diferenças 
humanas – são também fatores importantes na reprodução de 
padrões de poder e de desigualdade dentro da sociedade. 
(GIDDENS, 2005, p.205). 

 

 Dessa forma, “(...) torna-se necessário questionar o sistema epistemológico e 
ontológico nos modos como problematizam a questão da raça” (COSTA DE PAULA, 2010). As 
relações raciais instauraram um tipo de negro posicionando-o como um problema. Se 
considerarmos os inúmeros clichês sobre os negros no Brasil, e especificamente os clichês 
sobre as mulheres negras, veremos que a questão da raça exige uma postura epistemológica 
rigorosa na busca de estratégias e produção de novos significados do “ser negro”. 
 Sobre a inserção social das negritudes, podemos observar que as relações raciais 
em nosso país, onde quase 51% da população

550
 se declara como tendo origem africana (preto 

ou pardo), além das heranças indígena e europeia, possibilitaram a constituição de uma 
multiplicidade de características físicas das corporeidades brasileiras. Contudo, essa 
configuração, por mais que seja complexa, mostra-se evidentemente atravessada por 
mecanismos de domínio e poder quando se observam as classes altas e médias, os trabalhos 
de prestígio, as universidades, as mídias visuais. O que observamos é a existência de uma 
hierarquia de cor, de modo que são posicionados como “melhores” e “belos” os indivíduos que, 
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 Resultados do censo de 2010 realizado pelo IBGE. 
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segundo o senso comum, apresentam a pele e fenótipos mais próximos do branco, sendo os 
mais próximos do negro, geralmente, considerados piores.  

 
É a autoridade da estética branca quem define o belo e sua 
contraparte, o feio, nesta sociedade classista onde os lugares de 
poder e tomada de decisões são ocupados hegemonicamente por 
brancos. Ela é quem afirma: “o negro é o outro do belo”. É esta 
mesma autoridade quem conquista, de negros e brancos, o consenso 
legitimador dos padrões ideológicos que discriminam uns em 
detrimento de outros. (SOUZA, 1983, p. 29). 

 

 Corroborando esta afirmação, Consolação André (2008, p. 244) complementa que: 
(...) os negros são tidos como estranhos, estrangeiros, vão 
aprendendo a ser “esses negros” por conta do que recebem na 
família, na escola e em tantas outras instituições que não têm 
condições de lidar com a questão e, em alguns casos, a negação da 
origem é o que se usa para “ultrapassar barreiras, ascender”, ainda 
que isso cause outro tipo de sofrimento. 

  

 Os estudos de Neuza Santos Souza (1983) se voltam justamente para a 
experiência de ser negro numa sociedade de classe, ideologia, estética, exigências, 
expectativas e comportamentos brancos. Seu olhar se detém, particularmente, sobre a 
experiência emocional do negro que, vivendo nessa sociedade, responde positivamente ao 
apelo da ascensão social, o que implica na decisiva conquista de prerrogativas, status e 
valores brancos. 
 A autora conclui que, numa sociedade onde os lugares de poder e tomada de 
decisão são ocupados por brancos, o negro que pretende ascender lança mão de uma 
identidade calcada em emblemas brancos, na tentativa de ultrapassar os obstáculos advindos 
do fato de ter nascido negro. Acrescenta, ainda, que essa identidade é contraditória: ao tempo 
em que serve de aval para o ingresso nos lugares de prestígio e poder, o coloca em conflito 
com sua historicidade, “(...) dado que se vê obrigado a negar o passado e o presente: o 
passado, no que concerne à tradição e cultura negras e o presente, no que tange à experiência 
da discriminação racial” (SOUZA, 1983, p. 73). 
 O processo de formação da identidade nacional no Brasil recorreu aos métodos 
eugenistas

551
 (MUNANGA, 2008), visando o embranquecimento da sociedade, de modo que, 

logo após a abolição da escravidão, a ciência vem validar a dominação racial propondo a 
superioridade dos brancos. Esses pensadores não apenas reproduziram as ideias racistas 
predominantes na Europa àquela época, mas tentavam adaptá-las para explicar a realidade 

brasileira de miscigenação racial
552

. Contudo, no lugar de uma sociedade totalmente branca, 
ideologicamente projetada, nasceu uma sociedade plural com combinações em proporções 
desiguais, constituída de mestiços, negros, índios, brancos e asiáticos, mas “Apesar de o 
processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, seu ideal inculcado através de 
mecanismos psicológicos ficou intacto no inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas 
cabeças dos negros e mestiços” (MUNANGA, 2008, p. 15). 
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 Eugenia: estudo das raças que inferiorizava ou superiorizava indivíduos baseando-se nas 
origens, no século XIX (TELLES, 2003, p. 43). 

552
Apesar de sua aparência democrática, a miscigenação incentivada no Brasil pela 

política de branqueamento, com o incentivo à entrada de imigrantes europeus, foi comparada, 

por Abdias Nascimento, ao genocídio dos judeus ocorrido na Alemanha nazista, porque tinham 

o mesmo objetivo: eliminar o elemento racial indesejado do seio da sociedade (MUNANGA, 

2008). 
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 Bento (2002) chama a atenção de que, no Brasil, o branqueamento é 
frequentemente considerado como um problema do negro que, descontente e desconfortável 
com sua condição de negro, procura identificar-se como branco e, muitas vezes, miscigenar-se 
com ele para diluir suas características raciais. Contudo, alerta que, na descrição desse 
processo, o branco pouco aparece, exceto como modelo universal de humanidade, alvo da 
inveja e do desejo dos outros grupos raciais não-brancos e, portanto, encarados como não tão 
humanos. A questão é que, na verdade, quando se analisa o branqueamento, constata-se que 
foi um processo inventado e mantido pela elite branca brasileira, embora apontado por essa 
mesma elite como um problema do negro brasileiro. Quando consideram seu grupo como 
padrão de referência de toda uma espécie, a elite faz uma apropriação simbólica crucial que 
vem fortalecendo a autoestima e o autoconceito do grupo branco em detrimento dos demais, 
com vistas a legitimar sua supremacia econômica, política e social. “O outro lado dessa moeda 
é o investimento na construção de um imaginário extremamente negativo sobre o negro, que 
solapa sua identidade racial, danifica sua auto-estima (sic), culpa-o pela discriminação que 
sofre e, por fim, justifica as desigualdades raciais” (BENTO, 2002, p. 25). 
 Em estudo sobre a construção da subjetividade em afro-brasileiros, Consolação 
André (2008) assegura que a herança da escravidão introduz nos negros brasileiros das 
gerações atuais sentimentos de vergonha, humilhação, sensação de inferioridade de seus 
valores e crenças, e dificuldade na aceitação de suas diferenças.  

 Contudo, enfatiza que o cerne da problemática dos afro-brasileiros se 

encontra na ideologia do branqueamento e no tornar-se invisível frente à 

sociedade em geral. As consequências psicológicas desta racialização são as 

marcas negativas no processo de subjetivação dos afro-brasileiros, as quais 

apresentam repercussões para as gerações atuais, pois na medida em que 

foram ocorrendo vivências de violência, humilhação social, xingamentos, 

apelidos, ameaças e desqualificações, repetidamente, nos mais diversos 

espaços, tais acontecimentos foram sendo sustentados pelo mito da 

democracia racial, pelo mito de que o Brasil seria o paraíso racial, formando um 

imaginário social baseado nas premissas da eugenia, do darwinismo social, 

dando o entendimento de que somente os brancos teriam o potencial 

intelectual e psicológico para a evolução, para progredir e, assim, o negro 

deveria ser extinto porque jamais alcançaria o patamar deste outro.  

 “O que ficou para os afro-descendentes (sic) foi a herança de um passado, 
pervasivo no presente, das tensões, frustrações e hostilidades vivenciadas nas relações sociais 
pelos ancestrais e transmitida nas gerações posteriores” (CONSOLAÇÃO ANDRÉ, 2008, p. 
246). 
 Assim, podemos inferir que “Ser negro é ser violentado de forma constante, 
contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os 
ideais de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro” 
(COSTA, 1983, p. 2). 
 O que percebemos é que esse ideal introjetado no seio de nossa cultura e 
absorvido pela população negra e mestiça é o que prejudica o fortalecimento e valorização da 
identidade negra no Brasil, já que, fisicamente, a população do país não se tornou branca, o 
grupo hegemônico passou a reivindicar uma identidade nacional que, da mesma maneira, 
busca eliminar o elemento racial de nossa sociedade. Através do discurso do “brasileiro 
mestiço, nem preto nem branco” – embora o padrão estético, os valores e comportamentos 
encarnados ainda sejam eurocêntricos – as tentativas de colocar no centro dos debates as 
desigualdades e discriminações raciais acabam sendo reprimidas e censuradas por grande 
parte da população, cuja identidade fora alienada por esses discursos.  
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4. Articulando gênero, mulher e raça no Brasil 

Os padrões de gênero predominantes pensam e fazem do homem o mais forte, o mais 
responsável, o mais inteligente e, por isso, o mais capacitado e habilitado para funções ditas 
“superiores”, que se justificam pela condição e posição social que ocupam no espaço público. 
À mulher, cabem as funções “inferiores”, reservadas ao espaço da casa, como o cuidado com 
os filhos e o lar (MARINHO DOS SANTOS, 2010). Segundo Bourdieu (1999, p. 7-8), é um 
processo por excelência de subordinação, resultante daquilo que ele chama de violência 
simbólica. Não uma violência física, mas uma violência subjetiva, suave, invisível às suas 
próprias vítimas, que é exercida, principalmente, pelas vias simbólicas da comunicação e do 
conhecimento e pela aceitação por elas mesmas da dominação masculina.  

Essas relações desiguais fundadas nas diferenças entre os sexos e no modo de dar 
significado às relações de poder é o que Scott (1990) define por gênero. Segundo a autora: 

 
Gênero é a organização social da diferença sexual. O que não 
significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e 
naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber 
que estabelece significados para as diferenças corporais. Esses 
significados variam de acordo com as culturas, os grupos sociais e no 
tempo, já que nada no corpo (...) determina univocamente como a 
divisão social será estabelecida (SCOTT, 1990, p. 13). 

 

O primado masculino organiza-se de tal forma que as instituições reproduzem as 
diferenças entre os gêneros. A educação viril masculina não é reproduzida apenas na esfera 
doméstica, mas na família, na igreja, na escola e no Estado, segundo Bourdieu (1999). De 
acordo com o autor, é na família que se reproduzem os primeiros ensinamentos sociais para o 
gênero masculino. É, sem dúvida, o ambiente familiar a principal instituição de reprodução dos 
modelos predominantes de masculinidade. A igreja, mesmo com a frequência predominante 
feminina, está explicitamente dominada pelos dogmas patriarcais de inferioridade delas e, 
sobretudo, do simbolismo hierárquico familiar, baseado na autoridade do pai e na 
subserviência da mãe. A escola, mesmo desvinculada da tutela religiosa, também partilha da 
reprodução patriarcalista das relações sociais. Ela se estrutura na reprodução da submissão do 
feminino ao masculino e na transmissão familiar da herança cultural, resultado das condições 
existenciais e materiais, desmistificando a ideia de um dom natural do indivíduo. E, por último, 
o Estado veio reafirmar a prescrição da sociedade patriarcal que determinava à mulher o 
espaço doméstico e, ao homem, o espaço público. 
 Se pensarmos no contexto brasileiro, urge refletir que a construção da figura da mulher 
no imaginário social se dá de forma peculiar:  

 

O status privilegiado do branco na sociedade brasileira também 

tem sido fundamental para a construção da identidade feminina no 

país. Desde a era colonial, as mulheres foram diferenciadas por 

práticas patriarcais que associaram matrimônio a mulheres brancas e 

relações sexuais mais ilícitas a não brancas. Enquanto as brancas 

eram designadas para o reino de suxualidade legitima e honrada, nos 

papeis de esposas e mães, mulheres africanas escravizadas, e 

depois as mulatas, eram associadas a práticas sexuais ilegítimas e 

desonrosas. Em grande parte por causa da sua relação privilegiada 
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com o patriarcado e com a hegemonia racial, mulheres brancas se 

tornaram o ponto de referência para construções idealizadas de 

mulher e de identidade feminina no Brasil. O privilégio branco e a 

femininidade branca no Brasil desmentem crenças populares e 

oficiais de que práticas de mestiçagem racial existentes há muito 

tempo produziram uma sociedade em que só a morenidade tem valor. 

A idealização de mulheres brancas como padrão de femininidade e 

beleza feminina é muito óbvia na mídia brasileira, presente em filmes, 

programas de TV e revistas, e também na propaganda em geral. O 

alto numero de imagens de mulheres louras na mídia brasileira 

contrasta com a auto-imagem nacional de Brasil como uma 

democracia racial e destaca o papel da raça em construções de 

gênero no país (CALDWELL, 2000, p. 134). 

 
 Assim, a autora chama a atenção para a relevância do recorte racial na discussão de 
gênero no Brasil, tendo em vista a forma hierárquica como foi construída as relações raciais em 
nosso país. Este processo de “morenizar”, citado por Caldwell (2000) acima, com vistas a 
camuflar a negritude, é bastante presente em nossa sociedade, como mostra Silvério (2002): 

 
Ao contrário do pardo ou do preto, o moreno não indica 
automaticamente ancestralidade africana. As discordâncias sobre o 
modo de categorizar os morenos no sistema brasileiro podem 
desvendar a dimensão política da nossa classificação racial. No 
fundamental, o moreno seria uma categoria dissolvente da polaridade 
negro e branco, isto é, nele estaria contida a síntese brasileira 
(SILVÉRIO, 2002, p. 223). 

 
 O preconceito racial
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 no Brasil está mais ligado à aparência do que à origem biológica 

e/ou étnico racial. Nesse contexto, é relevante ressaltar a fala de Gomes (2003, p.3): “Estamos, 
portanto, em uma zona de tensão. É dela que emerge um padrão de beleza corporal real e um 
ideal. No Brasil, esse padrão ideal é branco, mas o real é negro e mestiço”. Esse padrão atinge 
de forma latente as mulheres negras, culminando num processo de dupla opressão em nossa 
sociedade, pela raça e pelo sexo.  
 Nogueira (1979) chega à conclusão que o preconceito e as atitudes discriminatórias, 
nas formas em que se apresentam no Brasil, podem ser tipificados como sendo um 
“preconceito de marca”. Lançar mão desses conceitos é fundamental para dar elementos à 
reflexão acerca do processo de subalternização da mulher negra brasileira. As peculiaridades 
que revelam uma forma velada de opressão ilustram a relevância e a urgência de se fazer o 
recorte racial na discussão de gênero no país.   
 Nessa conjuntura, se faz necessário refletirmos sobre os aspectos simbólicos da 
exclusão vivenciados pelos negros brasileiros e, mais ainda, pelas mulheres: 
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Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) desfavorável, 
culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma população, aos quais se têm 
como estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência 
étnica que se lhes atribui ou reconhece.  Quando o preconceito de raça se exerce em relação à 
aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações, os traços físicos do 
indivíduo, a fisionomia, os gestos, os sotaques, diz-se que é de marca; quando basta a 
suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico, para que sofra as 
conseqüências do preconceito, diz-se que é de origem.” (NOGUEIRA, 1979, p. 79). 
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Os excluídos não são rejeitados apenas fisicamente (racismo), 

geograficamente (gueto) ou materialmente (pobreza) são excluídos 

também das riquezas espirituais: seus valores não são reconhecidos 

e são ausentes ou excluídos do universo simbólico. Quando surgem, 

esses valores figuram como invertidos, atributos negativos que os 

situam na categoria dos estigmatizados, a categoria negativa 

(XIBERRAS, 1993, apud ESCOREL 1999, p. 51). 

 

É comum e naturalizado o discurso da desvalorização cultural afro-
brasileira, sendo mais visível no que tange às suas crenças religiosas. Nesse 
sentido, Carneiro (2005), denomina epistemicídio os processos de negação de 
povos e grupos afrodescendentes como sujeitos de conhecimento, a partir da 
negação, ocultamento ou desvalorização de sua visão de mundo e dos saberes 
que a sustentam tanto a partir do continente africano quanto em sua diáspora. 
Assim, se pensarmos na realidade das mulheres negras que praticam religiões 
de matriz africana, por exemplo, teremos um ser que sofre um processo de 
tripla discriminação na sociedade brasileira, majoritariamente cristã. Segundo 
Escorel (1999, p. 80), “Na matriz brasileira de relações sociais predomina a 
lógica desumana do ‘estranho’, onde há enormes dificuldades no 
reconhecimento do outro, sua aceitação como outro, isto é diferente, e igual”. 
 As desigualdades de gênero e raça são elucidadas em todos os indicadores sociais 
brasileiros. Estudos de Almeida (2009, p.12) mostram que: 

 

O grupo de mulheres negras apresentam menores taxas de 

participação tanto em ocupações técnicas, científicas, artísticas e 

assemelhadas. Essas ocupações consideradas nobres, com salários 

mais elevados, acabam sendo destinadas preferencialmente aos 

homens brancos e mesmo quando preenchidas por mulheres, estão 

reservadas a brancas e amarelas. 

O lugar de mulher negra está socialmente demarcado no 

imaginário de chefias e gerentes e na sociedade em geral. É o gueto 

da subsistência e da realização das atividades manuais. Por isso, a 

escola excludente, os programas sociais de inserção profissional, já 

direcionaram essa força de trabalho para setores estratégicos da 

reprodução social de baixa qualificação, remuneração e sem nenhum 

poder político. 

 

 

 Entretanto, nos cabe salientar aqui que, longe de serem sujeitos que aceitam todas 
essas opressões e desigualdades passivamente, as mulheres negras brasileiras vêm 
escrevendo sua história de resistência e lutas com um protagonismo bem relevante. Desde 
quando perceberam que nem o movimento feminista tradicional e nem o movimento negro 
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tratavam das questões especificas da mulher negra, essas militantes vem lutando e se 
destacando em sua trajetória política. É o que veremos a seguir.   
 

5. O protagonismo da mulher negra nos movimentos sociais brasileiros 

Através das lutas e negociações dos movimentos feministas é notório reconhecer que 
diversos ganhos foram conquistados, como igualdade jurídica, direitos políticos, etc. Apesar 
disto, o que percebemos é que ainda não houve mudanças estruturais nos papeis 
historicamente desempenhados pelos indivíduos de sexo opostos. O modelo tradicional de 
família patriarcal persiste, e embora exista consenso sobre as transformações estruturais da 
família, a expectativa social relacionada às suas tarefas e obrigações continua preservada, 
principalmente no que se refere ao papel paterno e, mais ainda, o materno (MIOTO, 2006). 
 As mulheres brasileiras, especialmente nas últimas décadas, das mais diversas formas, 
têm afirmado a sua cidadania, constituindo-se como sujeitos sociais através dos seus 
movimentos e ações (BRITO, 2001, p. 297). Diversos estudos mostram que, na década de 
1970

554
, tanto o Movimento Feminista como o Movimento Negro ressurgem pautados por uma 

luta pela redemocratização, extinção das desigualdades e em busca da cidadania.  
Diante da invisibilização da categoria “raça” nos estudos e nas ações do nascente 

movimento de mulheres e da não atenção às relações de gênero no movimento negro, 
mulheres negras militantes em tais organizações se propuseram a questionar essas práticas 
excludentes (RODRIGUES E PRADO, 2010). Segundo Carneiro (2003), as mulheres negras 
tiveram que “enegrecer” a agenda do movimento feminista e “sexualizar” a do movimento 
negro, promovendo uma diversificação das concepções e práticas políticas em uma dupla 
perspectiva, tanto afirmando novos sujeitos políticos quanto exigindo reconhecimento das 
diferenças e desigualdades entre esses novos sujeitos: 

Enegrecer o movimento feminista brasileiro tem significado, 
concretamente, demarcar e instituir na agenda do movimento de 
mulheres o peso que a questão racial tem na configuração, por 
exemplo, das políticas demográficas, na caracterização da questão 
da violência contra a mulher pela introdução do conceito de violência 
racial como aspecto determinante das formas de violência sofridas 
por metade da população feminina do país que não é branca; 
introduzir a discussão sobre as doenças étnicas/raciais ou as 
doenças com maior incidência sobre a população negra como 
questões fundamentais na formulação de políticas públicas na área 
de saúde; instituir a crítica aos mecanismos de seleção no mercado 
de trabalho como a “boa aparência”, que mantém as desigualdades e 
os privilégios entre as mulheres brancas e negras (CARNEIRO, 2003, 
p. 133). 

 
O que percebemos, assim, é que nos últimos trinta anos, a mobilização de mulheres 

negras organizadas tem sido um fenômeno significativo no cenário contemporâneo brasileiro. É 
igualmente notável, ao longo desse processo, o esforço dessas mulheres em inserir novas 
marcas de verdade no imaginário coletivo sobre a imagem da mulher negra no Brasil. O 
feminismo negro em construção tem sido a base das práticas discursivas das organizações de 
mulheres negras e do movimento. Fazem ainda parte dessa dinâmica os desafios para 
superação dos estereótipos criados e/ou recriados, no processo histórico brasileiro e 
diaspórico, em torno da imagem da mulher negra (SEBASTIÃO, 2010). 

 
Por feminismo negro no Brasil, considerei o movimento político, 
intelectual e de construção teórica de mulheres negras comprometido 
com a mudança social e atuante num campo ideológico no qual estão 
inseridas. O feminismo negro é um conceito que vem sendo forjado 
na luta do movimento de mulheres negras pelo reconhecimento das 
especificidades do grupo no contexto da luta feminista e do combate 
ao racismo (SEBASTIÃO, 2010, p.34). 

 
As correntes desenvolvidas pelo feminismo tradicional não correspondem 

integralmente às necessidades da mulher afrodescendente. Daí, a relevância de desenvolver 
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 Contexto de ditadura militar no Brasil. 
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um feminismo com recorte racial e que combata simultaneamente o domínio patriarcal e 
racista.  

Para Marinho dos Santos (2010) os padrões de gênero predominantes impõem que, ao 
homem, é destinada a conquista do espaço público; já à mulher, o espaço privado, dela por 
natureza. Sob essa perspectiva, o homem é a figura de poder e a referência das relações 
sociais de submissão da mulher à esfera privada. O homem viril, macho, forte e inflexível é 
construído socialmente, em detrimento da mulher frágil, doce, delicada e flexível. O discurso 
predominante sobre os modos de ser masculino e feminino é, pois, construído com a intenção 
de subordinar a mulher e desvalorizar a esfera do feminino. 

Para Hannah Arendt, segundo a análise de Freitas, et al (2007) o espaço público 
significa a ruptura com o mundo dos interesses privados, ou seja, com a esfera da privacidade, 
onde é impossível a participação democrática. Neves (2007) acrescenta que Arendt enfatiza a 
res-pública em detrimento da vida privada, da vida familiar, não que esta não fosse importante 
para ela, porém, não era o espaço da vida política e o qual dava aos homens um sentido no 
mundo da sua “condição humana”, que só se faz na vida pública. 
 Tomando por base esses argumentos, podemos inferir que, ao se impor a mulher o 
papel tradicional de “cuidar” do espaço privado, não estaria sendo esta impedida de viver sua 
condição humana? E se pensarmos no lugar historicamente relegado às mulheres negras 
brasileiras, ainda mais subalternizado?  
 É só através da luta política que as mulheres brasileiras, em especial as 
afrodescendentes, conseguirão obter a igualdade e, por conseguinte, a liberdade que, segundo 
Arendt (2001), só é possível no exercício da política. Muitos degraus já foram galgados, mas se 
faz urgente superar a divisão de papeis historicamente impostos e o modelo de sociedade 
patriarcal, bem como o racismo brasileiro, camuflado, mas inexorável. Para Werneck (2010) tais 

situações exigem mobilização permanente e ações contundentes, uma vez que representam confrontos a 
ameaças reais e palpáveis à sobrevivência física, material e simbólica das mulheres negras no país.  
 

6. Considerações Finais 

A realização deste trabalho teve por intuito ampliar as reflexões a respeito das 
desigualdades de gênero e raça, tão presentes na sociedade brasileira ainda nos dias atuais. O 
objetivo foi o de provocar o debate acerca das fronteiras que ainda persistem no mundo 
globalizado, especialmente no que tange às diferenças que ainda estão num patamar de 
desigualdade.  
 Hannah Arendt considera que a pluralidade humana consiste no duplo aspecto da 
igualdade e da diferença (FREITAS, et al, 2007). Entretanto, salienta-se que a diferença só 
pode ser vivida em sua plenitude em um contexto de igualdade. As relações estabelecidas 
devem ser sempre horizontais, para assim, existir diferenças na igualdade. A hierarquização 
gera a desigualdade. Nesse sentido, Rodrigues e Prado (2010, p. 455) esclarecem que: 

 
No caso do racismo e sexismo, o Movimento de Mulheres Negras 
procura demonstrar como as reivindicações por uma sociedade que 
reconheça as mulheres negras enquanto iguais em termos de direitos 
de cidadania e, ao mesmo tempo, ofereça ampla possibilidade para 
que se mostrem diversas, específicas, encontram-se, sobretudo, 
integradas ao ideal de uma sociedade democrática e pluralista. 

 

Para Almeida (2009), os desafios postos às mulheres negras consistem ainda na 
reapropriação da diversidade cultural negro-brasileira em diferentes campos da vida social. O 
que percebemos é que algumas bandeiras já foram conquistadas nesse aspecto, 
especialmente com o conjunto de Ações Afirmativas
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 em fase de implantação no Brasil nos 
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 As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) voltadas à 
concretização do principio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da 
discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua 
compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por 
todos, e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade 
(GOMES, 2001, p. 21). 
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últimos anos. Esse reconhecimento das injustiças históricas e da existência do racismo no país 
pode ser considerado um grande avanço, que nos possibilita acreditar que algumas mudanças 
de paradigmas podem se realizar.  
 Por fim, o que enfatizamos é que os desafios são muitos. As diferenças ainda geram 
desigualdades, e no imaginário social ainda persiste o modelo de família burguesa e patriarcal, 
na qual a divisão de papeis ainda se baseia no sexo, e também, a democracia racial vive e se 
mantém no discurso e no seio de nossa cultura. Tudo que é camuflado é mais difícil de ser 
combatido e, assim sendo, para que as Ações Afirmativas se efetivem, se faz urgente desnudar 
essas desigualdades em nosso país, através da educação, dos meios de comunicação, das 
mais diversas instituições que influem no pensamento social, caso contrário, os lugares que o 
negro, a mulher e, mais ainda, a mulher negra ocupam na sociedade continuarão sendo os de 
menor prestigio e de subordinação. 
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Resumo: Este trabalho é fruto de um recorte feito a partir da provocação feita 

pela presidenta do Brasil, em pronunciamento público, sobre o veto ao kit anti-

homofobia, justificando que em seu governo não fará apologia a nenhuma 

sexualidade. A proposta do trabalho é através do estudo de caso comprovar a 

apologia institucional compulsória à heterossexualidade.  

 

Abstract: This work is the result of a cut made from the provocation by the 

president of Brazil, public statement about the veto of the anti-homophobia kit, 

on the grounds that his government will not apologize for any sexuality. The 

proposed work is through the case study demonstrate the apology institutional 

compulsory heterosexuality. 

 

Palavras-chaves: educação, apologia, sexualidade, compulsoriedade, 

heterossexualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é um relato de experiência, fruto da provocação feita, 

publicamente em rede nacional, pela presidenta Dilma, ao ser questionada 

sobre o veto ao Kit Anti-homofobia nas escolas. Em pronunciamento 
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midiatizado, a presidenta deixa explicito que o motivador do veto é a sua 

compreensão de que ‘não deve fazer nenhum tipo de apologia a nenhuma 

sexualidade dentro das escolas.’ 

"O governo defende a educação e também a luta 

contra práticas homofóbicas. No entanto, não vai ser 

permitido a nenhum órgão do governo fazer 

propaganda de opções sexuais. Nós não podemos 

interferir na vida privada das pessoas. Agora, o 

governo pode sim fazer uma educação de que é 

necessário respeitar a diferença, que você não pode 

exercer práticas violentas contra aqueles que são 

diferentes de você" (online) 

 A partir disso, o esforço deste relato de experiência é tentar evidenciar 

como se estrutura a as narrativas e principalmente as não-narrativas da 

heterossexualidade, denunciando mais do que uma apologia, a pedagogia do 

terrorismo para garantir a naturalização da sexualidade tida como hegemônica 

na sociedade. Assim como, analisar quais artifícios didáticos cotidianos que 

corroboram para a naturalização desta pedagogia, que quase sempre, quando 

confrontada por teóricos queer, nos mostram o quão potente é esse esquema 

impositivo sob uma sexualidade acionada sempre como a natural.  

A proposta, parte da experiência de um ano em sala de aula, numa 

escola construtivista de Salvador, Bahia, localizada em bairro ‘nobre’, a escola 

é pioneira em assumir posturas que questionam normas e rompem com o 

ensino tido com “tradicional”. A instituição acolhe diversas conjunturas 

familiares, no que diz respeito à sexualidade, há pais gays e lésbicas com filhos 

matriculados lá. Um ponto importante nessa avaliação de ruptura com o 

convencional foi que a escola não adota livros didáticos para o apoio dos/as 

professores/as, como ocorre em escolas ditas “tradicionais”.  

Nessa escola, quem produz o material didático até o 3º. ano 

fundamental I, são as próprias crianças, que utilizam de sua própria demanda e 

criatividade e representatividades para atingir os objetivos curriculares da 

escola, tendo nxs professorxs, mediadorxs de saberes. Nos campos do gênero, 

sexualidade, classe e etnia isso é um ganho porque, em geral, os livros 

didáticos oferecidos pelas escolas são reprodutores de discursos pautados 
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pela heteronormatividade e reforçam a dicotomia entre meninos e meninas, 

além de representarem somente uma orientação sexual que, obviamente, é a 

hegemônica.  

Outra ruptura com o sistema tradicional é que a escola, dentro do 

contexto local, onde todas as escolas públicas ou particulares adotam o uso de 

fardas, é que nela não é obrigatório o uso dela. A escola oferece a 

possibilidade de aquisição de uma camisa artística do slogan, porém a ideia é 

cada criança se vista de forma que lhe for confortável, com isso a instituição 

aposta em mais uma forma de a criança expressão suas identidades, desejos e 

escolhas.  

Nesse sentido Furlani (2009) analisa: 

 “Os métodos e os artefatos escolares, as 

linguagens envolvidas nos processos de 

comunicação, as atitudes pessoais diante do que é 

dito e do que não é dito na escola, tudo isso nos 

constitui: meninas e meninos, mulheres e homens, 

negros, brancas, indígenas, gays, heterossexuais, 

negras, lésbicas... Essa construção das identidades 

culturais é um processo permanente, articulado por 

inúmeras instâncias sociais (entre elas a Escola) que 

realizam pedagogias da sexualidade, do gênero e 

das relações étnico-raciais. Essas pedagogias 

podem tanto reiterar as identidades e as práticas 

hegemônicas, quanto podem permitir a visibilidade e 

a disponibilidade de representações contrárias e/ou 

alternativas.” 

No entanto, ao analisarmos, no período de um ano um grupo da escola, 

percebemos as lacunas que sustentam as estruturas de reificação das normas 

binárias de gênero e principalmente como se constrói o sistema que garante a  

naturalização da heterossexualidade.  

Reforça Louro (1997, p.58), “a escola delimita espaços. Servindo-se de 

símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela 
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separa e institui. Informa o "lugar" dos pequenos e dos grandes, dos meninos e 

das meninas”.  

 

Observação participante 

A escola escolhida é intencionalmente, uma escola que promove a 

diversidade, para compreendermos que mesmo nessa lógica, o que permeia 

ainda é a naturalização da heterossexualidade.  

O atual grupo de análise foi o grupo de primeiro ano matutino, referente 

à antiga alfabetização. Nessa sala têm 14 crianças, sendo 7 se auto 

identificando enquanto meninos e  7 como meninas. A faixa etária varia entre 5 

e 6 anos de idade. Há um aluno de ‘inclusão’ entre ele, um menino deficiente 

visual e portador de autismo. A observação participante acontece todos os dias 

da semana. Quem assume a turma é uma professora, e uma estagiária, nesse 

caso também observadora participante. Para garantir o registro diário, foi 

utilizado um caderno de campo. 

A observação participante consiste na vivência do pesquisador no 

ambiente pesquisado, o que inclui ouvir, escutar, ver, bem como fazer 

interferências quando necessário. “É preciso aprender quando perguntar e 

quando não perguntar, assim como que perguntas fazer na hora certa” 

(VALADARES, 2007, p.153). 

Segundo Valadares, a observação participante necessita de uma ligação 

entre pesquisador e pesquisado na qual se faz necessária uma negociação 

para se alcançar os resultados esperados, muito embora o pesquisador não 

saiba das relações de poder que são executadas no ambiente a ser 

pesquisado, em nosso caso, na escola em geral e na sala de aula.  

Assim, este relato de experiência pretende sinalizar com dois exemplos 

práticos, como a escola se apropria de discursos ora para romper normas 

opressivas de gênero e sexualidade, e ora para reificar elas.  

 

Análise do estudo de caso 

Para fazer um recorte, dentro das diversas possibilidades de denunciar a 

apologia cotidiana à heterossexualidade. Junqueira observa que há vários 

mecanismos de invisibilisar a homofobia legitimada nas escolas, e uma delas é 
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a negação, analiso que este é o mecanismo utilizado pela escola em questão, 

para ele: 

“Há uma negação do dano, uma tentativa de 

neutralizar a iniquidade de fenômeno, subestimando 

seus efeitos. A homofobia não é negada 

diretamente, mas de maneira, digamos, mais 

implícita (aliás, como as denegações tendem quase 

sempre a ser). Assim, na negação implícita, são 

negadas as suas implicações psicológicas, físicas, 

morais, políticas e, em geral, o interlocutor lança 

mão de arremedos de justificativas, racionalizações, 

evasivas, técnicas de fuga ou desvio etc. A tônica é 

a da banalização autoapaziguadora.”  

 

Os mecanismos de negação da homofobia são um tipo de garantia da 

naturalização da heterossexualidade, mesmo quando a narrativa da 

diversidade é travestida de tolerância e politica pró-diversidade. Diversos 

outros fatores estimulam a não reflexão sobre esse processo naturalizador e a 

legitimação da homofobia, nessa escola foram detectadas estratégias de 

corroboram com vários dos aspectos. 

Primeiro iremos analisar a Ciranda de leitura. Trata de um momento da 

rotina escolar em que as crianças socializam livros de histórias, escolhem e 

levam ele para casa, após a leitura devolvem e refazem o rito. 

A escolha dos livros presentes na ciranda é feita pela coordenação da 

escola junto com a professora, depois dividido entre o número de alunos da 

sala de aula. No nosso caso, temos 28 livros, dois para cada crianças. Com a 

maioria dos livros comprados pelos pais, se inicia o processo de troca. 

Acontece duas vezes na semana. Os dias do grupo são segunda e quinta-feira.  

A escola trabalha com projetos durante o ano. A partir dos projetos 

desenvolve pesquisas e cumpre odo o currículo exigido pelo MEC. O nosso 

grupo analisado tem três projetos por ano. O primeiro é o projeto Perfil, que 

trabalha o currículo a partir da necessidade da criança se reconhecer enquanto 

sujeito, o segundo o projeto Asas para voar, é o projeto que pretende trabalhar 

matemática, língua portuguesa, artes, e conhecimentos gerais a parir do lúdico, 
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e as aves são o assunto central nesse projeto para a construção desses 

saberes.   O terceiro é o projeto África, este, visa trabalhar além das questões 

básicas e obrigatórias do currículo, pretende alcançar a questão social, 

acionando fatos históricos, e encerrando o ano letivo com performance artística 

sobre os orixás. Os dois primeiros projetos acontecem durante o primeiro 

semestre, o ultimo projeto acontece no decorrer do segundo semestre.  

A cada semestre, de acordo com o projeto, os livros da ciranda mudam. 

Uma nova lista é oferecida para escola e novamente divida pelo grupo, e 

novamente teremos 28, novos livros literários para a ciranda de leitura. Em 

anexo foto da ciranda.  

A análise aqui presente vai observar o papel desses livros literários no 

processo de construção da naturalização da heterossexualidade. Dos 28 livros 

presentes na roda da ciranda literária, quatro colocam em suas histórias 

relações afetivas entre os personagens, mesmo quando a história é sobre 

algum bicho. Dos quatro livros analisados, dois são com personagens animais. 

Os livros em que aparecem as relações amorosas são: A história do leão que 

não sabia ler, de Martin Bailtscheit, editora Wmf Martins Fontes. O diário de um 

papagaio de Lalau, editora CosacNaify. 365 Pinguins , de Jean Lu Fromental 

editora Cia das Letras. A garupa do meu tio, de David Merveille, editora Cosac 

Naify.  

Entre todos os livros citados, as relações são heterossexuais. Na história 

do leão que não sabia ler, ele tinha não conseguia escrever uma carta de amor 

pra sua namorada, uma leoa que usava óculos cor de rosa.  

No livro que narra a viagem de uma papagaio em migração, ele se perde 

da família, mas ganha um grande amor, uma papagaia romântica. No livro dos 

pinguins que aparecem misteriosamente na casa de uma família,a 

representatividade de conjugalidade é mais uma vez de uma família 

heterossexual com seus progenitores.  

Fica muito claro que não há muito esforço em problematizar as relações, 

ali representadas. A justifica, é quase sempre, a falta de oferta de livro literários 

para crianças com abordagem de outras formas de conjugalidades e 

sexualidades, porém desconsidera-se a possibilidade de desarticular esse 

sistema representativo durante a socialização do livro. Já que, o problema seria 

a falta de livros, então, o que impede que no debate proposto pela professora 
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se faça a marcação de que ali poderiam ser representadxs outras formas de 

ser e se relacionar. Para isso, teria que haver um investimento intelectual da 

escola, para capacitar xs professorxs, ao invés de apostar na sensibilidade de 

cada um/a para lidar com a questão posta. Segundo Facco (2009): 

“Se hoje em dia vemos muitos/as autores/as 

preocupados/as em incluir em seus livros 

personagens negros, gordinhos, míopes e meninas 

(embora em grande parte das histórias elas 

continuem sendo meras coadjuvantes, deixando a 

função de protagonista para os meninos), por outro 

lado, há uma parcela da população que continua 

sendo não apenas invisível, mas inexistente nos 

livros infantis e juvenis adotados pelas escolas. São 

os/as homossexuais.”. 

 

O que se oferece como alternativa ao tratar de não fazer apologia a 

nenhuma sexualidade, seria utilizar a literatura infantil na escola negando a 

sexualidade, num movimento desexualizador, o que pedagogicamente iria 

contrariar os interesses pedagógicos de ‘humanização’ da escola aqui 

estudada, para com seus estudantes. Ou, ao optar trabalhar com eles debater 

entre professorxs e coordenadorxs a oportunidade de problematizar, deslocar e 

borrar as normas naturalizadas, provocando perguntas, incentivando jogos, 

brincadeiras e encenações que jogassem em questão outras possíveis formas 

de conjugalidade e sexualidade não hegemônicas, aí sim, poderíamos dizer 

que a pedagogia, dessa escola, que trabalha numa perspectiva ‘inclusiva’ e de 

diversidade de gênero, se aproxima do ideal imaginário da atual presidenta 

deste país, Dilma Rousself, de “não fazer apologia a nenhuma sexualidade”.  

Em outro momento da rotina escolar, que é determinante para um 

confronto coma fala a argumentação da presidenta sobre seu veto no projeto 

do kit anti-homofobia, é o momento de festejo junino. Este momento denuncia 

não só a homofobia, como a confusão causada pelo despreparo e falta de 

debate entre professorxs, reificando normas de gênero e logo lançando mão da 

pedagogia do terror, sexista e preconceituoso, já nos primeiros minutos de 

organização de quadrilha junina.  



94 

  

 

 

Em sala de aula a professora lança mão da primeira iniciativa da 

formação da quadrilha sugerindo que cada um/a escolha seus/as pares. 

Imediatamente os ‘meninos’ perguntam se pode dançar “menino com menino”. 

Sem qualquer cerimonia a professora nega a possibilidade dizendo que assim 

não haverá possibilidade de fazerem a encenação da paquera. Imediatamente 

xsalunxs acatam. Minutos depois chegam a conclusão de que não haverá 

menina suficiente para meninos, aí acontece a segunda parte do que podemos 

chamar de pedagogia do desespero, diante da falta de meninas, a professora 

sem ter o que fazer sugere que os meninos, então, dancem juntos, estes, já 

‘educados’ minutos antes para exercer a heterossexualidade de forma 

compulsória defendem-se e o que minutos antes era uma possibilidade 

oferecida por eles a professora, vira algo inalcançável.  

Diante da falta de perspectiva, a professora apela para última parte da 

legitimação da pedagogia das opressões de gênero e sexualidade, ela 

convence as meninas de que uma delas pode se vestir de menino para poder 

levar a diante a apresentação da quadrilha com encenação da paquera.  

Aqui podemos considerar as seguintes questões: 1. Porque não foi 

sugerido que entre os meninos algum deles se vestisse de menina? 2. Que tipo 

de discursos permeiam a legitimação de uma performance de gênero e outra 

não? 3. Em todos os anos acontecem com desse tipo, relata a professora, e na 

sequência, ela reforça, que ainda não sabe lidar com isso. Nunca antes se 

sentiu necessidade de debater essa estrutura de festa junina? 4. Porque não 

há espaço para encenar a paquera entre dois meninos ou duas meninas? 5. 

Porque é mais interessante que a menina se vista de menino para paquerar 

com a outra menina, ao invés de ambas encenarem o romance enquanto duas 

meninas? 5. O conceito “apologia” dá conta do que podemos identificar aqui 

como desespero em manter uma ordem sexual e de gênero? 

Observa-se que sepor um lado há iniciativas por parte da escola, de 

realizar micropolíticas de promoção à diversidade sexual, percebe-se que a 

escola pouco investe em aspectos fundamentais para sustentar essa micro 

politicas. A fala de investimento intelectual talvez seja a mais danosa. Percebe-

se a falta de debate entre a equipe de docentes com relação as politicas 

implantadas. O clima que permeia é o que poderia ser feito com relação a 

diversidade sexual já foi feito, ao incluir algumas demandas de pais não 
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heterossexuais na rotina escolar. De fato foi um ganho significativo diante do 

contexto educacional. Porém, é perceptível que estagnou-se no debate. Além 

de nenhuma politica ter sido criada, as que foram não são suficientemente 

absorvida pela equipe de funcionários. Muitxs estagiarixs passam pela escola 

sem entender o porquê da existência do ‘Dia da família’ ao invés da 

comemoração tida como ‘tradicional’, os profissionais da equipe de apoio 

também demonstram total conhecimento sobre a questão.  

As atividades que as crianças, a partir do primeiro ano, levam para casa 

são construídas pelas coordenadoras. Nelas foram identificadas diversas 

iniciativas sexistas que só contribuem para naturalizar um sistema opressivo e 

hierarquizante de gênero. Comumente essas atividades aparecem com 

consignas que pedem que as crianças separem o que é roupa de menino e o 

que é roupa de menina, assim como acessórios e nomes também.  

Na “hora do parque”, horário depois do lanche, em que as crianças 

podem acessar a área de sociabilidade coletiva entre outros grupos, elxs 

podem fazer suas escolhas de brincadeira, podendo utilizar a biblioteca, os 

jogos de tabuleiros, ao baú de fantasia, aos parques de areia e de madeira e as 

quadras. Em alguns dias as brincadeiras são propostas pela professora ou 

estagiária, afim de manter o grupo unido e aproveitando o momento para 

trabalhar questões de sociabilidade. Quase sempre a proposta parte as 

segregação meninos x meninas. A divisão é feita quase que automaticamente 

tanto por quem propõem a brincadeira, quanto pelas crianças.  

O que é bastante contraditório, é que depois de tanta formatação 

sexista, machista e binária, as professoras se mostram preocupadas quando 

na hora do lanche e na roda, xs alunxs se organizam de forma que 

“espontaneamente” as meninas ficam sempre de um lado e meninos do outro.  

Quando a professora percebe isso, tenta intervir, impondo uma mistura 

de gênero, dizendo que meninos e meninas são iguais e devem se entender. O 

que para a criança depois de tantas formatações fica difícil compreender o que 

realmente a escola deseja com isso.  

A escola pouco avança, de fato, no investimento de políticas pró-

diversidade, continua reiterando o binarismo de gênero através de brincadeiras, 

atividades sexistas para fazer em casa, separação de grupos de brincadeiras e 

atividades por gênero. O papel da escola fica muito mais no sentido de ‘incluir’, 
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o casal gay/lesbico de classe media alta, do que de fato com o papel de 

instrumento modificador de realidade que visa combater a homofobia, 

lesbofobia, transfobia, bifobia etc.  
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Anexo1. 

 

Ciranda literária. Livros expostos para a escolha de cada alun@.  

 

Anexo2 

 

O Leão que não sabia Ler. 
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Um olhar humano em outro, despido de qualquer julgamento submetido 

por regras sociais. E melhor, que desperte ainda emoções altruístas. Exercitar 

isso, demanda esforço, trabalho, persistência, porque: “ O individuo vive para si 

e para o outro dialogicamente; o egocentrismo pode constranger o altruísmo; 

este pode superar o egocentrismo.” (MORIN, 2003, p. 76,77). 

Sendo assim, mesmo diante de interesses legitimados, continua Morin:“ 

A subjetividade comporta, assim, a afetividade. O sujeito humano está também 

potencialmente destinado ao amor, à entrega, à amizade, à inveja, ao ciúme, à 

ambição, ao ódio.” (MORIN, 2003, p. 77).  

Viver o outro, é equilibrar constantemente dois pólos. Ora amor, ora 

ódio. Isso não é diferente na política, na luta pelos nossos interesses. 

Percebemos que os discursos que repetimos durante épocas, caem por terra, 

quando outros são provocados, garantidos também através de repetições, 

conhecimento, discursos, saberes, morte, poder, armas. Mesmo que alguns 

demandem mais tempo, por dois motivos: o número dos interessados não é 

relevante e o tempo de persistência é pouco, diante do imediatismo que 

vivemos. Fora fatores econômicos.  

Monta-se então discursos, e para cada um, seu específico tratamento. 

Diante do que Foucault nos trás, muito lucro foi gerado e continua sendo: 

 

“Proliferação das sexualidades por extensão do poder; majoração do 
poder ao qual cada uma dessas sexualidades regionais dá um campo 
de intervenção: essa conexão, sobretudo a partir do século XIX, é 
garantida e relançada pelos inumeráveis lucros econômicos, que por 
intermédio da medicina, da psiquiatria, da prostituição e da pornografia, 
vincularam-se ao mesmo tempo essa concentração analítica do prazer 
e essa majoração do poder que o controla.”(FOUCAULT, 1999).  
 

Mas além de lucro, quando o arranjo simbólico já está enraizado, a 

discussão contra a desconstrução desses compartimentos, especializações, 

patologias, complica-se no momento que já estamos confortados diante do que 

se naturalizou. Acreditar em outras possibilidades é admitir que uma boa parte 

de nossas vidas, estava equivocada, ou pior, ludibriada. E quem se ostenta 

assim?  Por isso o aconchego dos discursos existentes.  

Com uma pesquisa bibliográfica para elementar ideias cruciais, 

intencionando a diminuir cada vez mais o preconceito, relevando o que mais 

interessa para o coletivo, o social. Revelando informações e conhecimentos, 
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trazendo para discussão o que não temos tempo de discutir, o que não é 

interessante para muitos grupos. O diverso somos nós.  

“Sempre que a humanidade pretendeu promover a pureza cultural e 

étnica, as conseqüências foram trágicas: genocídio, holocausto, eliminação e 

negação do outro.”(CANDAU, 2008, P.51). Da mesma forma nossa 

sexualidade, além de ser subjetiva por demais, é também múltipla.  

 

2. Histórico 

Nosso país desde muito tempo é permeado por relações de poder,  

reveladas entre esferas que pouco trocaram de lugar. Governantes se 

perpetuam com seus cúmplices, e nós, mantemos tais relações. Pode-se citar 

alguns motivos: ausência de disciplinas no currículo escolar que nos ensine a 

reivindicar e agir democraticamente, é tudo muito omisso; tendência já histórica 

dos nossos representantes fomentarem seus próprios interesses e não o do 

coletivo.Nos incluo, por não termos ideia de como iremos proceder no lugar 

deles, e julgar não requer trabalho, é medíocre.  

O fato de não sermos educados para reivindicar e ocuparmos cargos de 

decisão, não nos impede de perceber que existe possibilidades de se viver de 

forma plena e melhor.  

A historiadora Marilena Chauí, nos trás vivências que não nos limitaram 

a pensar e hoje nos incomoda: 

 

“Afirma-se que no Brasil, infelizmente, atravessamos periodicamente 
fasesde autoritarismo, visto como um acontecimento referido ao regime 
político e aomodo de funcionamento do Estado ditatorial. Dessa 
maneira, dissimula-se o fundamental, isto é, que o autoritarismo não é 
simplesmente a forma do governo,mas a estrutura da própria 
sociedade brasileira. Esta é visceralmente autoritária.Conservando as 
marcas da sociedade colonial escravocrata, a sociedade brasileira é 
fortemente hierarquizada: nela, as relações sociais e intersubjetivas 
são sempre realizadas como relação entre um superior, que manda, e 
um inferior, queobedece. As diferenças e assimetrias são sempre 
transformadas em desigualdadesque reforçam a relação mando-
obediência.” (CHAUÍ, 1995, p. 74,75) 

 

Visto quem obedece será a camada desinformada, acomodando em 

diversidade sexual, são pessoas sem tempo e oportunidades de investirem 

informações e conhecimentos em suas vidas. Não estamos falando aqui, de 

uma desestrutura social, para isso seria necessário todos os grupos diversos 
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ou não se unirem para tal mudança. O convencimento expressa a ascensão 

profissional, não apenas isso, mas a mudança do subempregos para profissões 

reconhecidas, logo uma qualidade de vida também. Por que será que não 

somos atendidos por médicos, advogados, juízes. A desinformação estratégica 

e proposital, limita tanto quem está confortável com um gênero, como quem 

não está. Não arrisca-se empregar quem foge das normas, concomitantemente 

são criados modos indignos para sobreviver.  

Outra vez relação de poder, Foucault, primeiramente nos instiga a 

pensarmos que a repressão sexual coincide com o nascimento da burguesia. 

Pelo fato de ao focarmos nosso prazer em prol apenas da procriação, 

dispensaríamos mais energia no trabalho, logo, mais lucro para a classe 

dominante. Sobrando-nos, apenas então, nosso  quarto de casal. 

 Ele distingue meados do século XVII, observando ser mais livre nosso 

comportamento sexual diante do século XIX. Mostrando-nos o modo de como 

somos sujeitados a jogos e nos deixamos levar por discursos, fazendo parte 

deles e ao mesmo tempo assujeitados. É fácil, a partir de discursos como: o 

capitalismo demandou todas nossas forças para o trabalho, por isso que hoje 

somos reprimidos. E em seguida, outras formas de controle, como o próprio 

Foucault (1999), revela:“...faz-se com que coincida com o desenvolvimento do 

capitalismo: ela faria parte da ordem burguesa.” Mas nota-se uma estratégia 

fina aí, no momento que existe todos os desabafos nas instituições religiosas, 

todo recolhimentos dos segredos mais íntimos, é interessante como em 

seguida todas as confissões transformadas em saberes aparecem de forma 

para acomodar, atender, ajudar, medicar, hospitalar, gerando lucro. Assim, 

observamos um pudor criado para esconder todas nossas expressões sexuais, 

para em seguida eles serem revelados institucionalmente, e claro com lucro.  

Relacionando ainda formas de se expressar sexualmente com o poder, 

temos Alípio de Sousa Filho nos advertindo sobre, como somos autores e 

vítimas do preconceito: 

 

“...uma longa história de colonização pelo preconceito, praticada 
sobre o imaginário de diversas sociedades, representando a 
homossexualidade como uma exceçãoou como desvio ou inversão no 
quadro de uma pretendida normalidade heterossexual, levou a que se 
buscasse a causa específica que a produziria – e não importando que 
esta tenha sido pensada, variando as épocas, como vício, pecado, 
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crime, doença, perversão ou como um desvio no desenvolvimento 
sexual.” (Sousa, 2009, p.96) 
 

Só nos alerta o quanto é difícil desmontar algo que foi trabalhado 

durante muito tempo e repetido em nossos gestos até acreditássemos ser 

normal estranhar o outro. Um estranhamento que nos incomoda e não nos 

sentimos mal, pois nos defendemos diante da massa que também se sente. 

Ainda hoje percebe-se a dificuldade de uns se enxergarem no outro, devido a 

perversa mania que temos de compartimentar expressões humanas, como se 

fosse distintos objetos. Sendo assim equiparados por nichos mercadológicos, 

que ora, estão no psiquiatra ora, estão se “curando” em alguma instituição 

religiosa, ora outras instituições. O lucro aqui é inevitável. 

 

3. Algumas definições 

 

“...sua decisão de serem diferentes do que são. Isto os tornam 
dolorosamente e maravilhosamente particulares, neuróticos e 
sofredores, capazes de criar a arte, de amar, de se sacrificar, de 
fazerem revoluções e se entregarem às causas mais loucas...” 
(ALVES, 1987, P.101, 102) 

 

 Identidade de Gênero: É o gênero que nos relacionamos com o mundo. 

 Gênero: produto de subjetividades diversas vivenciadas do social, 

representadas ou não por partes do corpo; 

 Sexo biológico: Acomoda reprodução, fisiologia, cromossomos, órgãos 

genitais;  

 Sexualidade: Comporta desde erotismo, desejos até desaprovações 

articuladas em distintos históricos, compreendendo reprodução, política 

e um conjunto de emoções pertinentes em toda vida, sempre associada 

a outros fatores, nunca afastada.  

 Orientação Sexual: É o fato de nossos desejos serem atraídos por 

gêneros diferentes, iguais ou mesmo variados gêneros;  

 T- Lover: atração, orientação sexual por transexuais/travestis; 

 Homossexual: orientação sexual predomina pelo mesmo gênero; 

 Heterossexual: orientação sexual oscila pelo gênero oposto; 

 Bissexual: orientação sexual prevalece pelos gêneros feminino e 

masculino;  
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 Transexual: o gênero é diferente do sexo biológico;  

 Transgênero: definição de gêneros diferente daquele que lhe foi 

colocada;  

 Homofobia: recusa quando a expressão sexual não vai de encontro às 

normas, vivenciadas pelos sexos opostos;  

 Lesbofobia: recusa da expressão sexual de uma mulher ser 

experienciada por outra mulher. 

 

“Deve-se saber, todavia, que a orientação sexual é algo complexo, 
cuja compreensão envolve entender a ralação sui generis de 
elementos diversos, que desconhecemos e deformamos ao querer 
captá-los em sua totalidade e como causação, permanecendo alguns 
deles pra sempre insondáveis.“ (Sousa, 2009, p.113) 
 

 Fortalecendo o que o sociólogo Alípio de Sousa acima cita, a 

subjetividade humana não comporta classificação, é interessante repetirmos 

isso quantas vezes for necessário, para aceitarmos nossas contradições e que 

somos sujeitos a vivencias diversas. O confronto é necessário, pois não se 

busca a causa sem interesses e o que empobrece ainda mais tais buscas é 

não nos sentirmos no outro. E o outro, definitivamente, somos nós.  

 Compreendido no tecer desse trabalho, que mais importante do que 

entender cada nomenclatura, é encarar toda diferença como parte de nós 

mesmo. Pelo fato de não cabermos em conformes. 

Um modo descomplicado para sermos assertivos na comunicação, é 

simplesmente perguntar como o outro quer ser identificado, como também 

expressarmos como queremos ser. Nem todas as vezes existirão respostas. 

4. Legislações 

A Constituição Federal, em seu artigo 1°, inciso lll, cita como 

fundamento: “a dignidade da pessoa humana”. É para reforçar um sentimento 

que não entendemos, de difícil definição, embora ser comum para todos nós: 

dignidade.  

Não importa se tens vinte ou oitenta anos, sua religião, sua etnia, seu 

sexo, a condição para ter dignidade, é ser: humano. Para ser considerado 

alguém digno, cabe o essencial para viver. Não para por aí, porque o termo 

dignidade é complexo por abranger também a luta dos fortes contra os fracos, 
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do meu ego real e a do outro que não me pertence, logo um ego irreal. No 

artigo 3°, inciso IV: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.   

A lei nos reforça lembrar que o outro existe e para lembrarmos ainda mais, 

existem vários projetos, estatutos sendo objetos de lutas para provocarem 

ainda mais de todos nós atenção devida.  

É muito fácil esquecer que o outro existe, diante de tanta concorrência, 

competição, seleções. Perdemos por nos limitarmos em nossos 

compartimentos e vivermos somente com nossos pares, tão semelhantes, tão 

iguais, tão medianos. Não abrimos a porta para o outro. É mais confortável 

para quem está dentro, como também para quem está fora. Não existe riscos, 

nem trabalho para ser investido, não há surpresas.  Ausência de relação. Um 

conforto que limita.  

Contudo, quando se é fragilizado de usufruir de algum bem ou serviço, 

podemos fazer quem nos limita, a lembrar das leis, provocando com os devidos 

instrumentos judiciais. Não se pede afinidade, querer bem ou gostar, apenas 

ansiamos por direitos legitimados pela Constituição.  

“Artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade.” 

Novamente para lembrarmos em saber tratar o outro e também ter 

consciência de como temos que ser tratados, ou seja, fiscalizar nosso 

comportamento, por sermos naturalmente contraditórios e não termos 

aprendido a exercitar a alteridade, não sentimos o outro e sim nós mesmos. 

Por isso a existência da Constituição e projetos sendo trabalhados para 

incorporarmos nossos direitos e deveres, pois: “No momento, porém em que o 

novo poder se enrijece em “burocracia” dominadora, se perde a dimensão 

humanista da luta e já não se pode falar em libertação.” (FREIRE, 2005, p.50). 

Para não nos entregarmos a essa força dominadora, que nos desintegra do 

outro, estão as leis para nos auxiliar.  

 

5. O papel da Escola 
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Temos que garantir apoio para os estudantes usufruírem do espaço 

escolar, não o contrário. A violência está em todo lugar, e muitas vezes não 

acompanha sangue: um gesto sarcástico, um toque no colega para mostrar 

quem está passando, olhares de todas as maneiras: admirados, assustados, 

com ódio, com piedade, com nojo ou repulsa. Fora os casos, que o individuo se 

vê no direito de gritar e zombar, acobertados por práticas que paralisam nosso 

desenvolver social. Sendo assim: 

 

“A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de 
aula acaba por confiná-los às "gozações" e aos "insultos" dos recreios 
e dos jogos, fazendo com que, deste modo, jovens gays e lésbicas só 
possam se reconhecer como desviantes, indesejados ou ridículos.” 
(LOURO, P.68) 
 

Gestores, professores ou alunos, profissionais de instituições escolares 

que não entendem a escola como espaço democrático com variadas 

orientações sexuais,demandam um especial reforço para tal entendimento. 

Fazendo-os entender que antes de eliminar qualquer preconceito, é 

imprescindível garantir uma comunidade escolar atuante em sua totalidade. 

Sendo inexistente a precisão de nos despir da mania de julgamentos, então é 

melhor investir no acolhimento desse aluno. E essa preocupação de nos 

lapidarmos, pode ser num segundo momento. Para agora, a utilidade do 

espaço escolar para ascensão de qualidade de vida, é urgente. Uma força 

tarefa bem articulada no bairro e escola, de modo a desequilibrar 

conhecimentos que impeçam o desrespeito ao outro, em prol a uma positiva 

relação escola aluno.  

Habilitar indivíduos que consigam viver e respeitar a diferença, é ao 

mesmo tempo diminuir a contingência de prostituição e de outros 

subempregos. Cada modo perverso que nos é dispensados, nos exclui de 

alguma maneira. Não voltamos onde nos rejeitam.  

Não é necessário tanta formalidade ou mesmo provocar decisões 

judiciais, é tão simples perguntar para um menino ou menina transgênero, qual 

banheiro ele quer usar, e dependendo da resposta, acatar: banheiros unissex; 

o uso do banheiro das ou dos funcionários, enfim acatar a decisão que não 

contribua para a evasão, estimulando o aluno a permanecer na instituição; 
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como verificar qual nome ela ou ele quer ser mencionado na hora da chamada 

escolar. Descomplicar para acolher.  

A omissão nessas discussões fortalece a evasão, isso nos instiga 

afirmar a presença contínua do estudante, porque transfobia, homofobia, 

lesbofobia ou qualquer espécie de ódio ou expressões desfavoráveis apóie o 

estudante a partir.  

Dessa maneira, não importa o quanto iremos nos estranhar, isso em 

absoluto é fato. O que iremos desenvolver são estratégias de não perpetuar a 

ignorância e o desconhecimento. Fazendo da escola, um instrumento para que 

todos ali desenvolvam o respeito recíproco. Familiarizando-se de uma 

concepção humana melhor.  

A instituição escolar deve atuar no estímulo de uma convivência 

harmoniosa e respeitosa. Provocando a convivência com a diversidade. E 

Tendo em vista que todo preconceito é arraigado por desinformação. Nada 

mais justo que descomplicar as relações, através de grupos de estudos, peças 

teatrais, rodas de conversa, disciplinas para discutir melhor sobre a diversidade 

sexual e gêneros. Se existe omissão da escola, há uma cultura travada, 

bloqueada, limitada. Os profissionais quando entram na escola, trazem também 

um conjunto de costumes e recalques. Entre eles, a mania perversa de brincar, 

contar piadas a respeito do que ele enxerga como diferente. Cabe também 

uma Educação Continuada para eles, porque por ser referência em sala de 

aula, é imprescindível evitar o máximo que se leve convenções sem nexo para 

qualquer comunidade escolar. Percebe-se repulsa perante alguns professores, 

e isso fortalece ainda mais a necessidade da discussão e não evitar falar 

sobre. Pois corre-se o risco de adiarmos ainda mais uma cultura independente, 

livre. Fora a multiplicidade de vivências que deixamos de experimentar. 

Entender de uma vez por todas, que desejos variáveis não eliminam a 

moralidade de alguém.  

Atentar que diante de séculos ter sido construído: o que é o masculino, o 

feminino, mulher, homem, criança, a necessidade de procriação, o capital. Daí 

um desconto para entender o quanto é difícil desestruturar algo tão construído. 
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Não quer dizer que foi dignamente bem concebido, e sim a demanda de tempo 

que foi investido e o número elevado de pessoas que faziam parte desses 

jogos de interesses, nas quais as próprias eram favorecidas.  

 

6. Porque a dificuldade de praticar nossos discursos? 

As instituições fazem parte de nossas vidas, somos elas. Perceber a 

noção de quem somos individualmente e com o que nos identificamos, requer 

incômodo. Enraizamos verdades, nos acostumamos com determinadas 

definições, a ponto de condenar aquilo que não faz parte de nosso universo. 

Frequentamos escolas desde a infância, incorporamos então verdades 

não tão absolutas: 

 

“Não há dúvidas de que o que está sendo proposto, objetiva e 
explicitamente, pela instituição escolar, é a constituição de sujeitos 
masculinos e femininos heterossexuais — nos padrões da sociedade 
em que a escola se inscreve.” (LOURO, p.81) 

 

Enquanto representamos em palavras nossas expressões, elas 

alcançam quase nada do que realmente queremos dizer. Num universo onde 

tudo é politicamente correto, nos esforçamos o máximo para aceitar o outro 

como igual.  

Dialogamos o tempo com nossa própria imagem: nossas vivências, 

nossos pares, locais que nos atraem, arte que nos leva até ela.  A ponto de 

reconhecer o outro em nós, é um desafio. A principio dificultoso demais, por 

exemplo em protestos atuais nas ruas, reconhecer aquele que picha 

pornografia nos muros e que ao mesmo tempo está a lado ali conosco 

reivindicando nossos direitos; em instituições gerais aceitar saias em homens e 

não em mulheres é uma agressão; carícias então...já é tão difícil tratar com 

displicência um homem e uma mulher se acariciando em nossas frentes. São 

essas e outras, que nos fechamos em nossos mundos medianos e 

enquadrados, e deixamos de viver a plenitude da diversidade. Não 

identificamos com dor isso, por já estarmos anestesiados, já muitos séculos 

multiplicamos isso, o desviar o olho, a ironia, o sarcasmo para quem não 

reconhecemos.  
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Agora, existe pessoas, grupos que quebraram paradigmas e quebram. E 

não é fácil. Requer estudo, exercício de questionar, confrontar. Demanda 

trabalho, e o resultado é um ser humano mais interessante, quando 

entendemos que a diversidade nos é inerente. Experiências, conhecimentos, 

saberes, estão disponíveis para explorarmos ou não, independente de qualquer 

discurso pronto, sistema binário, entendido como um conjunto de regras, nas 

quais a sexualidade e gênero são tratados de forma simplista. Compreendido 

aqui como, construídos diante de interesses específicos, que podem limitar 

outras possibilidades. Para as pessoas que se empoderam, existe um 

sentimento de pertencimento àquele lugar, através de seus atos, elas 

conquistaram espaços e foram referência para seus grupos. Conquistas de 

direitos, usufruindo serviços públicos e multiplicando para outras. Liberdade 

conquistada.  

 

7. Empoderamento 

Entendendo empoderamento, como um salto das decisões imbuídas no 

coletivo, e que nasce de um trabalho individual. Para se obter uma consciência 

de que se existe espaço digno para todos, naturalmente não nos tornamos 

conscientes agradavelmente, é custoso. Além de tudo que nos é de direito, 

temos também que descobrir as artimanhas a quem estamos submetidos. Ou 

seja, se estamos prestes através de concurso público entrar em alguma 

repartição pública, quem nos garantirá que a equipe da seleção, não suporta 

nossos trejeitos, nossa voz, nossa pele, nossos trejeitos. Existe aí o 

preconceito escondido, que não deixa de ser menos violento, pelo fato da 

dificuldade de desmascará-lo.  Contudo, empoderamentos, libertam, porque 

ocorre o desprendimento das estratégias que nos tornam obedientes, mansos: 

Relações de conflitos são necessárias para que ocorra a liberdade, 

pessoas que só enxergam na outra, troca ou ganho, ou mesmo, cultiva 

relações que o outro é sempre aquém, é o mesmo que depararmos com 

deformações humanas. É fácil perceber pelo gestos, olhares. Elas se 

aproximam da gente manquejando. E manquejamos todo o tempoPara a 

professora Luma Andrade, exercer seu cargo na instituição escolar como 

doutora, foi necessário além da justiça, confrontar com boa parte da 



111 

  

 

 

comunidade escolar. Assim como JohannaSigurdardottir, primeira ministra da 

Islândia. Os dois casos citados, são para mostrar que gênero, orientação 

sexual não implica em suas ações políticas, sociais em prol do coletivo, a 

primeira travesti e a segunda lésbica. É necessário nessa pesquisa, relacionar 

as identidades com as profissões, até mesmo para ressaltar tais exemplos, 

mas o intuito principal é para não apontarmos mais para tais distinções, porque 

na verdade elas não existem no âmbito político, tal esfera espera-se atitudes 

comprometidas com o público. O que é necessário, é relacionarmos a 

competência do ser humano em prol ao coletivo, se tal indivíduo corresponde 

mesmo ao que é necessário para nosso país. Assim: O mesmo quando não há 

diálogo, nos libertamos por não suportar, já que: “A auto-suficiência é 

incompatível com o diálogo”. (FREIRE, 2005, P. 93) 

 

 

”Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo do social, 
pois é nele que se constroem e se reproduzem as relações (desiguais) 
entre os sujeitos. As justificativas para as desigualdades precisariam 
ser buscadas não nas diferenças biológicas (se é que mesmo essas 
podem ser compreendidas fora de sua constituição social), mas sim 
nos arranjos sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos 
da sociedade, nas formas de representação.” (LOURO, 2003, p.22) 

 

Acreditar que somos desumanos,é aceitar hierarquias estagnadas, 

negar  mudanças. A humanização vem da vontade de fazer parte das decisões, 

participar em prol aos serviços comuns. Ela não parte de grupos elitistas. Parte 

sim, dos angustiados que anseiam por serviços públicos, qualidade de vida. 

Todo sentimento de angústia é bem vindo, por desenvolver um potencial à 

melhoria de vida.  

Os grupo que exercem sua vez no poder,estão ocupados, tecendo 

discursos para manipularem os restantes, e não só controlam, como os tornam 

base de sustentação de toda ordem. Não existe bondade ou maldade. O que 

há, é a conveniência, o interesse particular, entendendo enfim, que o ser 

menos, é quem ficará sem serviços. Porque até ele empoderar-se, será ele 

menos. Conversar com Paulo Freire, é entender humanização, ele a descreve 

com ausência de dominação, explicando que humanização que domina, não 

liberta e beber dessa água sem domesticação,  é lembrarmos que somos 

gente: 
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“Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação 

histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar 

uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, 

pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens 

como pessoas, como seres para si”, não teria significação. Esta 

somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato 

concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de 

uma “ordem” injusta que gera violência dos opressores e esta, o ser 

menos.” (FREIRE, 2005, P.32) 

 

Não é utópico, esse nosso contemporâneo conscientizou muita gente, e 

houve muitos relatos descrevendo a diferença do antes e depois das 

informações compartilhadas em grupo, o sentimento de liberdade. Daí, a 

desinformação impossibilitar a quebra de pressupostos. Quanto maior o 

alcance da escolaridade, conhecimentos imbuídos de questionamentos, 

informações, menor a intolerância. Logo, menos nossos calabouços. Os 

discursos fabricados, nos transformam em homofóbicos, lesfóbicos, 

transfóbicos entre outros ódios, ranços e outros sentimentos que nos 

impossibilitam da convivência híbrida. Para tranformar isso, é o mesmo peso 

de como eles foram se impregnando em nós, muitas vezes mais complicado, 

dependendo de como foi transformado em verdade tais inferências.  

Ao assimilar o desejo do outro, nos reconhecemos nele. Exercitamos 

alteridade, não queremos invadi-lo com nossas regularidades. Aliás, o que faz 

um desejo ser melhor ou pior do que o outro? Nada, salvo quando existem 

interesses. Alteridade diferentemente de empatia, é entender o outro com todas 

suas dificuldades e delícias humanas, sem trato hierarquizado.  

A compreensão citada abaixo, nos faz mais interessantes, por trazer em 

si uma leveza comportamental e ao mesmo tempo uma libertação, que nos 

livra de condenações, às vezes perpétuas, dependendo do contexto em que 

vivemos:  

“Por outro lado, se admitimos que todas as formas de sexualidade 

são construídas, que todas são legítimas mas também frágeis, talvez 

possamos compreender melhor o fato de que diferentes sujeitos, 

homens e mulheres, vivam de vários modos seus prazeres e 

desejos.”(LOURO, p. 81,82) 
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O desconforto, também é fato e ocorre diante do potencial de injustiças 

que percebemos e vivemos. E graças a essa desarmonia entre oportunidades 

distintas, egoísmo, individualismo, que um esforço é gerado e ocorre o 

empoderamento, ele sempre acompanha um potencial conflito. Emoções 

sozinhas são estéreis, não resolvem nossas ânsias, é necessário organizá-las 

burocraticamente para tomadas de decisões.  

 

8. Conclusão 

A diversidade sexual, assim como gênero, tem muito para ser discutido 

ainda, há necessidade ainda de multiplicar informações em torno. Uma 

situação é estarmos todos já bem resolvidos a ponto de não precisarmos falar 

nisso; outra, é tratarmos com ironia, sarcasmo, e termos não nós, mas o outro 

como diferente.  

“Se há pois, escravos por natureza, é porque os há contra a natureza; a força 

formou os primeiros, e a covardia os perpetuou.” (Rousseau, 2002, p.25) 

 

Quando Rousseau, mesmo que em outros contextos, nos empresta suas 

frases, fazemos a relação com nossa falta de coragem. Ela nos trás  inércia, 

um equilíbrio falso. Para que ir contra outras ideias?  não há necessidade de 

confrontos, e aliás, demanda trabalho, estudo, pesquisas, investimento 

emocional. Está tudo tão em ordem. Para quem, tudo está em ordem? 

“Enquanto tocados pelo medo da liberdade, se negam a apelar a outros e a 

escutar o apelo que se lhes faça ou que se tenham feito a si mesmos, 

preferindo a gregarização à convivência autêntica. (FREIRE, 2005, P.38). 

Naquela época, até que podia ser bem relevante esse medo da 

liberdade, do enfrentamento. Ainda existe nos dias de hoje, porém observamos 

muitos confrontos, o potencial se desenvolveu, é questionado e exigido, as 

pessoas buscam decidir, se não sabem, querem aprender; se nunca foram, 

estão indo. Adquiriu-se uma força e a certeza da transformação, mesmo 

entendendo uma instabilidade nas relações por estarem em movimento. 

Reforçar, repetir, até desconsagrar algumas verdades. Até não precisar falar 
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mais sobre isso e aponderar-se de outras problemáticas, por essa já não existir 

mais, pelo respeito mútuo ter sido imposto.  
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Resumo: Esse trabalho objetiva discutir dados avaliativos da formação em 
gênero, raça e sexualidades realizada pela Secretaria da Educação do Estado 
da Bahia. As situações problematizadas durante a formação tiveram a intenção 
de combater os sistemas de opressão da escola e seus resultados foram 
analisados à luz do aporte teórico metodológico das Teorias Feministas 
e Queer.  
Palavras-chave: Educação. Escola. Formação. Gênero. Sexualidade. 
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Abstract: The goal of this work is to discuss the evaluative data of the workshop 
in gender, race and sexualities was held by Secretary of Education of the State 
of Bahia. The situations had been prolematized during the workshop intended to 
fight against the systems of oppression at school. The results has been 
analyzing with the Feminist and Queer theory and methodology. 
Keywords: Education. School. Workshop. Gender. Sexuality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola, lugar da construção e produção do saber é o espaço que 

potencialmente pode agregar infinitas discussões. No entanto, sendo também o 

espaço de reprodução das normas hegemônicas, a escola se retrai e ignora 

determinadas temáticas possíveis para um diálogo frente à diversidade. 

Gênero e sexualidades são construções sociais cujos arranjos permeiam toda 

a sociedade, inclusive a comunidade escolar. Com o advento dos Estudos 

Culturais, dos movimentos feministas e LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, e dadas determinadas circunstâncias históricas, foram 

criadas condições de promoção do debate sobre as sexualidades com o intuito 

de introduzi-lo na escola. 

 A chegada dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais em 1997 foi 

um marco para a entrada dos estudos de gênero no espaço escolar. Foi 

exatamente através dos temas transversais, em especial “Orientação sexual”, 

que reza - reconhecer como construções culturais as características atribuídas 

ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra as discriminações a eles 

associadas (BRASIL, 1998, p. 311), foi possível iniciar um olhar mais acurado 

para essa questão. Dessa forma, o movimento reivindicatório feminista dá um 

salto através dos muros da escola para questionar a legitimidade do espaço 

escolar para as meninas, ao sugerir a igualdade de tratamento.  

Por outro lado, Orientação Sexual é um documento que tem uma 

proposta superficial, talvez em resposta ao contexto da época de sua criação, 

na medida em que não referencia os estudos de gênero como uma ação 

política que propõe a transformação da sociedade. Sua proposta aponta para 

uma escola que, ao identificar as diferenças entre os dois sexos, respeite essas 

diferenças para uma convivência pacífica, reafirmando as posições já 
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demarcadas do feminino e do masculino. É incipiente ao reforçar o modelo 

binário, oponente, hierarquizado, não se estabelece como uma proposta 

transformadora, não sugere mudanças para o lugar social que a mulher ocupa 

e, ainda mais, o documento não se posiciona sobre as demais sexualidades.  

A proposta de discussão sobre as sexualidades dissidentes nasceu a 

partir do advento da AIDS na década de 1980. Naquele momento, aqui no 

Brasil se optou pela escuta dos sujeitos, que também demandavam através 

dos movimentos sociais. Nesse sentido, a AIDS significou uma resposta 

conservadora para a revolução dos costumes fomentada pelos movimentos 

negro, feminista e homossexual. Nos Estados Unidos, o conservadorismo 

respondeu à chegada da doença com certa acomodação, o que instigou gays e 

lésbicas a se posicionarem de forma radical. Nessa conformação é que 

nascem as ações dos grupos AIDS Coalition to Unleash Power - ACT UP e 

Nacion Queer, de onde vem a palavra queer, a nação anormal, a nação 

esquisita, a nação bicha. (MISKOLCI, 2012 p. 24). 

Lembrando que, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, para se 

chegar ao nível de discussões que hoje nos encontramos, houve um caminhar 

lento com enfrentamento de tensões que ainda perduram, mas avançam, com 

contribuições de parte da docência, das redes sociais, da produção acadêmica, 

dos movimentos reivindicatórios e de consequentes políticas públicas.  

Há de se perceber o salto qualitativo das discussões sobre as 

sexualidades, que vão sendo incorporadas gradativamente às mentalidades. 

Embora saibamos que a escola seja um potencial espaço de discussões, ela 

ainda permanece cheia de barreiras e ressalvas, ao reproduzir 

comportamentos e valores passados. Nesse sentido, se faz necessário a 

inserção de formações enfocando gênero e sexualidades, capazes de 

alavancar transformações sociais que preencham os vazios e despertem os 

pseudo silêncios referentes às diferenças entre as pessoas.  

 Tomando os resultados de algumas pesquisas que apontam para o 

desrespeito às diferenças no convívio escolar, tais como Revelando tramas, 

descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas, realizada pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Pesquisa sobre Preconceito e 

Discriminação no Ambiente Escolar, realizada pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas, ambas realizadas em 2009.  
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          Nesse contexto, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) 

realizou, em outubro de 2012, uma ação intitulada “Diálogos Formativos – 

Educação em Direitos Humanos: combatendo o racismo, o sexismo e a 

homofobia na escola”, no intuito de estabelecer diálogos559 com os movimentos 

sociais, a universidade e a educação básica, na perspectiva de construir 

referências para ações estruturantes da organização do trabalho pedagógico 

na rede pública estadual de ensino a serem implementadas. Apesar de essa 

ação não ser foco do trabalho ora apresentado, caracterizá-la se faz 

necessário, pois possibilita contextualizar a experiência da formação que 

compõe o objeto deste estudo. Os Diálogos Formativos constituíram-se em 

espaço de discussão e construção coletiva de referencias norteadoras das 

ações da SEC, para enfrentamento ao racismo, o sexismo e a homofobia nas 

escolas, de modo que estruturassem a inserção do trato com essas questões 

no currículo escolar. Desse modo, devido a sua característica formativa e 

propositiva, a ação foi organizada em cinco mesas temáticas e cinco grupos de 

trabalho (GT) temáticos, contando com a participação de 169 pessoas. Vale 

destacar, que dentre os/as participantes palestrantes estavam educadores/as 

autodefinidos/as fora dos padrões da heteronormatividade – travestis, 

transexuais, lésbicas, bissexuais, gays, cujas contribuições trouxeram o 

acúmulo dos conhecimentos sobre a escola, acrescidas da história de vida de 

cada um/a. 

Os temas debatidos nas mesas subsidiaram e transversalizaram as 

discussões de todos os GT. Por sua vez, estes grupos tiveram a 

responsabilidade de discutir e elaborar referências para elaboração das ações 

da SEC a partir de cinco temas560. As sínteses dos trabalhos dos grupos foram 

socializadas com todos/as os/as participantes e repassadas à SEC, que as 

sistematizou em cinco grandes categorias, para posterior elaboração de um 

plano operacional 2013-2014, a saber: formação inicial e continuada; 
                                                           
559

 Participaram dos diálogos: 
559

 Fórum Baiano LGBT e Liga Brasileira de Lésbicas/BA; Núcleo 
de Estudos de Gênero e Sexualidades NUGSEX - DIADORIM da Universidade do Estado da 
Bahia e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher (NEIM) da Universidade Federal da 
Bahia; educadores/as das 33 Diretorias Regionais de Educação (DIREC) e do órgão central da 
SEC. 
560

 GT 1. Currículo - uma construção de identidades e diferenças; GT 2. Prática docente - 
interseccionando as diversidades; GT 3. Discriminação e estereótipos nas mídias e nos livros 
didáticos – possibilidades de leituras críticas na escola; GT 4. Experiências educacionais dos 
movimentos sociais e suas contribuições para o currículo da educação básica; GT 5. 
Problematizando o racismo, sexismo e homofobia na escola. 
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organização do trabalho pedagógico e gestão pedagógica; diálogos 

intersetoriais e com movimentos sociais; campanhas; material didático-

pedagógico. Dentre as muitas propostas da categoria “formação inicial e 

continuada”, constou a formação continuada para as equipes pedagógicas do 

órgão central da Secretaria da Educação. 

Desse modo, foi realizada uma formação continuada, em consonância 

com as sinalizações dos Diálogos Formativos e como desdobramento deste, 

compondo um plano operacional para estruturação da inserção dos 

conhecimentos referentes às orientações sexuais e às identidades de gênero 

na escola. A formação envolveu a equipe do Núcleo Central do Projeto de 

Monitoramento, Acompanhamento, Avaliação e Intervenção Pedagógica, na Rede Pública 

Estadual da Bahia (NUPAIP Central)
561

, que possui a responsabilidade de fazer o 

acompanhamento pedagógico das escolas da rede. A Formação em Gênero e Sexualidades 

será objeto do relato faremos a seguir. 

 

 

 

FORMAÇÃO EM GÊNERO E SEXUALIDADES – UMA EXPERIÊNCIA DE 

DESCONTRUÇÕES / CONSTRUÇÕES DE REFERÊNCIAS 

 

A Formação em Gênero e Sexualidades, promovida pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica (SUDEB), 

articulando a Coordenação de Educação para a Diversidade (CED) da Diretoria 

de Educação e suas Modalidades (DIREM) e o PAIP, foi realizada no mês de 

março de 2012, em Salvador, com carga horária de 20 horas, para 31 

integrantes da equipe do NUPAIP Central.  

A formação teve por objetivo refletir e construir referências de práticas 

pedagógicas que para o enfrentamento à homofobia, ao sexismo e ao racismo 

na escola. Foi estruturada em dois módulos, cuja programação contou com 

estratégias diversificadas como análise de situações problemas do cotidiano 

escolar, exibição de filmes, mesa redonda, trabalhos em grupo e rodadas de 
                                                           
561

 NUPAIP Central e Regionais compõem o Projeto de Monitoramento, Acompanhamento, 
Avaliação e Intervenção Pedagógica, na Rede Pública Estadual da Bahia (PAIP). A Secretaria 
da Educação conta com 33 Diretorias Regionais de Educação (DIREC), cujas coordenações 
pedagógicas constituem os NUPAIP Regionais. 
 
 



120 

  

 

 

diálogos. Os/as participantes receberam um módulo impresso com textos 

selecionados para subsidiar os estudos e um CD contendo artigos e sugestões 

de filme nas áreas de gênero, raça e sexualidades. Das ações desenvolvidas, 

destacaremos as discussões em torno das situações problemas e dos filmes 

exibidos. 

O primeiro módulo teve como uma de suas atividades a apresentação de 

cinco “situações problema do cotidiano escolar”, das quais apenas as três 

primeiras serão analisadas. Elas estão listadas a seguir, ao tempo que se 

acrescentam os comentários dos/as professores/as e, em seguida, uma breve 

análise das situações. 

1. O/a porteiro/a “manda” o estudante voltar para casa por considerar que 

ele está vestido com trajes femininos. 

 

Para essa situação, o grupo apresentou o argumento que, “existe um 

fardamento na escola e que deve ser seguido. Não se pode customizar esse 

fardamento, entretanto se o estudante usa acessórios femininos, a escola não 

deve impedir seu acesso”.  

 

Uma das questões mais caras para a escola se constitui na evasão 

escolar, que inclusive reflete no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB. O que se delineia em relação a essa questão é que travestis 

podem evadir por não terem acolhimento no espaço escolar. A situação 

problema diz que o porteiro já mandou a criança embora, e esse fato tem a ver 

com as práticas disciplinares das escolas. Dessa forma, não se pode 

negligenciar todas as relações de poder que estão implicadas no episódio. O 

porteiro usa as prerrogativas de sua função “aquele que toma conta da porta” e 

também de pessoa adulta, portanto capaz de “orientar ou dizer o sim e o não” 

para as pessoas mais jovens.  

Se a criança voltou para casa, e não procurou saber o porquê de não 

poder adentrar na escola é outro problema, visto que a escola também deveria 

suprir seus conhecimentos incentivando-a para o exercício da cidadania. Para 

Junqueira (2009, p. 15) a escola configura-se um lugar de opressão, 

discriminação e preconceito, portanto, qual a melhor maneira de proceder 

diante desse fato? Talvez a orientação seria a de coibir tal ato, mas para que 



121 

  

 

 

essa mudança aconteça, as formações precisariam ultrapassar os limites da 

docência, para atingir aos demais funcionários/as. São caminhos possíveis, 

baseados nas evidências de que a escola representa o espaço de acolhimento 

para todas as pessoas.  

O que faz a criança aceitar “ordem” do porteiro? Em Vigiar e punir, 

Foucault (2009) aponta justamente para a construção dos “corpos dóceis”. O 

autor historia tal construção em relatos de séculos passados, mostrando como 

a escola foi (e ainda é) utilizada para conformar corpos obedientes. A situação 

exige atenção porque o corpo dócil que aceita a ordem do porteiro, teve como 

causa justamente a “desobediência” do corpo. Nesse sentido Judith Butler vai 

mostrar que necessariamente não existe a coerência entre a identidade de 

gênero e sua respectiva genitália. Em Problemas de gênero, Butler (2003, p. 

24-25) argumenta que nada pode garantir que machos produzam sempre a 

conformação dos papéis masculinos e mulheres os papéis femininos.  

Além disso, a cena também reporta às regulamentações dos papeis de 

gênero. Existe uma forma, uma norma que o menino deve estar vestido para 

que seja considerado menino. Se esta norma é transgredida, essa condição 

masculina está ameaçada. Contudo, no cotidiano escolar, nos deparamos com 

sexualidades em formação, e o estudante que usa roupas femininas, muitas 

vezes não tem uma consciência travesti ou transexual, pois esta sexualidade 

está a se formar. Uma questão levantada por uma das participantes foi: “quem 

define uma roupa masculina ou uma roupa feminina?” Nesse momento, 

sinalizou-se para uma ruptura de paradigmas que não foi totalmente aceita pelo 

grupo. As argumentações sobre um corte específico de roupa, acessórios para 

determinado sexo permearam a discussão em uma tentativa de engessar os 

papéis. 

Portanto, a diferença dita sexual nasce de uma diferença biológica 

mínima que serve de argumento para uma prática discursiva hegemônica. Ao 

normatizar a heterossexualidade, cujo arranjo beneficia interesses econômicos 

e políticos, a sociedade cria modelos nos quais não cabem outras expressões 

da sexualidade. Ainda nessa ótica, vale a pena pontuar que a permanência de 

travestis na escola extrapola sua entrada, a barreira do portão não é a única e 

dentro do ambiente escolar outras questões ainda são recorrentes tais como o 

nome social e a  utilização do banheiro.  Para a escola que se pretende, a 
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qualidade do vestiário ou de um adereço não poderá inviabilizar a permanência 

da criança.  

 

2. A escola permite a troca de carícias entre um casal heterossexual, mas 

o/a diretor/a repreende as meninas que estavam de mãos dadas. 

 

Sobre a situação do casal lésbico, o argumento foi que, nenhum casal, 

independente de sua orientação sexual não pode namorar na escola, pois esta 

é um espaço de ensino-aprendizagem.  

 

Duas considerações são necessárias sobre essa situação problema. Em 

primeiro lugar, a fase escolar é também de descobertas, e a produção da 

sexualidade nos meios de comunicação não exaure a temática, de forma que 

jovens estudantes, senão todos/as, certamente tentarão experimentar a troca 

de afetos. Apesar de o discurso insistir que a escola não é lugar para namorar, 

os namoros entre heterossexuais são não apenas tolerados como também 

incentivados.  

Em segundo lugar, a possibilidade de a experiência lésbica ser aceita 

com tranquilidade na escola passa pela formação de seus/suas 

funcionários/as, já que a nossa sociedade carrega o modelo de prática sexual 

como heterossexual, monogâmico, com vista à reprodução. Sempre bom 

lembrar que instituições como Estado, igreja, família e escola são tidas como 

aquelas que fabricam o sujeito. Nesse sentido, a ação do currículo oculto vai 

também na mesma direção, sempre reforçando as normas hegemônicas. A 

problematização da heterossexualidade na escola seria talvez a chave para 

discutir o que é considerado “normal”, “natural”.  

Adrienne Rich (2010) em seu clássico artigo Heterossexualidade 

compulsória e existência lésbica aponta a heterossexualidade como uma 

instituição política que tira os direitos das mulheres e propõe e o continuum 

lésbico que seria capaz de gerar identificação entre as mulheres. 

 

3. Após o intervalo, o aluno é vítima de churrias que perpassa sua 

sexualidade. Os colegas sempre o chamam de “viado”, “mulherzinha”, 

“menininha”. 
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Sobre o menino vítima de churrias, a solução apresentada foi a de os/as  

professores/as estarem atentos/as a essa situação na escola, a fim de controlá-

las e evitá-las a partir de diálogos em sala de aula.  

 

Sobre o menino da situação problema ser alvo de churrias, 

possivelmente o  motivo esteja denunciado em seu corpo. Susan Sontag 

(1987) vai tratar o camp como uma sensibilidade no plano da estética. Camp é 

uma predileção pelo exagero e é justamente essa estética que cria 

instabilidades. Para Macrae (2011, p. 32), a força do camp repousa em grande 

parte no seu humor corrosivo e iconoclasta, disposto a ridicularizar todos e 

quaisquer valores. A performatividade camp talvez seja a que mais instigue os 

recorrentes conselhos heteronormativos. Enfim, camp desafia o modelo 

dicotômico das relações sociais. 

 

A negação dos/as homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por 
confina-los/as às “gozações” e aos “insultos” dos recreios e dos jogos, fazendo com 
que, deste modo, jovens gays e lésbicas só possam se reconhecer como desviantes, 
indesejados ou ridículos. (LOURO, 1997 p. 68). 
 

A citação de Louro visa chamar a atenção para a escola enquanto um 

lugar hostil, para quem não está atendendo aos padrões das normas 

hegemônicas. É justamente por existir escolas, e aqui lembrando a cena do 

filme Pink Floyd The Wall (1982), que os modelos de meninos e meninas são 

fabricados, em uma vã tentativa de utilização de uma fôrma única. No processo 

de produção, quem estiver fora da norma hegemônica é “estranhado/a”, não 

apenas pelos/as colegas, mas também por alguns/mas docentes. O apoio ao 

estranhamento provoca as churrias e risos perversos. Para esse tipo de 

reação, como forma de discriminação ao outro, Marcondes, Menezes e 

Toshimitsu apontam que,  

 

Comportamento sexual, orientações sexuais, preconceito regional, lingüístico, étnico, 
associação do sexo feminino à burrice, associação de classes menos favorecidas ou 
de categorias profissionais à ignorância, relação entre a velhice e a impotência total, 
seja sexual seja de discernimento, são pontos de partida para criação de supostos 
tipos sociais e, a partir deles, a criação do que chamam humor.[...] Não há dúvidas de 
que o ridículo faz parte da estrutura do argumento do poder. Colocando o outro no 
ridículo, estamos rindo como se estivéssemos na tribuna, em um ponto elevado, 
distante daquele que se encontra abaixo de nós. (2003, p. 28-30). 
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            Dessa maneira o riso é extraído, muitas vezes em função da diferença. 

Mas aqui não se está falando de qualquer riso e Claudio Paiva vai adentrar na 

questão da variação do riso quando aponta:  

 

Mas aí, civilizadamente, teríamos que distinguir o riso cruel, o riso perverso, que 
humilha e devora os seus objetos de riso, que é preconceituoso e racista, do riso 
catártico, afirmativo e libertador, que aflora quando o ser humano aprende a rir de si 
próprio, de suas próprias dissonâncias e inadequações dentro dos padrões 
dominantes. (PAIVA, 2007, p. 241).  

 

           Nesse sentido, em que os fundamentos queer poderiam ajudar no 

enfrentamento dessa e de outras questões? Para Gamson (2002, p. 151), 

queer não é tanto rebelar-se contra a condição marginal como desfrutá-la.  

Enfim, nas três situações problema apresentadas, subjaz um ponto 

comum: o discurso. Um para apontar cada questão apresentada e outro que se 

realiza para, mas não consegue deslindar as questões apresentadas. Melhor 

dizendo, justificar o fardamento, não permitir qualquer namoro ou evitar 

churrias não dará conta das demandas da escola, porque as conformações das 

situações se dão em função do modelo heterossexual da sociedade. Nesse 

sentido, o conceito de suplementaridade de Derrida vai colocar todas essas 

questões na “berlinda”. Porque vai mostrar que existe uma dinâmica de 

presença e ausência, ou seja, a heterossexualidade precisa da 

homossexualidade para que possa existir. Para essa possibilidade de 

compreensão desse processo é necessário acionar a desconstrução dos 

discursos.    

Como os discursos pertencem às classes hegemônicas, não é novidade 

que  funcionem para a manutenção dos moldes da sociedade conservadora. 

Reis aponta que:  

O discurso da chamada alta cultura tem, o mais das vezes, estado a serviço do poder 
e do Estado: os sistemas sígnicos, as práticas significantes (a linguagem 
cinematográfica, da televisão, da ficção, das ciências, da religião) produzem efeitos e 
moldam formas, de que se tem mais ou menos consciência, que estão relacionadas 
muito perto com a manutenção ou transformação dos sistemas de poder existentes. 
(1992). 
 

 

O discurso hegemônico exaustivamente repetido vai produzir retratos 

sociais caricatos, que à medida que se repetem também se naturalizam. 

Lauretis (1994, p. 211) aponta que embora os significados possam variar de 
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uma cultura para outra, qualquer sistema sexo-gênero está sempre 

intimamente interligado a fatores políticos e econômicos em cada sociedade, 

havendo um insistente apelo das forças hegemônicas para que essa 

organização se mantenha.  

Na perspectiva de manutenção da organização social Roberto Reis 

(1992) formula alguns indicativos para explicar como a ideologia se estabiliza 

por meio da linguagem. 

 

[...] no interior de qualquer formação cultural as camadas dirigentes se valem de 
diversas formas discursivas e as transformam em ideologia para assegurar o seu 
domínio. [...] a linguagem também organiza o real, de tal forma que pensaremos 
como ‘real’ aquilo que o horizonte da linguagem [...] articula como tal. A realidade 
passa a ser conhecida e o mundo, uma vez insertado na ordem simbólica, assume 
um caráter humano e social [...] a linguagem também hierarquiza e engendra em seu 
bojo mecanismo de poder, na medida em que ela articula e está articulada pelas 
significações forjadas no seio de uma dada cultura, no interior da qual, como ficou 
dito, as ideologias estão operando para garantir a dominação social [...] Em várias 
culturas a escrita se complexificou extremamente, a ponto de ter sido necessário 
criarem-se instâncias reprodutoras de seus meandros, como a escola, a fim de que 
se pudesse passar, de geração a geração, os segredos da vigilância social por ela 
propiciados. (REIS, 1992). 

 

Em um segundo momento do módulo I da formação, foram 

apresentados e discutidos os conceitos procedentes de cada situação, 

transversalizando as categorias de raça e classe. Em continuidade foi realizada 

uma mesa com a participação de uma professora lésbica, um professor gay e 

uma ex - estudante travesti que abandonou a escola por não suportar a 

transfobia. Esse grupo narrou suas práticas e experiências no âmbito escolar. 

O segundo módulo foi iniciado com uma retrospectiva do módulo I. Em 

seguida, houve projeção e debate de vídeos para nova rodada de discussão 

das temáticas, utilizando para isso o curta metragem Sonho Impossível e o 

documentário Amanda e Monick. Trabalhar com mídias variadas é sempre 

interessante porque elas estão repletas de significados, podem ser formadoras 

para o respeito à diversidade, são excelentes instrumentos para “ler” 

criticamente e também para desconstruir os possíveis estereótipos 

encontrados. Além disso, as mídias também são capazes de potencializar a 

aprendizagem.  

O poder das imagens é decisivo para a manutenção das hierarquias, 

mas aqui em especial tomando a sexualidade como foco, não há dúvidas que 



126 

  

 

 

os comerciais se empenham em alimentar o projeto bem sucedido (até agora) 

da heterossexualidade obrigatória. Aqui se pretende uma proposta de uso de 

mídias no sentido de deslindar processos instalados, solidificados e mantidos 

pela linguagem, inclusive aqueles que regulam as representações sociais. 

Roberto Reis (1992) é enfático na importância e necessidade dessa 

desconstrução que privilegia, na maioria das vezes, as relações hegemônicas, 

reafirmando-as.  

       Para melhor entendimento do que foi apresentado na formação e seus 

resultados, um breve relato sobre as abordagens do curta Sonho Impossível. 

Trata-se de uma animação com duração de oito minutos, e sem a presença de 

diálogos, sobre o cotidiano de uma família heterossexual com os seus três 

filhos, uma menina e dois meninos, e aborda a questão dos papéis sociais 

atribuídos a homens e mulheres na sociedade, a divisão sexual de trabalho, a 

desigualdade salarial. A narrativa mostra 24 horas dessa família.  

     Enquanto a mulher cuida da casa, da comida, dos filhos, lava as roupas 

e ainda trabalha fora de casa, o homem acorda mais tarde, vai direto para a 

mesa onde já encontra café da manhã pronto, preparado pela mulher, com a 

colaboração da filha. Já o marido trabalha em tarefas menos cansativas, flerta 

com outra mulher e no final do expediente sai com os amigos. Chegando a 

casa mais tarde, larga a roupa no chão e senta-se em frente à televisão, 

juntamente com seu filho, e começa a beber cerveja. O vídeo mostra certa 

apatia masculina dentro do lar e como os comportamentos apresentados se 

aproximam dos estereótipos de gênero, o vídeo é claro na transferência desses 

modelos. A menina copia a mãe enquanto o menino copia o pai.  

O vídeo, portanto, traz uma história que procura abordar as situações 

cotidianas enfrentadas por um casal heterossexual. Ao normatizar a 

heterossexualidade, cujo arranjo beneficia interesses econômicos e políticos, a 

sociedade cria modelos nos quais não cabem outras expressões da 

sexualidade. Como o Estado, a família, a escola e, hoje, muito mais, as mídias 

são amplamente aceitos como as “instituições que fabricam o sujeito” (LOURO, 

1997, p. 25). Os papéis sociais aparecem em uma dinâmica binária e 

excludente.  

Os espaços públicos e privado são visivelmente delimitados, o serviço 

doméstico aparece de forma extenuante, não remunerado, executado pelas 



127 

  

 

 

mãos do feminino. Enquanto que o espaço público consome o trabalho do 

casal. Nesse sentido, o vídeo propõe uma discussão sobre as relações de 

gênero, mas ele não problematiza a heterossexualidade, e ainda oferece uma 

solução harmoniosa final, que faz parte de um sonho da personagem feminina. 

A proposição de uma realidade diferente do que o casal vive não aparece como 

fruto de embate e conflito.  

    Em resposta aos sentimentos despertados em relação à condição de vida do 

casal apresentado no vídeo, não é demais lembrar que as pessoas que participaram 

da formação, muitas vezes são críticas em relação à condição da mulher. Isso não 

significa dizer que a realidade mostrada no vídeo aparece como distante, nem mesmo 

quando as questionadas não se identificam com a história apresentada.                    

De forma que termos como indignação, tristeza, revolta, injustiça, submissão, 

exploração, desigualdade, preconceito, machismo, pena e compaixão parecem 

traduzir o sentimento de solidariedade, quando parece que a pessoa pesquisada vê 

sua própria vida, a partir da realidade da outra.  

         Repensar as práticas sociais a partir da sensibilidade, do emocionar-se pode 

gerar um exercício de alteridade que pode fazer a diferença. Esse lugar da diferença 

é justamente o desenvolvimento da prática de pousar os olhos na relação com o 

outro, apropriar-se de seu lugar e vivenciar as situações de conflito, para daí 

experienciar novas e inusitadas situações. Quando as professoras expressam 

determinados sentimentos, elas estão reorientando suas práticas, revendo seus 

conceitos que muitas vezes são transmitidos de forma subjetiva. Como a história 

apresentada pelo vídeo está sendo tratada como instrumento pedagógico, nesse  

sentido a história e as emoções geradas podem ter um potencial transformador.  

O segundo vídeo utilizado foi Amanda e Monick, um documentário que, 

concomitantemente, vai relatar sobre alguns aspectos da vida de duas travestis. 

Amanda é professora de história. Com olhar confiante, conquistou o respeito dos/as 

estudantes. A base dessa autoafirmação está no pai, que sempre lhe deu apoio 

irrestrito. Monick aparenta ter uma realidade familiar diferente. Travesti desde os 17 

anos, trabalha como prostituta em Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco). Por 

detalhes de criação e convivência social, histórias parecidas podem tomar rumos 

diferentes. O foco do vídeo é a travestilidade, o enfrentamento do preconceito, 

destacando a importância do apoio da figura paterna.   
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Nesse segundo vídeo, a cada pessoa foi entregue um papel ofício para o 

registro da emoção ou dos questionamentos a respeito do documentário Amanda e 

Monick. Os resultados foram os seguintes: amor, direitos, família, paternidade, 

educação, cidadania, estranhamento, diversidade, respeito mútuo, compreensão, 

conflito de identidade, acolhimento, possibilidade de novos arranjos familiares. 

É surpreendente como esses resultados nos possibilitam fazer uma correlação 

entre os discursos produzidos e o formato das mídias. O vídeo Sonho Impossível nos 

mostra o cotidiano de uma relação heterossexual, portanto hegemônica, e os 

adjetivos utilizados sobre os sentimentos despertados estão carregados de 

reprovação. Talvez essas expressões tenham aparecido em função de a estética do 

vídeo ter envolvido as expectadoras. Possivelmente um exercício de alteridade capaz 

de, mesmo que a pessoa que assiste ao vídeo não se reconheça na situação, ela 

pode estar fazendo uma transferência e ligando as situações vivenciadas pela 

protagonista com situações vivenciadas por sua própria mãe, ou uma parente 

próxima, ou ainda qualquer pessoa que cuida e organiza o mundo doméstico.  

O inverso é observado em Amanda e Monick, quando o vídeo apresenta 

situações não hegemônicas, cujas identidades estão fora do que se entende por 

inteligível e as respostas registradas são de acolhimento, compreensão do 

sentimento. Nesse sentido, algumas, senão a maioria das pessoas pesquisadas 

possivelmente não tenham tido oportunidade de conviver ou dialogar com pessoas 

iguais às protagonistas. Novamente é possível que a estética dos vídeos tenha, de 

alguma forma, tocada à emoção das expectadoras, que demonstraram por meio de 

seus comentários, a aceitação dos sujeitos dissidentes.  

Retomando as palavras significantes para expressar os sentimentos gerados a 

partir da exibição do documentário, algumas delas fazem alusão à construção do ser. 

Dessa forma, respeito, direitos, cidadania, diversidade fazem parte dos ensinamentos 

da escola e, portanto, deveriam justamente fazer parte de seu foco. Algumas dessas 

palavras, quando reagrupadas podem criar outros sentidos tais como no conjunto - 

família, paternidade e possibilidade de novos arranjos familiares. Sobre essa questão 

convém lembrar que houve um processo de heteronormatização dos 

comportamentos, principalmente depois do advento da AIDS. Em função disso, hoje, 

uma das pautas LGBT busca justamente garantir o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, uma prática heteronormativa, que pode funcionar como uma 
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possibilidade de aceitação social. Em vista dessa situação Colling (2011, p. 13) 

questiona: por que a união civil proposta por nós é exatamente a baseada na família 

nuclear, justamente uma das instituições que tanto colaborou para a opressão da 

diversidade sexual e de gênero? 

No que concerne às duas travestis, elas “brincam” com identidades, atendem 

por um ou outro nome a depender de como estão vestidas. Apenas ambiguidades? A 

travesti é alguém que na medida em que se “monta”, também se transforma. Ser 

travesti é fugir do que é tido como normal, natural, afinal estes adjetivos resultam de 

práticas sociais discursivamente construídas. Elas são homens com pênis que se 

sentem mulheres, até porque podem se relacionar com outro homem sem perder a 

genitália, podem ser ativos, passivos, não importa, são ambíguas, justamente porque 

transitam nas zonas de fronteira do gênero.  

Um corpo difícil de entender? Para quem entender? Afinal, sob o seu próprio 

olhar as travestis se apresentam como mulheres fálicas, ou seja, seres completos. 

Em uma pesquisa, quando uma delas é questionada: Construir formas femininas 

significaria construir também uma identidade feminina? Ao que Alice, a travesti 

entrevistada responde: “- Nem homem, nem mulher, nós somos travestis.” (PELÚCIO, 

2004 p. 127). 

 

 

C CONSIDERAÇÕES 

 
A iniciativa foi bastante válida e merece aplausos. 
Apesar da densidade e dificuldade da temática as 
docentes conseguiram nos apresentar e nos fazer 
perceber o teor da discussão de forma leve, mas 
consistente. (participante da formação) 

 
 

O discurso se constitui enquanto prática social, pois o signo é a realidade 

refratada. Desse modo, a mudança no discurso pode promover a transformação 

social (RESENDE e RAMALHO, 2006). Observou-se que as participantes 

inquietaram-se com a temática, além de apresentarem pouca ou nenhuma 

familiaridade com os assuntos abordados. Percebeu-se que gênero era entendido 

apenas como masculino e feminino e muitas vezes confundido com o sexo. Havia um 

engessamento dos papéis sociais de gênero e a reprodução desses estereótipos, 

seguindo uma concepção de “normalidade” e de “naturalidade”. As outras identidades 
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de gênero, como travestis ou transexuais não eram reconhecidas. 

O discurso sobre a heteronormatividade foi amplamente debatido e 

questionado a partir dos livros didáticos, mídias e comerciais. Identidade de gênero e 

identidade sexual foram frequentemente confundidos. 

Buscou-se problematizar o lugar do sujeito LGBT na escola. Nesse sentido, 

foram socializadas questões relacionadas ao cotidiano da rede e as novas 

possibilidades de ações inclusivas no âmbito escolar. 

As falas sobre “não se sentir preparada para falar do assunto” ou “não se sentir 

a vontade para falar disso na escola” também foram colocadas. Nesse sentido, para 

garantir que uma educação laica e com equidade é primordial que as agentes 

envolvidas nesse processo estejam aptas e sensíveis a reconhecer e dialogar com as 

diferenças. 

Ao final da atividade, as técnicas pontuaram exaustivamente sobre a 

continuidade da formação, incluindo a pauta etnicorracial. Percebeu-se que a carga 

horária foi resumida para cobrir o assunto, visto que a temática se constitui em 

quebra de paradigmas sociais, nunca tratados oficialmente nas escolas. A proposta é 

que esta seja estendida para toda a rede visando melhor atuação no cotidiano 

escolar.  

É possível perceber que, nas escolas da rede púbica estadual da Bahia, grupo 

gestor e docente ainda não estão aptos a lidarem com as questões referentes às 

sexualidades. Isso tem resultado em opressão, reprodução de preconceitos e evasão 

do alunado que tem uma identidade sexual ou de gênero diferenciada da norma. Uma 

educação inclusiva ainda é um desafio na Secretaria Estadual de Educação, mas que 

tem sido abraçado pela Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica, 

através da Diretoria de Educação e suas Modalidades. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dessa experiência, é possível reafirmar a necessidade de formação 

para a docência nas questões de gêneros e sexualidades. Sabemos que a escola tem 

sido o lugar de fabricação dos sujeitos hegemônicos, mas também pode ser o lugar 

de criação de novas possibilidades de organização social, de desconstrução dos 

velhos papéis que já estão mudando, mas que no imaginário coletivo muitas vezes 

permanece o modelo tradicional.  
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Nesse sentido, a escola deverá buscar as transformações necessárias para 

que já em tenra idade, as crianças recebam uma formação para o respeito à 

diversidade. Historicamente a escola tem sido produtora do desrespeito aos direitos 

humanos, mas esse espaço privilegiado do saber pode ser também revolucionário 

para com essas mesmas questões. 

Os resultados das discussões sobre os vídeos demonstraram que embora se 

esteja tratando de situações existentes em nossa sociedade, as professoras foram 

deslocadas do lugar comum de suas construções culturais e passaram a questionar o 

lugar da mulher na sociedade, reconhecendo a possibilidade de novos arranjos 

familiares e o despertar para as múltiplas identidades.  

Assim, as inquietações geradas a partir do vídeo Amanda e Monick foram 

muito mais contundentes. De acordo com as participantes, a presença de uma 

travesti no encontro, bem como assistir esse vídeo, provocou um deslocamento do 

seu “lugar de conforto” e perceberam, inclusive, o quanto não estão preparadas para 

lidar com questões relativas a identidade de gênero e identidade sexual. 
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RESUMO: A pesquisa é resultante do projeto de intervenção desenvolvido nas 
escolas públicas da cidade de Picos, estado do Piauí. Trata-se da experiência 
formativa de educadores, buscando promover a Cultura de Paz, convivência 
com a diversidade, socializando práticas educativas, dinâmicas inclusivas, 
valorizando a arte como catalizadora das dimensões da vida humana, 
produção de sentidos, combatendo as formas de preconceitos nas escolas. A 
metodologia é resultante da sociopoética e a fundamentação teórica baseia-se 
nos aportes de Ivana Ibiapina, Edgar Morin, José Barros e Michel Foucault.  
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ABSTRACK: The research is the result of the intervention project developed in 
the public schools of the city of Picos, Piauí state. This is the formative 
experience of educators, seeking to promote the culture of peace, coping with 
diversity, socializing educational practices, dynamic inclusive, valuing art as a 
catalyst of the dimensions of human life, meaning production, combating forms 
of prejudice in schools . The methodology is the result of poetics and theoretical 
foundation is based on the contributions of Ivana Ibiapina, Edgar Morin, José 
Barros and Michel Foucault. 
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1-   INTRODUÇÃO 

 

O presente texto é um manifesto, um testemunho de educador, 

agenciador de lembranças ou uma forma de libertação psicanalítica, uma 

tentativa de fazer justiça histórica ou uma homenagem aos que lutam e morrem 

pela arte de saber viver, antes que sejam totalmente esfumaçados pela ação 

tirânica do tempo. 

Para compreensão dos episódios formativos, destacamos alguns fatos 

em intima interlocução com seus personagens, cenários e consequências, 

como exercício sociopoético de viver humanamente o processo educativo. 

Era manhã de segunda-feira, como muitas outras, no início de período 

letivo do ano de 2013, repleto de alunos, professores, técnicos que povoavam 

os espaços do Campus Universitário da cidade de Picos, localizada no centro 

sul do estado do Piauí. Futuros universitários estavam enfileirados, ocupando 

todo corredor até a porta do laboratório de informática, com as mãos ocupadas 

com pastas, documentos pessoais e de suas trajetórias educativas para 

concretizar a tão desejada matrícula institucional numa universidade pública 

federal. 

Eram muitos jovens, uns sozinhos, outros acompanhadores de pais, 

mães, amigos, que for ação do SISU (Sistema Único de Ingresso no Ensino 

Superior) se deslocaram de muitos estados do Brasil. Uma plêiade de 

sensações contrastantes movimentavam seus pensamentos e transpareciam 

em seus olhares e ações. A grande maioria, como é possível abstrair 

visivelmente demonstrava alegria pela vitória alcançada, porém os alunos 

oriundos da Escola Estadual Miguel Lidiano – aqueles que protagonizaram o 

projeto denominado ESCOLA QUE PROTEGE: educadoras e educadores 
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promovendo a cultura de paz - estavam tristes, cabisbaixos, chorosos. Um 

trauma era sentido! 

Ao serem interpelados sobre os motivos da tamanha tristeza foi revelado 

o infortúnio do estudante Lucas Silva, 17 anos, nascido em Picos (PI), negro, 

pobre, magro, artista, cativante, agitador cultural da escola, de sorriso largo e 

que, por ser homossexual foi assassinado, com requinte de crueldade, às 

margens da barragem Bocaina, que dista 20 km da cidade de Picos. 

O corpo de Lucas foi identificado com acentuadas marcas de agressão. 

O sorriso que antes habitava seu rosto transformou-se em vaga lembrança 

naquele semblante desfigurado. De sua boca o sangue escorrido formado 

formava “um fio coagulado de dor”. Os olhos esbugalhados talvez tenham 

testemunhado o a face do seu algoz, no último suspiro e, como se não 

bastasse a tamanha brutalidade, ainda foi inserido pedaços de madeira e 

pedras na região anal. A violência no corpo também almejou macular a 

dignidade da memória, violentando não apenas o corpo, mas a alma. 

Afinal de contas, qual o propósito para citar esse fato trágico? Qual a 

relação desse episódio com a realização de um projeto que visa a promoção da 

Cultura de Paz? De que forma essa morte se reflete um contexto social 

comunicado pela violência social e pela ineficácia das práticas educativas? De 

que maneira os educadores podem se posicionar frente à questão? Foram 

muitas as interpelações que submetidas ao olhar atendo do educador, pode 

servir como argamassa que substancia a prática educativa, como ferramenta 

necessária na construção de uma sociedade mais justa e solidária, geradora de 

uma cultura de paz e sendo ao mesmo tempo por ela gerada, pois como 

afirmou Edgar Morin “as sociedades só existem e as culturas só de formam, 

conservam, transmitem e desenvolvem através das interações 

cerebrais/espirituais entre os indivíduos”.(MORIN, 2002, p. 19) 

Ressalta-se que no projeto desenvolvido em diversas escolas, e de 

modo particular, na Escola Estadual Miguel Lidiano era Lucas um dos alunos 

que mais se destacaram em todas as oficinas, seja na interpretação musical, 

nas coreografias, nos esportes, nas apresentações do teatro do oprimido, nas 

artes plásticas, nas oficinas de xadrez, nos minicursos sobre cinema, enfim na 

promoção da cultura de paz. Por causa de sua desenvoltura artística, seu nível 

de consciência social, simpatia e amizade, construídos discursivamente e na 
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experiência coletiva, tornou-se conhecido em toda escola, constituindo-se 

como um “signo” por meio do qual é possível promover os valores da 

alteridade, da solidariedade, respeitando todas as formas de orientação sexual, 

condição social, credo, raça etc. 

O jovem que um dia sonhou ser historiador foi aprovado para matricular-

se numa Universidade, porém, sequer soube do resultado. Sua história de vida 

foi interrompida drasticamente e o registro histórico que deixou foi escrito pelo 

vermelho do próprio sangue. Sua vida foi ceifada em circunstâncias violentas 

como corriqueiras nos sertões, que compreendem o Piauí, Ceará, 

Pernambuco, Bahia etc. As autoridades policiais, por “falta de provas” e por 

alegação de “conduta desviante” sequer buscaram suspeitas. A vida humana 

fora literalmente, coisificada! A impunidade mereceu uma enérgica ação 

educativa, pela indignação que contagiou os alunos e professores. 

Seus amigos mais próximos revelaram ainda que Lucas Silva tinha se 

encontrado com um homem casado, residente no centro da cidade, por quem 

se apaixonara intensamente e que fora, segundo os relatos, correspondido na 

mesma medida, até que o meliante “encubado”, que não queria expor à 

sociedade sua homossexualidade teria, portanto, com as próprias mãos, 

eliminado qualquer evidência, incluindo os últimos rastros de vida daquele 

jovem. O medo de revelar identidades explicita muito bem o grau de 

periculosidade com o qual se deparou Lucas em sua desventura. 

Dessa maneira, nosso herói menino, legítimo representante de muitas 

identidades do ser brasileiro, promotor de uma cultura de paz foi vítima da 

cultura da morte, a mesma que combatera com sentimentos, com a arte e com 

a alegria de viver para driblar a dor, por descobriu-se gay no meio permeado 

pelos crimes de ódio. Neste texto defendemos que nas relações homoafetivas, 

no relacionamento amoroso, na tentativa de encenar uma história de amor, 

fracassou, porém no plano da cultura e da educação foi profundamente 

vitorioso, pois seu exemplo de vida possibilitou que muitos outros jovens 

possam compreender-se a si próprios, respeitar ao próximo, desenvolver a 

alteridade, experimentar valores humanos. 

O caso de Lucas é refletido em muitos casos, divulgados ou camuflados 

por esse extenso Brasil. Na cidade de Picos, em rápida enquete interpelamos 

aos professores se conheciam outros casos e as circunstâncias dos crimes de 
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ódio. O Resultado foi aterrorizante, pois não estavam apenas na lembrança, 

nos discursos, estavam em suas salas de aula, em suas famílias, em seus 

espaços profissionais cotidianos. Novamente a impunidade foi citada como 

recorrente. Concluímos assim que, são tantos jovens que sem nome, sem 

identidade, sem dignidade, perdem a vida, tentando vivê-la. Os nomes mudam, 

os espaços, as práticas, os instrumentos, mas os resultados continuam 

povoando os cemitérios, gerando o desamor e a solidão, o vazio, a angústia, o 

medo, a culpa, a agressão reversa como dispositivo de defesa, a infelicidade e 

frustração, a dor e a morte, em suas diversas faces e lugares. 

O enfoque desse crime hediondo, mesmo após a conclusão das 

atividades do projeto, provocou uma séria reflexão nos educadores, acerca da 

importância de se criar uma cultura de paz, associada à capacidade dos 

sujeitos sociais de compreenderem-se como partícipes do processo de 

cidadania, de protagonismo de uma pedagogia do afeto, da inclusão, como os 

processos de subjetivação são construídos, como a violência social age sob a 

forma de vida dos sujeitos e como os órgãos e instrumentos do Estado devem 

se mobilizar para coibir e não ampliar as formas de violência. Tal reflexão se 

faz necessária para que as pessoas concebam que a cultura é uma produção 

humana, que são os seres humanas que a geram, mas que por ela também 

são gerados, por isso, a necessidade de harmonizar os processos sociais que 

regem as condutas, ditam normas e constroem processos ideológicos, que 

comunicam aos sujeitos como devem pensar, sentir e agir. Cabe assim 

também ressaltar a importante contribuição da linguagem e o papel que ela 

exerce na prática educativa, pois,   

[...] entende-se que em toda sociedade a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e distribuída por 
certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 
sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 1996, p.8) 

 

A história de vida de Lucas e particularmente, sua morte, que perturbou 

a ordem social daqueles com os quais conviveu, sonhou, amou e sofreu, como 

seus amigos, familiares e da sociedade local que passou a conhecê-lo como 

vítima da homofobia, de crime de ódio, de preconceito, constituiu-se como 

signo, como um exemplo linguístico, discursivo, gerando o combate à violência, 

visando assim, a promoção da harmonia social e o bem comum. 
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A experiência do Projeto de Educação para a promoção de uma Cultura 

de Paz, antecede o caso de Lucas e também o sucede, pois com sua 

participação nas diversas atividades escolares, formais e não formais 

possibilitou a elaboração de uma profícua reflexão sobre o próprio sentido da 

educação, do currículo, das práticas pedagógicas, da formação de educadores, 

da constituição de uma pedagogia da pessoa humana. Neste caso, bem se 

aplica a análise de Edgar Morin, 

É o que é chamado, presentemente, de porção poética da vida, e eu 
acredito que só podemos aceitar a morte se vivermos plenamente. 
Por conseguinte, o que é importante é assumir essa dialógica vida-
morte. No plano da inteligência, é preciso compreender que a fórmula 
de Heráclito – “viver de morte, morrer de vida”. (MORIN, 2001, p. 82).  
 

 

O projeto que teve início em janeiro do ano de 2009, idealizado por uma 

equipe multidisciplinar de educadores, contou com a presença de sociólogos, 

pedagogos, filósofos, assistentes sociais, historiadores e advogados, sendo 

eles oriundos da Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do 

Piauí, EMATER, Diocese de Picos, 9º. Gerência de Educação (SEDUC), dentre 

outros. O principal objetivo do Projeto foi desenvolver um amplo debate 

formativo e educativo na microrregião de Picos, destacando em suas ações a 

importância da educação para construção de novas relações sociais pautadas 

no respeito à pessoa humana em todas as suas fases, valorizando suas 

diferenças e potencializando suas semelhanças para que de fato se exercite 

práticas de promoção da dignidade humana.  

O projeto de extensão também pretendeu divulgar o plano nacional de 

educação em direitos humanos, combate às violências, visando promover 

ações efetivas em consonância com a realidade local, mobilizar a sociedade 

civil e a comunidade universitária para promoção e defesa de uma educação 

em direitos humanos na macrorregião de Picos, articular a sociedade civil para 

a organização do Comitê de Educação em Direitos Humanos em Picos e 

sistematizar as experiências significativas em educação em direitos humanos 

no município de Picos. Essa experiência social foi pensada enquanto 

experiência geradora de uma memória em que muitos conflitos surgem, 

inclusive entre os participantes e conferencistas, haja vista que os mesmos são 

comunicados por ideologias diferentes e experiências de vida diferentes. 
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Tornou-se assim um grande desafio pensar os direitos humanos, apenas como 

componente formativo, pois as formas de violência são maiores que a própria 

capacidade de entendimento das estruturas sociais que são responsáveis pela 

sua manifestação.  

Em pleno século XXI e após duzentos anos de proclamada a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, práticas de tortura ainda 

ocorrem no estado do Piauí.  Fatos como esse serviram para constatar a 

necessidade de empreender o projeto de educação para vivenciar uma Cultura 

de Paz, engajamento de profissionais e estudantes de diferentes áreas do 

conhecimento, com o firme propósito de desenvolver um amplo debate 

informativo e educativo na microrregião de Picos, destacando em suas ações a 

importância da educação formal e não formal para construção de novas 

relações sociais pautadas no respeito à pessoa humana em todas as suas 

fases, valorizando suas diferenças e potencializando suas semelhanças, para 

que de fato, se exercite práticas em defesa da dignidade humana.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Na metodologia da sociopoética, optou-se pela socialização de 

depoimentos, pelas vivências, sensações, conflitos e aprendizados dos 

participantes do projeto de educação para propagação de uma cultura de paz, 

promoção de direitos humanos e cidadania pela pluralidade e diversidade de 

experiências vivenciadas ao longo do projeto e como forma de valorizar a 

memória de formação, tendo a história oral como instrumento valioso, na 

sistematização e documentação dos depoimentos que nutrem este artigo. 

Dessa maneira:   

A pesquisa com fontes orais apoia-se em pontos de vista individuais, 
expressos nas entrevistas; estas são legitimadas como fontes (seja 
por seu valor informativo, seja por seu valor simbólico), incorporando 
assim elementos e perspectivas às vezes ausentes de outras práticas 
históricas – porque tradicionalmente relacionados apenas a 
indivíduos -, como a subjetividade, as emoções ou ao cotidiano. 
(AMADO, 2005, p. 52)  

 

O projeto aconteceu em muitas etapas, por meio de mesas de 

discussão, conferências, minicursos, exposições cinematográficas, oficinas 

sobre diversas linguagens, como a música, o teatro, a dança, as artes 
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plásticas, o xadrez etc, propiciando a formação de momentos e espaços 

propícios para o encontro de muitos educadores, socialização de saberes e 

experiências, planejamento frutífero entre os professores, palestrantes, 

pesquisa para aprofundar as discussões, socialização de ideias, de propostas 

de referências bibliográficas, cinematográficas, dentre outros.  A memória 

ocupou dessa forma na pesquisa especial importância, tanto pela utilização de 

objetos de memória na realização do trabalho, como fotografias, cartazes, 

textos, mas e acima de tudo pela memória de formação, que fazem parte da 

forma de vida dos educadores, pois as memórias dizem quem somos, 

constituem o que somos, nos integram ao passado, à ancestralidade e 

explicam nossas práticas no presente. 

Dessa forma, o trabalho empreendido no Projeto de Educação para 

promoção de uma cultura de paz, caracterizou-se como uma pesquisa 

colaboratira, um espaço de construção sociopoético, pois agregou a 

participação e a colaboração dos realizadores do projeto numa temática 

audaciosa e urgente de implementação no âmago da sociedade.  Neste 

aspecto seu principal objetivo foi cumprido, pois além de mudar, por meio da 

educação diversas formas de pensar, sentir e agir de diversos alunos, 

professores, também ajudou na educação familiar, contemplando, pais, mães, 

irmãos no envolvimento dos alunos nos processos culturais.                                 

   Os educadores partilharam seus saberes e tiveram sua formação 

profissional ampliada pela capacidade de interação intra e intersubjetiva, que 

alia conhecimento teórico, prática investigativa e socialização na elaboração de 

novos saberes. Além do trabalho de pesquisa foi realizado um curso de 

Educação Inclusiva, que enseja a cultura de paz, com um cronograma de 

encontros em que reuniu profissionais das áreas da educação, estudantes dos 

cursos de pedagogia, letras, direito, história, enfermagem, comunicação social, 

profissionais que coordenam órgãos de reeducação de crianças e 

adolescentes. Nesses encontros foi discutida uma série de temas que foram 

discutidos, refletidos, questionados, como a definição de Cultura de Paz, 

Fundamentos a História dos Direitos Humanos no mundo e no Brasil, os 

fundamentos filosóficos e políticos, os aspectos axiológicos, que alicerçam os 

direitos humanos, os aspectos legais etc, isto exposto de forma criativa, 
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fazendo uso inclusive, de dinâmicas e recursos didáticos inovadores, como 

Datashow, notebook, DVDs, dentre outros.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O enfoque da pesquisa dialoga com a história social por enfatizar os 

modos e mecanismos de organização social, as classes sociais e outros tipos 

de agrupamentos, as relações sociais, entre estes grupos e dos indivíduos no 

seu interior, bem como os processos de mudança e transformação da 

sociedade. Por isso, a história social investiga:  

Os recortes humanos (as classes e grupos sociais, as células 
familiares), ou os recortes de relações humanas (os modos de 
organização da sociedade, os sistemas que estruturam as diferenças 
e desigualdades, as formas de sociabilidade). Em outro caso 
estudam-se fatias da sociedade (ou os subconjuntos internos à 
sociedade); em outro caso, estudam-se elementos específicos e 
transversais que parecem atravessar a sociedade por inteiro (os 
mecanismos de organização social e os sistemas de exclusão, por 

exemplo, atravessam a sociedade como um todo).562 
 

 

Na teorização sobre a prática educativa e a construção da cultura da paz 

encontram nos postulados teóricos de Edgar Morin forte identificação, pois 

como afirma esse autor:                                                      

O conhecimento pode ser legitimamente concebido como o produto 
de interações bio-antropo-socioculturais. [...] A educação, através da 
linguagem, fornecerá a cada um os princípios, regras e instrumentos 
do conhecimento. Assim, de todas as partes, a cultura age e retroage 
sobre o espírito/cérebro para nele modelar as estruturas cognitivas, 

sendo, portanto, sempre ativa como coprodutora de conhecimento.563    
 
         

  Procurou-se dessa maneira fundamentar o trabalho educativo 

desenvolvido no projeto, o que contribuiu para perceber uma articulação 

setorial das políticas de segurança e das políticas de da promoção da Cultura 

de paz, materializada na ação dos mediadores que visam contribuir através de 

fóruns, projetos, meios de comunicação, conferências, conselhos, delegacias 

específicas (da mulher) para uma mudança de atitude em favor de uma cultura 

                                                           
562

 BARROS, José de Assunção. O Campo da História: especialidades e abordagens. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, p. 110 
563

 MORIN, Edgar. O Método 4. As ideias, habitar, vida, costumes, organização.  3. Ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2002, p. 25 
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voltada para a garantia de direitos, espaço de convivência com a diversidade e 

transformação social.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES         

 

Sabe-se que discutir a cultura de paz hoje é de fundamental importância 

para uma mudança de mentalidade e consequentemente da vivência dos 

direitos humanos numa sociedade onde estes direitos, que são direitos 

fundamentais da pessoa humana continuam sendo constantemente 

desrespeitados e até mesmo desconhecidos por uma significativa parcela da 

população, principalmente os mais pobres que têm seus direitos aviltados 

constantemente e suas vidas interrompidas, como foi o caso do jovem Lucas. 

O Projeto de promoção da Cultura de Paz desenvolvido pela UFPI em 

parceria com a UESPI, Diocese de Picos, 9ª Gerência de Educação, EMATER 

foi de grande importância pela sua abrangência, profundidade por ter 

desenvolvido de acordo como foi colocado na sua apresentação um amplo 

debate formativo e educativo na microrregião de Picos, destacando em suas 

ações a importância da educação formal e não formal para construção de 

novas relações sociais pautadas no respeito à pessoa humana em todas as 

suas fases, valorizando suas semelhanças para que de fato se exercite 

práticas de defesa da dignidade humana.                                                            

Durante a execução do Projeto foram realizadas atividades formativas e 

informativas que tiveram efeito multiplicador podendo destacar as seguintes: 

Curso de Capacitação para educadores, com 120 horas, com efeito 

multiplicador.  O Curso de Formação sobre a Cultura de Paz contou com a 

participação de professores e alunos da rede federal, estadual e particular 

como participantes. Professores da UFPI, da UESPI e da Sociedade Civil como 

ministrantes tendo como resultado imediato a realização de palestras e oficinas 

nas cidades de São José do Piauí, Itainópolis, na Associação de Moradores do 

Bairro Paraibinha em Picos e com os alunos das Unidades Escolares Vidal de 

Freitas e Julieta Neiva Nunes em Picos e na Unidade escolar São José em 

Aroeira do Itaim respectivamente. Além destas atividades citadas destaco 

como de fundamental importância o Programa Radiofônico Consciência Jovem 

apresentado semanalmente por alunos da UFPI e da UESPI com duração de 
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meia hora, pela Rádio Educativa-Cultura FM, pertencente à Fundação de Apoio 

à Comunicação Cristã, horário cedido pela Diocese de Picos. Vale ressaltar 

que a Rádio abrange 50 cidades da região de Picos com alcance em cidades 

do Ceará e do Pernambuco com uma população de aproximadamente 500 mil 

pessoas.  

Para uma das participantes do Curso de Educação em Direitos 

Humanos Maria de Fátima Ibiapino, “o curso direitos humanos foi tudo de bom 

que me aconteceu, posso olhar e ver melhor os problemas dos outros, tentar 

resolvê-los e fazê-lo feliz”.  

Segundo a depoente foi desenvolvido o sentimento da alteridade, ou 

seja da preocupação com os outros, a partir do olhar sensível para os 

problemas que lhe afetam para a partir dessa capacidade de visualização, 

poder encontrar soluções adequadas e necessárias para solucionar seus 

problemas. Dessa forma o Curso cumpriu seu propósito de desenvolver uma 

consciência da preocupação e solidariedade com o outro.  

O depoimento de Fátima Ibiapino é por demais significativo também pela 

informação que nos é dada em relação à diferença entre ver e olhar, pois nem 

sempre quando olhamos, exercitando os sentidos propiciados pela bagagem 

genética, vemos os problemas que outros seres humanos sofrem. No 

depoimento de outro participante do Curso, o senhor Samuel Natal percebe- se 

a clara preocupação com o direito a educação. Segundo o depoente,  

 
Um dos direitos que possuímos é o DIREITO A EDUCAÇÃO, e como 
vimos, na teoria e em alguns meios mais acadêmicos e em menor 
escala nos meios sociais mais esclarecidos, a teoria é presente mas 
a prática esta bem longe de ser uma realidade. 
 
  

Também percebemos a preocupação com o engajamento coletivo, 

envolvimento inclusive das autoridades constituídas, a partir da seguinte 

afirmação:  

O que mais choca e ao mesmo tempo nos da força  nisso tudo é que 
ainda temos um grande caminho a percorrer, tanto na 
conscientização como no engajamento de todos em todos os níveis e 
setores possíveis para que haja maior conscientização e a partir de 
muito se divulgar sobre a existência desses direitos e a chance de se 
fazer cumprir através de cobrança aos poderes executivo, legislativo 
e judiciário, podemos, sem fraquejar, com pensamento que talvez não 
seja esta nossa geração aquela que vai desfrutar de seus mais 
básicos direitos, termos a paz interior que vem através de sabermos 
que a partir de cursos como esse, podemos nos deixar transformar, 
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mudando a nós mesmos, nos tornando mais humanos e a partir daí, 
de casa, de dentro de nós, mudarmos o mundo.

564  
 
 

O depoimento demonstra a necessidade de ações integradas entre a 

sociedade civil e o poder constituído, pois seria uma “visão romântica” pensar 

que a sociedade organizada sem a intervenção da política, possa resolver as 

aflições que afetam a população. Muito menos a ação política desarticulada 

das reações preocupações do povo não trazem os benefícios reais que a 

população tanto anseia.  Para o depoente,  

Foi impressionante a maneira como foram repassados os 
conhecimentos. Não de forma técnica, conhecimento puro, 
dogmático. Deu-se nova uma roupagem ao trato do direito, com 
postura de vivência de valores como solidariedade, compromisso, 
justiça, fraternidade. Do surgimento, grandes pensadores dantes 
relacionados ao conhecimento científico foram as sementes de onde 
se viu germinar essa temática, convergindo estes dois campos do 
conhecimento (ciência, razão e sentimentos, valores) na criação da 
legislação.

565
    

 

 

Em relação ao aspecto metodológico do Curso em depoimento sobre o 

Curso foi afirmado que mais que a técnica, foi enfocada e vivência dos 

conferencistas, que apresentaram nas palavras da depoente, uma nova 

roupagem para discussão. Foi também destacada a contribuição dos teóricos, 

que fundamentaram a discussão.                                                           

O enfoque nos fundamentos teóricos foi importante, pois denotou a 

contribuição do curso em um nível de discussão mais elevado, embora no 

depoimento não haja a menção a um pensador especificamente. Em relação à 

dimensão histórica, pode ser citado do depoimento da participante do curso 

Jucélia Borges que apresenta uma preocupação em formar a consciência 

histórica, como categoria teórica importante, na contribuição do projeto de 

educação em direitos humanos e cidadania e consequentemente geradora de 

uma cultura da paz. Nesse depoimento há também uma clara identificação com 

os valores evangélicos, pois é citado a suma “Amai-vos uns aos outros, como 

Cristo vos amou”. Sobre o depoimento é feito o seguinte registro:   

                                                           
564

 NATAL, Samuel. Depoimento concedido ao pesquisador Francisco Nascimento. 19.dez. 
2013. 
565

 RODRIGUES, Maria Islane. Depoimento concedido ao pesquisador Francisco Nascimento. 
20.dez.2012. 
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Permitiu-me um novo olhar, sobre o passado, o presente (em 
especial) e futuro. Mudança de postura, sinto mais forte e mais 
presente a responsabilidade de lutar pelas causas humanitárias, que 
são as que mais, verdadeiramente, valem a pena. Não me omitir 
jamais, ver no outro uma extensão do eu . Cumprir o mandamento 
"amai o outro como a si mesmo". Responsabilidade de saber usar 
minha posição, minha fala meu agir, para educar e convencer as 
pessoas a abraçarem essa causa também. Assumir uma postura que 
fiel às minhas convicções, que elas se realizem no mundo dos fatos. 
Sinto-me privilegiada em ter participado do curso, conhecido pessoas 
tão comprometidas e em poder como professora  que sou dar minha 
parcela de contribuição para grande mudança de paradigma, de 
cultura enfim de sociedade. Os Direitos Humanos, que poucos 
conhecem, estão positivados, mas sua efetivação, sua real garantia 
só será possível com ação, luta. Não podemos nos omitir. O curso me 
permitiu ampliar meu conceito sobre a Cultura de Paz a sua 
verdadeira dimensão que é a humanidade. Para alargar os propósitos 
e efetividade desses direitos acredito ser preciso muita discussão, 
conscientização através de palestra, seminários, mesas redondas, 
mais cursos e principalmente estar presente por meio de um conselho 
de direitos humanos onde quer que estes direitos estejam sendo 
desrespeitados.

566
 

 
   

O depoimento parece partir de uma pessoa com um engajamento social 

mais consistente e uma prática comunitária que envolve luta e formação 

contínua. São citados pela depoente a necessidade de uma mudança de 

paradigma e uma ampla contribuição social.  

Foi muito interessante participar do curso de Direitos 
Humanos, pois o curso nos fez refletir sobre a 
necessidade de respeitar as diferenças, os direitos dos 
outros, respeitar o direito do outro de ter direito. Os filmes 
apresentados durante o curso foram excelentes, bem 
escolhidos, nos faziam refletir sobre os direitos humanos 
usando outra linguagem, a do cinema, o curso foi muito 
bom no sentido de melhorar a compreensão que temos do 
nosso semelhante, nossos irmãos de caminhada aqui na 
terra. (todos os palestrantes estavam acima das 
expectativas) as colocações feitas por o professor Paulo 
Mafra (R. SÁ, CEFET) foram marcantes para mim em 
relação à transitoriedade da vida "talvez aquela fosse a 
última oportunidade que tive de defender as minorias, que 
são milhões de excluídos", achei de uma sabedoria 
admirável.567    
 
 

Para a depoente o curso lhe possibilitou ampliar os horizontes da 

compreensão do que são os direitos humanos e sua necessidade de 
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 BARROS, Maria Walniss. Depoimento concedido ao pesquisador Francisco Nascimento. 21. Dez. 

2012. 
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 SANTANA, Juliana. Depoimento concedido ao Pesquisador Francisco Nascimento. 
20.dez.2012. 
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implementação na sociedade, com a real e efetiva participação de todos os 

seguimentos que a constituem.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A partir do crime cometido com o jovem estudante Lucas Silva, 

educadores e educadoras posicionaram-se na tentativa de promover uma 

indignação com as estruturas de morte. Essa postura reflete um profícuo 

resultado na experimentação da cultura de paz, não apenas como projeto de 

intervenção, mas como premissa, compromisso de vida, certeza de saber viver, 

contribuindo para promoção da alteridade e da dignidade da pessoa humana 

em sua inteireza.  

A partir dos depoimentos e de toda experiência empreendida ao longo 

do projeto de extensão foi possível perceber uma contribuição na formação dos 

educadores e na promoção da cidadania. A experiência social é sem dúvida 

bem valorosa e digna de sua execução. Dessa maneira constata-se que o 

projeto cumpriu com seus propósitos e atendeu aos pressupostos de 

construção de uma cultura de paz e participação social. Neste sentido destaca-

se ainda que a UFPI, particularmente o campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros, que se encontra na Região do semiárido piauiense, nesta realidade, o 

Projeto de efetivação da Cultura de Paz vai de encontro com os objetivos da 

Universidade no que diz respeito ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

cumprindo a sua função socioeducativa de contribuir para a transformação da 

sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, de inclusão 

social, de respeito à dignidade humana, trabalhando a multidisciplinaridade no 

campo da educação em Direitos Humanos acreditando que “a educação em 

direitos humanos é um meio propício para encarnar e recriar valores, pois 

coloca a dignidade humana como valor fundamental”. Cumprindo assim com 

êxito o projeto, percebe-se a necessidade de sua continuidade e realização de 

novas ações posteriormente, haja vista que o estudo e a vivência da Cultura de 

Paz fazem-se necessário e vital para a harmonia social.   
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RESUMO 

A sexualidade é algo que muitos querem nomear, categorizar, entender e 
governar. A linguagem torna-se importante para isso, na medida em que 
possibilita essa construção em diferentes práticas sociais. Nos rastros de Butler 
(2008), Foucault (2001; 2010) e outros teóricos, propomos um debate acerca 
da diversidade sexual e do combate às práticas discriminatórias de exclusão. 
 
Palavras-chave: Cidadania. Diversidade sexual. Educação. Gênero. 
Linguagem.  
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SEXUAL DIVERSITY IN PUBLIC SCHOOLS: A MATTER OF CITIZENSHIP 

ABSTRACT 

Sexuality is something that many people want to name, categorize, understand 
and govern. The language is important because it permits the construction os 
this category in different social practices. Following scholars such as Butler 
(2008 and Foucault (2001; 2010) this paper proposes a debate on sexual 
diversity and the fight against discriminatory practices and exclusion. 
 
Keywords: Citizenship. Sexual diversity. Education. Genre. Language. 

 
 
 
 
 
 
 

Caminhos Iniciais: do gênero à diversidade sexual 

  

Neste texto, discutiremos diversidade sexual no contexto de escolas 

públicas e questões de cidadania. Considerando-se que nossa proposta se 

insere em um evento que debate a desconstrução de gênero, pareceu-nos 

importante desenvolver esta introdução, justamente, retomando a trajetória dos 

estudos de gênero desde sua formação até o momento atual, em que tal 

desconstrução se apresenta. Esta iniciativa visa, mais que uma mera 

recapitulação histórica, desenvolver reflexões sobre a adequação do conceito 

de gênero às discussões atuais sobre os temas aqui propostos. Nessa direção, 

orientamos este texto introdutório para a seguinte reflexão: qual a 

funcionalidade da categoria de gênero no debate atual sobre diversidade 

sexual e garantias de direitos e cidadania? 

A palavra gênero aparece pela primeira vez na história ligada à 

construção social dos sexos a partir da publicação “Sexo e Gênero”, de Robert 

Stoller (1968). O conceito, todavia, só prosperou a partir da década de setenta, 

no âmbito da chamada “segunda onda” feminista e do debate que a partir de 

então se trava entre estudiosas, militantes e seus críticos ou suas criticas nas 

lutas contra a opressão do sistema patriarcal. Nesse momento, o feminismo, 

além das preocupações sociais e políticas, irá se voltar para construções 

propriamente teóricas. É quando a antropóloga a Gayle Rubin (1975) publica 
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seu famoso ensaio “O tráfico de mulheres: notas sobre a economia política do 

sexo”. A partir de então, o termo “gênero” passou a ser conceituado em 

oposição ao “sexo” para refutar o determinismo e o essencialismo biológico, a 

imutabilidade implícita na crença de que “anatomia é destino”, usada como 

justificativa para as desigualdades sociais entre mulheres e homens. 

Sem dúvida a contribuição fundamental dada pelos estudos de gênero e 

pelo movimento feminista foi constatar que essas desigualdades são, na 

verdade, construções sociais legitimadas pelo sistema patriarcal. 

Compreendido, portanto, como a construção social de cada sexo, que se 

constitui com e/ou em corpos sexuados, o gênero não nega a biologia, ao 

contrário, é a construção histórica produzida sobre as características 

biológicas. Conforme analisa Saffioti (2009, p.14), o gênero “consiste numa 

gramática, segundo a qual a sexualidade biológica é transformada pela 

atividade humana, gramática esta que torna disponíveis os mecanismos de 

satisfação das necessidades sexuais transformadas”.  

Embora o conceito de gênero tenha trazido contribuições profícuas para 

o avanço dos estudos sobre as relações entre homens e mulheres em 

diferentes áreas do conhecimento, paira sobre o termo algumas críticas 

consistentes. Uma delas diz respeito à sua generalidade, considerada 

excessiva. Sobre a questão, assim escreveu Saffioti (2009, p.37):  

Gênero é um conceito por demais palatável, porque é 
excessivamente geral, a-histórico, apolítico e pretensamente neutro. 
Exatamente em função de sua generalidade excessiva, apresenta 
grande grau de extensão, mas baixo nível de compreensão. 

 

A mesma autora argumenta que o conceito de gênero não pode solapar 

o construto teórico sobre patriarcado que informava a base da teoria política 

feminista e nitidamente destacava a subordinação feminina e a dominação 

masculina. Tal abandono, ainda segundo Saffioti (2009), em detrimento da 

ênfase relacional, não pode ofuscar essas relações, bem como a falocracia, o 

androcentrismo, enfim, a primazia do masculino, questões que ela considera 

ainda centrais, especialmente nos estudos sobre mulheres e violência. 

Embora relevantes, esses julgamentos perdem, em nível de expressão, 

para a mais contundente problematização já feita sobre o construto de gênero. 

Referimo-nos ao trabalho de Judith Butler (2008), especialmente em 
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“Problemas de gênero”, no qual a autora desmontou a dualidade sexo/gênero. 

A exemplo de Derrida (2004), que desconstruiu a estrutura binária 

significante/significado e a unidade do signo, e fez com isso uma crítica à 

metafísica e às filosofias do sujeito, Butler propõe que não só o gênero é 

construído socioculturalmente, mas também o próprio sexo.  

Em vez da teoria relacional, Butler fala que gênero é um processo que 

articula sexo, desejo e prática sexual, no qual o corpo é moldado pela cultura 

através do discurso. Nessa medida, o gênero é transformável, alterável e 

reformável e a construção de gênero pode se dar dentro de um processo de 

subversão dos padrões (hetero)normativos. A principal contribuição de Butler é 

que sua teoria, ao “desconstruir” os binarismos macho-fêmea, homem-mulher, 

lança luz sobre outras identidades de gênero, como lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, travestis etc.  

Neste ponto, cabe retomar a reflexão lançada no início e que orienta as 

próximas seções deste texto, sobre a funcionalidade da categoria de gênero no 

debate atual referente à diversidade sexual e garantias de direitos e cidadania. 

Reestruturado sobre novas bases, o gênero é ainda uma categoria de análise 

fundamental, mas assume uma proposta mais abrangente, distanciada dos 

argumentos biológicos e culturais da desigualdade. Assume-se, a partir da 

dissolução das binariedades, que há diversas maneiras de se viver as 

feminilidades e as masculinidades socialmente construídas, eliminando-se a 

ideia de transgressões e combatendo-se preconceitos. 

Como bem observa Lessi (2011), a Dignidade da Pessoa Humana deve 

ser respeitada e tutelada, independente de cor, raça, religião, sexo, gênero. A 

busca deve ser por uma norma que não diferencie o sexo/gênero, que seja 

geral e abstrata, sem qualquer distinção. Nas palavras da autora, “por que 

tantas distinções se sempre estamos falando de seres humanos? [...]. O que 

mais importa é dar a todo ser humano o que lhe é direito: integridade, 

dignidade”. 

 

Diversidade sexual e Educação: caminhos íngremes 

 
A afirmação da diversidade sexual é uma estratégia necessária a seu 
reconhecimento como valor social a ser preservado, rompendo com o 
ciclo de violação de direitos e de marginalização das práticas sexuais 
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e performances de gênero não hegemônicas. (LIONÇO; DINIZ, 2009, 
p.61) 
 

A epígrafe acima nos move na tentativa de pensar a diversidade sexual 

como direito a ser preservado, e a escola como espaço que possibilita a 

inserção de diferentes arranjos para a promoção da cidadania. Ser diferente e 

respeitado em um espaço que promove e valoriza maneiras de ser iguais torna-

se um sofrimento para quem não é adequado à norma. Estar fora dessa norma 

vem eivado de sofrimentos porque a nossa sociedade não possibilita a 

valorização das diferenças. A escola como um espaço que fabrica sujeitos e 

mantém uma sociedade dividida (LOURO, 2010) deve ser questionada em 

suas práticas cotidianas e, para tanto, precisamos desestabilizar o edifício do 

instituído para que os nossos alunos e alunas tenham uma democracia sexual 

no cotidiano escolar e social. Segundo Silva (2000, p. 9), a escola, 

e em particular, a sala de aula, é um lugar privilegiado para se 
promover a cultura de reconhecimento da pluralidade das identidades 
e dos comportamentos relativos às diferenças. Daí, a importância de 
se discutir a educação escolar a partir de uma perspectiva crítica e 
problematizadora, questionar relações de poder, hierarquias sociais 
opressivas e processos de subalternização ou de exclusão, que as 
concepções curriculares e as rotinas escolares tendem a preservar. 

 

Questionar esses poderes que se insurgem em práticas sociais 

cotidianas não é tarefa fácil, ainda mais porque a escola é um espaço que 

veicula a tradição (PEREIRA, 2007). Para Louro (2010), a escola delimita os 

espaços e serve de símbolos que são demarcados até onde cada um pode (ou 

não) ir. É um lugar demarcado pela exclusão porque institui, separa o lugar dos 

grandes. De acordo com Santos e Paulino (2006, p.11), “a escola, está 

envolvida por uma lógica que determina a exclusão de alguns grupos para o 

beneficiamento de outros, em detrimento dos valores igualitários expressos em 

diversas declarações mundiais, como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”. Nesse sentido, meninas e meninos terão os seus pares 

reconhecidos pela heternormatividade, uma vez que esta é o centro e a 

referência. 

De acordo com Moita Lopes (2008) a escola é uma das agências que 

organiza as identidades sociais dos alunos e alunas através da (re)produção, 

fabricando  sujeitos generificados, sexualizados e racializados. Isto é, todos e 

todas são entendidos dentro do ambiente escolar a partir de uma lógica 
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perversa que compartimenta todos em um modelo, modelo este determinado 

pela norma. Na medida em que a instituição escolar se ancora na lógica da 

unificação das identidades sociais deixa-se evidente que as identidades são 

fixas e estáveis. Contudo, “as identidades sociais não são nunca unificadas [...] 

são cada vez mais fragmentadas e fraturadas, nunca singulares, mas 

construídas de forma múltipla nos diferentes discursos, praticas e posições”. 

(HALL, 1997, p.108). Afinal, o direito ao respeito à diferença em detrimento do 

reconhecimento da igualdade é importante porque possibilita o acesso e 

permanência de quem, ao longo do tempo, é colocado como um ser 

inferiorizado e marginalizado. Portanto,  

temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; 
e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça 
as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades. (SOUSA SANTOS, 2003, p.56) 

 

A escola, pensada como uma dimensão que acolhe o corpo, a 

identidade e suas extensões emocionais, é compreendida como aquela que 

deveria acolher a diversidade, uma vez que a educação emancipa e agencia a 

cidadania. Assim, a instituição escolar pode ser o espaço que problematiza 

sobre a diversidade promovendo espaços de discussões e reflexões que serão 

capazes da inserção do aluno e da aluna sem sentirem-se inferiorizados por 

causa das suas condições sexuais, econômicas, físicas etc. 

Desse modo, estudos como o que propomos em nossa investigação 

torna-se um importante passo a ser dado no reconhecimento da diversidade 

sexual no contexto escolar, que inicia nos discursos propostos nos documentos 

oficiais, currículos escolares e nas instituições de formação docente, embora 

essas tentativas pareçam ser, às vezes, menosprezadas no meio acadêmico-

científìco. Ainda que se façam importantes tais discussões arroladas no espaço 

das Instituições de Ensino Superior (IES) e no campo de atuação do professor, 

sobretudo o de língua materna (por construir através de diversos 

posicionamentos discursivos as identidades, interferindo na maneira que 

vemos/identificamos os outros e a nós mesmos), compete aos educadores e 

educadoras buscarem em sala de aula uma mediação discursiva na tentativa 

de reflexão, sensibilização, e o reconhecimento das identidades afetivas e 

sexuais presentes no espaço escolar.  
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Acreditamos que o professor tem um papel importante na busca de uma 

educação emancipadora, capaz de promover equidade social para aquele e 

aquela que não é aceito e reconhecido como “normal” e, muitas vezes, visto 

como “anormal571”. Dessa forma, as práticas discursivas dos professores e das 

professoras podem nortear alunos e alunas para o cultivo ao respeito da 

diversidade afetivo-sexual nos espaços que estes transitam. 

O respeito à livre expressão da sexualidade torna-se importante para 

que haja um espaço político acerca da diversidade sexual em ambientes 

escolares. Para Lionço e Diniz (2009), as reflexões são necessárias porque 

conduzem a ações concretas que promovem uma cultura de reconhecimento 

da diversidade sexual. Esse reconhecimento é importante, tendo em vista o 

respeito à livre expressão afetivo-sexual e identidade de gênero. Essas ações 

contra o preconceito, a discriminação e a violência homofóbica possibilitam 

uma ‘democracia sexual’, pois favorece a cidadania.  

Acreditamos que a presente investigação possa contribuir para a 

formação de professores e professoras, através de uma sistematização 

contemporânea das metodologias educacionais que possibilitam o 

enfrentamento do debate de maneira transparente, democrática, emancipatória 

e libertadora. Para Borrillo (2009, 2010), a homofobia, como uma manifestação 

arbitrária, é uma prática perversa que inferioriza e designa o outro como 

contrário à norma porque é “anormal”. O sujeito da sexualidade “anormal” é 

aquele que tem a sua diferença reduzida, uma vez que é posto em lugar 

menor, por isso subalterno, fora do universo humano.  

Assim, as manifestações da homofobia estão presentes em culturas nas 

quais a experiência do respeito ao outro na sua diversidade é pouco 

exercitado, ou seja, os professores e professoras, em suas práticas 

discursivas, podem hierarquizar as identidades a partir do viés da dicotomia.  

Esse processo de hierarquização e dicotomia dá o lugar inferior ao outro que 

não condiz ao modelo. Sendo assim, é possível afirmar que alunos e alunas 

                                                           
571 “Normalidade e anormalidade são questões centrais nos debates sobre inclusão e 
exclusão à medida que as representações e discursos que circulam com maior 
predominância no circuito cultural são aqueles que dividem os sujeitos entre normais e 
anormais, atribuindo um juízo de valor pelo qual os primeiros estão em vantagem 
sobre os segundos”. (THOMA, 2002, p.59; 2005, p. 1). 
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envoltos em práticas sociais marcadas pela discriminação (re)produzirão esses 

mesmos discursos e práticas em ambientes dentro e fora da escola. 

Ao pensar na figura do sujeito marcado dentro de uma suposta 

(a)normalidade, recorremos a alguns séculos para problematizar como se deu 

a construção do sujeito discursivo “normal” versus “anormal” que ainda, pelo 

que percebemos, reverbera na contemporaneidade. Para isso, seguimos a rota 

de Foucault (2010) para pensarmos nas instituições família e Estado como 

instâncias de controle e disciplinamento daquele que está fora da norma.  

A primeira figura é o monstro humano. Tendo a sua noção como jurídica, 

é uma figura transgressora na medida em que transgride duas importantes 

instâncias: as leis da sociedade e as leis da natureza. Não sendo encontrado 

nos discursos biológicos da época como modelo, essa figura remete à fusão do 

homem com o animal, tendo como resultado o  Minotauro, da mitologia grega. 

No campo jurídico haverá interpelações em relação aos irmãos siameses, e 

aos hermafroditas (à época, mistura ‘problemática’ de dois sexos). Dois, 

nomes, dois batismos, dois indivíduos? são indagações que circulam nesse  

contexto. 

 A segunda figura é a do incorrigível, que tem como foco nesse contexto 

(século XVIII) a família e/ou as instituições que lhe apoiam. Em relação ao 

monstro humano e ao incorrigível, o primeiro não há uma frequência de 

aparecimento; o segundo, sendo mais frequente, é mais visto e, por isso, mais 

disciplinado. Assim, nesse momento, há um desenvolvimento de manicômios e 

instituições prisionais que ‘guardam’ a sociedade desses sujeitos a corrigir que 

são tidos como “anormais” em relação aos “normais”, pois são ‘deficientes’, 

‘loucos’. Pode-se dizer que são narrativas instituídas para sustentar a figura 

normal do não deficiente (THOMA, 2005).  

A terceira figura é o onanista ou o masturbador, o qual tem como 

contexto de surgimento a família. O controle dar-se-á nos lençóis, nos quartos 

e na cama, no corpo. O que se verifica é que essa figura terá um campo de 

atuação mais estreito em relação ao monstro humano (jurídico-biológico) e ao 

indivíduo a ser corrigido (natureza e sociedade), uma vez que o corpo, a cama 

e o quarto serão uma “espécie de microcélula em torno do indivíduo e do seu 

corpo”. (FOUCAULT, 2010, p. 50).  
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Essas três figuras, embora tenham suas práticas instituídas de forma 

independentes, isto é, não carecem de uma para a existência da outra, são 

importantes para a reflexão acerca das “tecnologias da anormalidade”, que 

fabricam, a partir de diversos discursos, quem é o ‘normal” e quem é o 

“anormal” na sociedade. Portanto, a partir dessas figuras misteriosas podemos 

pensar na materialização de um sujeito ‘homossexual’ no século XIX 

(patologizado e medicalizado) que reflete o século XVIII (sodomizado e 

satanizado). Temos, no século XIX, o nascimento de uma ‘nova espécie’, um 

“tipo humano distintivo” (FOUCAULT, 2001; LOURO, 2004) construído a partir 

do saber da psiquiatria que toma força através da publicação do artigo de Carl 

Westphal em 1870. Para Borrillo (2010), até o século XVIII, para punir gays e 

lésbicas, as leis se fundamentavam no mito de Sodoma para justificar tais 

condenações. Isso leva-nos a inferir com o pesquisador, que o ódio aos 

homossexuais e a outras identidades sexuais, tem grande parte em raízes 

bíblicas que se inter-relacionam nos discursos políticos-judiciais hodiernos.  

Diante do que foi arrolado acima, entendemos que a sociedade brasileira 

é marcada por uma forte história de desigualdade na qual a marca da 

escravidão ainda se faz presente de forma vigorosa. Essa história conjuga o 

desrespeito às formas não heterossexuais de sexualidade com a origem de 

classe, cor e etnia, tendo em vista que haja um modelo a ser seguido e 

propagado por diferentes instituições que o modelo aceito e ideal seja o 

homem, branco, escolarizado e heterossexual. Assim, instituições diversas 

violentam a orientação sexual 572 de alunos e alunas, professores e 

professoras, no momento em que as identidades sexuais e sociais aceitas 

sejam postas como superiores em relação às outras formas não 

heterossexuais e hegemônicas de ser e estar na sociedade. 

Violentar a condição sexual, por exemplo, a partir de algo supostamente 

referente como modelo, é arbitrário e desumano porque fere o direito de 

poucos em detrimento da norma estabelecida por muitos. A instituição 

educacional pode ser o espaço de questionamento dessas normas, pois, 

embora seja o lugar do edifício da tradição, é o ambiente de desestabilização, 

                                                           
572Seguindo a rota de Piovesan e Rios (2003, p. 156), toma-se a orientação sexual do 
ponto de vista antropológico como “a identidade que se atribui a alguém em função da 
direção de sua conduta ou atração sexual”. 
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uma vez que acolhe (ou deveria acolher) a diversidade humana. Conviver com 

a alteridade do outro é capital para o respeito ao outro. Nesse sentido, fixar 

identidades a partir do esquadro para torná-las ‘(cor)retas’ são práticas 

perversas que amordaçam a subjetividade do outro para fundamentar em 

relações de poder quem deve ter o direito à livre expressão afetiva e sexual 

nas relações sociais.  

De acordo com Bohm (2009, p. 13),  

a escola, enquanto instituição constituída a partir destes padrões 
sociais, e historicamente voltada à reprodução e garantia de suas 
lógicas, em não sendo capaz de normatizar as referidas identidades, 
acabará, possivelmente, por excluí-las ou expulsá-las de seus 
espaços.  

 

 

Por conseguinte, cabe à escola ser um campo estratégico, onde a 

cidadania, a transformação social e a tolerância façam parte do currículo 

escolar, uma vez que a escola é a fomentadora de subjetividades e sujeitos, no 

momento em que ela constrói, transmiti o conhecimento e regula saberes. Ou 

seja, essas discussões devem ser efetivas em seus espaços, promovendo o 

respeito às diferenças e não somente fazer parte de calendários pedagógicos e 

datas espaciais nos ‘muros’ dessa instituição. 

Nesse sentido, o docente como um profissional que ocupa uma função 

importante no âmbito escolar, tem uma relevância direta ou indiretamente na 

constituição das identidades dos sujeitos aprendizes, bem como na formação 

dos (pre)conceitos sobre as diversidades existentes em nossa sociedade, pois 

é em nossas práticas discursivas (instituídas na e pela linguagem) que 

construímos distintas realidades, sujeitos, subjetividades e sentimentos.  

Assim, compreendemos nas passagens acima que o processo 

educacional deve ser fundamentado nos aspectos basilares da igualdade, 

premissa básica consolidada no art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, ao confirmar que todos são iguais perante a lei, 

independentemente de qualquer distinção. Diferença essa, que pode ser 

interpretada como a de cunho racial, sexual (gênero), religioso, entre outras. 

Diante das discussões arroladas pelos estudiosos e estudiosas aqui 

citados, percebe-se que a escola pode estabelecer espaços de reflexões sobre 

as relações de poder e as práticas discursivas sexistas que invisibilizam o 
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diferente da norma. O ambiente escolar é um espaço que não concebe 

máquinas autômatas e amorfas, sem afetividades e sexualidades. A escola, 

ainda que seja um espaço de controle e governo (LOURO, 2010), pode ser 

também um lugar promotor da democracia sexual. No âmbito federal, embora  

haja algumas políticas para a diversidade sexual que foram implantadas a partir 

de 2004 pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI), parece que há resistência em reconhecer a diversidade 

sexual em contexto escolar e, ainda é  incipiente a implementação destas 

propostas em sala de aula, como bem confirmam Guimarães (1995), Leão 

(2009), Louro (2003), Reis e Ribeiro (2002).  

Assim, a escola não pode ser o espaço que fabrica a exclusão e a 

homofobia através de uma heterossexualidade institucionalizada de maneira 

compulsória. A escola como espaço de múltiplas identidades deve ser o lugar 

de reflexão e de desestabilização das verdades construídas. A homofobia 

como uma prática discriminatória deve ser o motivo para pensarmos o 

preconceito como um “instrumento importante na manutenção das hierarquias 

sociais”. (PRADO; MACHADO, 2012, p. 9). Para isso, precisamos propor novas 

formas de pensar o instituído, aceito e naturalizado como forma de contestação 

e subversão das hegemonias. Deste modo, a linguagem será uma aliada para 

pensar sobre a construção que fazemos de nós e dos outros, atribuindo 

sentidos através de distintos arranjos que se interseccionam em nossas 

práticas sociais. 

 

Caminhos (in)conclusivos 

 

Ao final dessa nossa abreviada caminhada queremos, sem tornarmo-nos 

prescritivos, nos posicionar como intelectuais que estão em atitudes de risco 

(Fischer, 2007). Igualmente, ao empreender pesquisar nas fronteiras, levamos 

em consideração o nosso objeto de pesquisa como algo histórico, situado em 

tempos e culturas móveis que de forma alguma podem ser dadas como 

naturais e inquestionáveis. O que nos move nessa empreitada investigativa é 

saber que as dúvidas fazem parte do cotidiano e as certezas não são algo que 

temos e/ou pretendemos. Por isso, negamos nesta e em futuras discussões as 

‘verdades’ como um tanto conclusivas e fidedignas.  
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As discussões que se fazem no âmbito acadêmico e na sociedade civil 

em relação às diversidades demonstram a necessidade de se posicionar nessa 

contemporaneidade através da incorporação de novas narrativas. Ao longo da 

história, modelos foram legitimados a partir de uma referência e de um 

esquadro. Foram atribuídos lugares para quem pertencia ao circuito “normal” e 

quem seria o “anormal”. Para os primeiros, tivemos literatura, artes, e 

diferentes campos culturais de exercício e materialização da existência. Para 

os ‘outros’, lugares foram tomados, narrativas silenciadas e vozes abafadas. 

Não mereciam ter literatura, artes e conquistarem outros campos culturais, 

porque queriam ser, sentir e existir como humanos, desejavam contestar toda 

forma desumana de exercer o poder que hierarquiza e por isso subalterniza o 

outro diferente da norma. E para isso o exercício do poder, numa sociedade 

marcada pela ‘razão’ (superior à emoção) e pelas dicotomias, ‘ser macho’ é 

discriminar a partir de uma lógica heteronormativa. Nesse sentido, estar na 

“anormalidade” hoje é questionar o que é essa “normalidade”. É pensar novos 

posicionamentos e subverter lugares. É compreender de que lugar e tempo 

nasce o permitido e exclui o não aceito. 

Assim, de acordo com Bohm (2009), a sexualidade interdita outros 

acessos à sociabilidade e a escolarização de determinadas identidades, pois a 

sexualidade tida como única, fixa e estável é algo que está fadado ao fracasso. 

Fracassa porque impede e limita as potencialidades humanas no exercício da 

cidadania. Dessa maneira, para alunos e alunas lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais acessarem os múltiplos ambientes de sociabilidade (e a 

escola é apenas um desses ambientes) de forma a serem respeitados e 

reconhecidos pelas suas diversidades, é necessário que estes não deixem as 

suas sexualidades nos extramuros da escola. Para isso, nós, professores e 

professoras, pesquisadores e pesquisadores, temos de aprender a descobrir 

novas rotas investigativas que desestabilizem o edifício da ‘normalidade’. 
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RESUMO 
Problematiza o espaço da biblioteca no contexto da pós-modernidade, podendo 
ser um agente de diálogo e debate ao entrar na discussão da educação para a 
diversidade sexual, em contraponto à visão de espaço organizado de 
encarceramento e vigilância da normatividade. Apresenta como objetivo uma 
proposta de que as bibliotecas podem ajudar no processo educativo da 
sociedade, oferecendo através de uma Política de Desenvolvimento de 
Coleções, acesso a um acervo que contemple as questões de gênero. Recorre 
à pesquisa bibliográfica, utiliza a metodologia da crítica ao binarismo ocidental, 
sob a ótica da teoria queer. Utiliza a metodologia dividida em dois pólos: fazer 
(através da Formação e Desenvolvimento de Coleções) e desfazer (Análise 
fílmica) quando argumenta o papel de empoderamento que o uso de uma 
coleção de filmes, com foco para a diversidade sexual, pode estimular na 
comunidade que utiliza o acervo da biblioteca, fortalecendo o senso crítico, a 
crença em si e a autoestima. Sugere que a Biblioteca poderia ser o espaço 
para estimular o debate sobre a temática de gênero na educação e auxiliar 
professores a levá-lo para a sala de aula. 
Palavras-chave: Educação; Diversidade sexual; Gênero; Teoria queer; 
Biblioteca escolar.  
 
Biblioteca revelada: acervo e espaço para a diversidade 
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O mundo contemporâneo é caracterizado por grandes mudanças 
nos processos culturais. Tempo e espaço recebem novas significações e 
sentidos. Questionamentos fazem parte deste novo olhar que demonstra a 
ânsia por respostas para questões da vida, mesmo que muitas vezes não 
consigamos acompanhar as transformações. A dinâmica da sociedade está 
presente em todas as áreas, com mudanças de paradigmas para as Ciências 
Humanas e Sociais, como nas áreas da Biblioteconomia e da Educação. 

As bibliotecas, sejam elas de qualquer tipo, também vêm passando 
por profundas mudanças. Assim como os significados de tempo e espaço se 
modificam, as bibliotecas às vezes escapam dos esquemas fixos de 
representação. O espaço da biblioteca deve entrar na discussão da educação 
para a diversidade, podendo ser um agente de diálogo e debate entre as 
questões que envolvem a sexualidade humana, oferecendo recursos 
informacionais para a sociedade que busca conhecimento, informação, 
entretenimento em seus suportes, que vem a ser um espaço de socialização do 
saber. 

Mas como ter certeza de que os processos identitários (política de 
identidade, pós-identidade, teoria queer, pedagogia queer) estarão 
contemplados no arquétipo do acervo disponibilizado? O problema que se 
revela tem como pressuposto uma questão maior, onde é necessário o 
embasamento no arcabouço teórico sobre o Pós-modernismo, de Harvey, 
quanto à problematização do espaço e do tempo. Diz ele: 

O espaço é tratado tipicamente como um atributo objetivo das coisas 
que pode ser medido e, portanto, apreendido. Reconhecemos, é 
verdade, que a nossa experiência subjetiva pode nos levar a 
domínios de percepção, de imaginação, de ficção e de fantasia que 
produzem espaços e mapas mentais como miragens da coisa 
supostamente “real”. Também descobrimos que sociedades ou 
subgrupos distintos possuem concepções de espaço diferentes 
(HARVEY, 2010, p. 188). 

Apesar da Biblioteconomia ter desenvolvido uma gama de estudos 
que revelam a biblioteca como espaço ímpar para a ação cultural, pouco tem 
sido discutido quanto à participação das bibliotecas no processo de debate 
sobre a diversidade sexual e de gênero no Brasil. O acervo como metáfora da 
janela que se abre para o mundo do conhecimento, através da leitura, pouco 
tem oferecido oportunidades de imaginação e fantasia para as minorias de 
gênero. Poderia dar sua contribuição para a metáfora fora do armário, 
possibilitando que a cultura queer faça parte do conteúdo de seu acervo. Salvo 
algum achado, perdido por entre as prateleiras da biblioteca, quem busca 
respostas para suas dúvidas quanto aos problemas de gênero, provavelmente 
encontrará algum título na área da saúde, ou alguma teoria religiosa punitiva ou 
curativa, orientando para a adequação que a normatividade social exige. 
Dificilmente o usuário de biblioteca encontrará disponível um acervo bem 
selecionado, que possibilite uma análise de conteúdos que envolva as múltiplas 
linguagens e visões que as teorias de gênero apresentam.  

O sentido de biblioteca como labirinto, reflexo do espelho da própria 
vida, do usuário sentir-se perdido, parece peculiar para a realidade de muitas 
bibliotecas em relação às minorias de gênero. A biblioteca, mesmo na pós-
modernidade, responde ao “sentido próprio de espaço a ser usado para regular 
a vida social e dar sentido a conceitos como direitos territoriais” (HARVEY, 
2010, p. 189). O silenciamento das minorias de gênero é observado quando a 
sobreposição da hetero-hegemonia, seja nos livros, nas revistas, nos filmes, 
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nos áudios, impõe-se como discurso relevante, privilegiado, ao ser aceito pela 
maioria e penetrar nas entranhas dos espaços e tempos, livre acesso às 
mentes e subjetividades, perpetuando-se como algo correto, comum, livre, que 
deve ser seguido, copiado, perpetuado, ou seja, a expressão sexual 
abençoada. A heteronormatividade sobrepõe-se quando 

Foucault trata o espaço do corpo como o elemento irredutível do 
nosso esquema de coisas social, visto ser sobre esse espaço que se 
exercem as forças da repressão, da socialização, da disciplina e da 
punição. O corpo existe no espaço e deve ou submeter-se à 
autoridade (por meio de, por exemplo, encarceração ou vigilância 
num espaço organizado) ou criar espaços particulares de resistência 
e liberdade – “heterotopias” – diante de um mundo de outra maneira 
repressor. Essa luta, peça de resistência da história social ao ver de 
Foucault, não tem uma lógica temporal necessária. (...) uma nova 
organização do espaço dedicada às técnicas de controle social, de 
vigilância e de repressão do eu e do mundo do desejo (HARVEY, 
2010, p. 196-197). 

Aí está a questão que deve ser discutida: as bibliotecas como 
espaços institucionalmente organizados, serão capazes de conseguir 
ultrapassar as barreiras do discurso da normatividade dominante e agregar 
materiais que problematizem as questões de gênero e possam ainda, 
utilizarem-se do conteúdo de uma política pós-identitária para a Formação e o 
Desenvolvimento de Coleções? Será que as bibliotecas devem se tornar o 
espaço de resistência e liberdade?  

Em tempos que se propagam o direito de livre acesso às 
informações, contraditoriamente a mídia faz alarde de discursos extremamente 
conservadores e fundamentalistas quanto à diversidade sexual e aos direitos 
sexuais, ficando sempre uma interrogação no ar quando se aborda as questões 
de gênero. Por isso este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta 
de que as bibliotecas podem ajudar no processo educativo da sociedade, 
oferecendo através de uma Política de Desenvolvimento de Coleções, um 
conjunto de acervo que contemple as necessidades dos usuários que fazem 
parte dos grupos de minorias de gênero e possa dar alicerce aos professores 
que trazem a pauta da problemática de gênero para a sala de aula. Neste caso 
especificamente, através de uma coleção de filmes com temática LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).573 
 
Desafios na Formação e Desenvolvimento de Coleções 
 No pólo de construção (fazer), através da Formação e Desenvolvimento 
de Coleções – FDC, o processo de seleção exige do bibliotecário 
imparcialidade, reflexão sobre suas escolhas, pois ao selecionar o que deve ou 
não fazer parte do acervo, ele está exercendo uma espécie de poder, pois 
“queira ou não, é um elemento que está interferindo no processo social” 
(VERGUEIRO, 2010, p. 5).  

Na seleção, o bibliotecário deve buscar um ponto de equilíbrio, de 
forma que todos sejam contemplados em suas necessidades informacionais, 
pois no processo de seleção de materiais para o acervo da biblioteca, talvez 
“uma das melhores contribuições do bibliotecário esteja em sua capacidade de 
coordenar demandas e necessidades conflitantes, de maneira a garantir que o 
resultado final seja o mais harmonioso possível” (VERGUEIRO, 2010, p. 8). 
Nota-se a responsabilidade e o desafio que o bibliotecário tem ao desenvolver 
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uma política de desenvolvimento de coleções, exigindo uma formação 
humanística e com vasta percepção cultural.  
 Nota-se que o conflito de interesses está constante nas políticas de 
seleção de materiais para as bibliotecas. O ato de selecionar materiais de 
informação é desafiador. O bibliotecário pode ter dificuldades e apresentar 
receio ou medo sobre o que pensa parte da comunidade sobre a escolha de 
determinados materiais selecionados para composição do acervo. Verifica-se 
um contraponto no princípio de racionalidade no processo de FDC sugerido por 
Vergueiro. Inicialmente ele sugere que “materiais sobre assuntos polêmicos 
também podem trazer mais problemas do que benefícios à biblioteca, devendo 
ter sua necessidade para o acervo cuidadosamente estudada, visando uma 
decisão mais objetiva a seu respeito” (VERGUEIRO, 2010, p. 15), o que é 
motivo de preocupação, pois diante do cenário de hostilidade que vemos 
diariamente contra as minorias de gênero, percebe-se que dificilmente 
publicações relacionadas à temática LGBT terão espaço nas prateleiras das 
bibliotecas, pois para a maioria representam “temas polêmicos”. Ao mesmo 
tempo e contrariamente, Vergueiro apresenta a imparcialidade como uma 
característica importante na formação de coleções e ressalta que o bibliotecário 
deve ter cuidado, já que  

obras aparentemente imparciais disseminam veladamente 
preconceitos contra determinadas camadas da sociedade, como 
minorias étnicas, de gênero, orientação sexual, etc. Durante muito 
tempo, por exemplo, acreditou-se que os livros didáticos eram obras 
imparciais, pois se limitavam a funcionar como instrumentos para a 
transmissão de conhecimentos considerados específicos para fins 
educacionais. (VERGUEIRO, 2010, p.20) 

 A necessidade de ser elaborado um conjunto de critérios de seleção, 
denominado como política de seleção, demonstra a necessidade de 
planejamento. Tal conjunto não elimina lacunas, ao menos evita o atendimento 
a preferências pessoais, então o risco de uma coleção ser tendenciosa diminui. 
Mesmo assim, o trabalho de seleção de materiais de informação deve 
cuidadosamente avaliar os materiais a serem adquiridos para verificar o grau 
de imparcialidade da obra, e o avaliador deve evitar que suas idéias, opiniões, 
interfiram na escolha dos materiais. Conforme Vergueiro alerta: 

A organização da atividade de seleção mediante o estabelecimento 
de critérios só é eficiente quando todos os envolvidos trabalham de 
modo racional, dispostos a discutir objetivamente a aplicação ou 
aplicabilidade desses critérios. Na medida em que os envolvidos na 
problemática da seleção afastam-se do racional, mergulhando no 
terreno do passional ou do autoritarismo, os critérios de seleção 
tornam-se cada vez mais inócuos. Não existe critério de seleção que 
possa anular ou dissuadir uma autoridade superior firmemente 
decidida a fazer valer a sua vontade... ou um bibliotecário disposto a 
imprimir seus preconceitos pessoais ao acervo sob sua 
responsabilidade. (VERGUEIRO, 2010, p.17) 

 Infelizmente, a problemática da seleção de materiais para bibliotecas 
parece difícil de ser solucionada, pois muitas vezes o bibliotecário pode até ter 
um olhar diferenciado sobre várias questões sociais “polêmicas”, evitando 
sensasionalismo, radicalismo e extremismo, favorecendo uma seleção de 
obras que permitem um diálogo ou uma análise crítica, que caberá a cada 
usuário tomar o devido encaminhamento de opinião, mas, como a biblioteca 
geralmente está presa a estrutura de uma organização maior, com missão e 
valores que nem sempre são postos em prática, dificilmente o bibliotecário 
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poderá exercer poder de escolha que possa interferir no processo social, como 
na diminuição do racismo, do machismo e da homofobia. A seleção de 
materiais que possa auxiliar nesta mudança de conceitos socialmente pré-
definidos pode ser vetada por gestores que estão acima do bibliotecário. 
 O caráter educativo que as obras selecionadas deveriam ter e 
propiciar a diminuição de preconceitos, muitas vezes apresenta o viés 
contrário, perpetuando a ideologia dominante. Um bom exemplo é citado por 
Vergueiro, que afirma sua preocupação quanto à literatura infanto-juvenil como 
uma das que mais refletem a perpetuação de valores normativos da sociedade: 

Às vezes, por trás de figuras atraentes e histórias divertidas estão a 
disseminação de preconceitos e o velado incentivo a discriminações 
de ordem étnica, cultural ou social. Os bibliotecários devem estar 
atentos a essas obras, familiarizando-se com suas características 
mais marcantes, que incluem:  
*a ausência de minorias étnicas, como se a sociedade fosse 
composta por uma população homogênea de indivíduos ‘brancos’; 
*a representação negativa das minorias, seja retratando-as como 
figuras caricatas, seja colocando-as como personagens antipáticos, 
quando não são escolhidos como os vilões da história, seja 
reservando para elas papéis considerados de menor importância 
social (como empregadas domésticas, criados, trabalhadores não 
qualificados, mendigos, etc.); 
*a colocação da figura feminina em situação de dependência em 

relação ao homem, tanto em termos econômicos e sociais (a dona de 

casa que não é responsável pelo sustento da família) como 

emocionais (é o homem quem toma as decisões importantes, 

deixando para ela apenas as questões que não têm grande 

significação); 

 

*representação positiva das classes sociais dominantes, retratadas 

como pessoas simpáticas, bonitas, felizes e modelos de 

comportamento a serem seguidos pelas crianças. (VERGUEIRO, 

2010, p. 33-34).   

 A influência do discurso dominante no controle da sociedade atua 
desde cedo na formação de conceitos determinantes dos sujeitos e seus 
papéis a serem exercidos na dinâmica social. Com certeza os mecanismos de 
controle e manejo são atuantes também no poder que exercem sobre as 
pessoas, principalmente nas crianças. Todo o contexto acima interfere na 
seleção de materiais de informação, seja em livros, filmes, revistas, músicas, 
desde sua criação até sua disponibilização ao público geral.  
 Neste sentido, Robinson, em seu artigo sobre o livro O colega de 
quarto do papai, que fala a respeito de homossexualidade numa linguagem 
acessível para crianças, discursa sobre a “polêmica” que tem provocado no 
mundo afora. Embora traduzido do inglês para outros idiomas e cuja 
mensagem principal é “amar é a única maneira de alcançar a felicidade”, o livro 
tem sofrido censura, inclusive Robinson citou que a prefeita do Alaska (EUA) 
“pedia que os bibliotecários da cidade removessem certos livros das 
prateleiras”, incluindo o livro citado. Ela complementa: “o banimento de livros 
(de grades escolares, de bibliotecas, e até mesmo de alguns países) sempre 
se mostrou como uma questão extremamente controversa.(...) sabemos que 
banimentos possuem um viés político, geralmente conservador.” (ROBINSON, 
2013)    
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 A censura é utilizada como ferramenta mestra para o exercício do 
controle social sobre os conteúdos informacionais, para proibir que qualquer 
recurso informacional que possa provocar alteração no status quo da ideologia 
dominante sofra modificações e interferências e para garantir que tal recurso 
seja imediatamente eliminado ou banido, coibindo o acesso e o manuseio 
destes materiais. 
 Independente do formato em que a informação está sendo 
veiculada, seja através da escrita, do áudio ou da imagem, qualquer um dos 
suportes informacionais está passível de crítica, análise e muitas discussões 
em torno de seu conteúdo. A censura tem acompanhado a evolução das 
bibliotecas ao longo da história. 
 
 
 
Análise fílmica e perspectiva queer na educação 
 A mudança na preferência da sociedade pelo consumo de 
informações visuais tem crescido de forma vertiginosa na contemporaneidade. 
Este fator tem feito com que as bibliotecas, as escolas e as instituições em 
geral, tenham adquirido cada vez mais informações em suportes visuais, como 
em DVD. 
  Alterações na rotina escolar também são visíveis e os filmes tem se 
tornado obras de referência no contexto da sala de aula para problematizar 
questões sociais junto aos alunos, desde que professores tenham sensibilidade 
para levantar as discussões e utilizarem ferramentas para a análise crítica 
sobre o filme que se exibe, auxiliando o processo de ensino-aprendizagem a 
partir do entendimento do aluno sobre as questões problematizadas. 
 Para isso, uma metodologia de análise qualitativa de filmes tem sido 
utilizada nas Ciências Sociais e Humanas, onde vários pesquisadores têm 
desenvolvido bons trabalhos, principalmente nas temáticas sobre a sexualidade 
humana, facilitando o diálogo com os estudantes. Justificada por Soares e 
Soares: 

A escolha pelo desenvolvimento da análise de filmes pode ser 
compreendida a partir do entendimento fornecido por Borges de que 
“ao olhar historicamente a construção das homossexualidades na 
mídia, pode-se perceber um deslocamento na forma de representá-la: 
de um lugar sem importância, de uma quase inexistência, para uma 
posição de atenção e de significação”. Essa interlocução entre 
campos midiáticos e debates sobre gênero/sexualidade, apontada por 
Borges, refere-se a diversas expressões de mídia, dentre elas o 
cinema. (BORGES, 2007 apud SOARES; SOARES, 2012, p.235-
236). 

  Esta visibilidade no cinema e vídeo das homossexualidades tem 
posicionado a questão gay na centralidade das discussões, problematizando as 
questões de gênero e os papéis sociais que a sociedade exige dos 
personagens exemplificados. É preciso lembrar que os papéis sociais foram 
definidos num processo de construção histórica, situando limites entre o 
universo social destinado à atuação de homens e mulheres. A junção entre 
cinema e problemas de gênero, tem alertado para as mudanças, mesmo que 
lentas, de uma nova concepção: 

A categoria de gênero (...) possibilitou o estabelecimento da 
desnaturalização das atitudes e comportamentos dos sexos, 
evidenciando as construções sociais que se fizeram ao longo da 
história definindo os papéis sociais e os espaços permitidos e 
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proibidos de atuação dos homens e mulheres. Assim, os lugares 
sociais do homem e da mulher podem ser entendidos como um jogo 
histórico, construído de permissões e cerceamentos, feito aos seres 
humanos baseado na divisão dos sexos. As regras de conduta 
sociais não existem por serem inerentes à natureza feminina ou 
masculina, mas porque foram construídas e auferidas às mulheres e 
aos homens determinados modelos de ação cuja justificativa 
encerrava-se na diferença sexual. São, portanto, construções 
históricas socialmente definidas e identificáveis. (SOARES; SOARES, 
2012, p. 236).  

  A partir desta visão, a perspectiva queer na educação tem avançado 
no sentido de encontrar um espaço mais favorável para as discussões de 
gênero no âmbito escolar e educacional, embora na prática de forma mais 
incipiente que nas universidades, que produzem pesquisas a partir de grupos 
que estudam as questões de gênero. A importância dos estudos de gênero e o 
uso dos recursos fílmicos são comprovados: 

Assim, na própria concepção e construção das estruturas do poder 
está a categoria de gênero. Desta maneira, ao estudar a dinâmica 
das relações sociais construídos nos filmes através do entendimento 
desta luta e desta relação entre poder/gênero/ordem social, pode-se 
ampliar a discussão a respeito dos modelos socialmente desejáveis 
de homem e mulher, e em certa medida compreender como o desvio 
de tais condutas não poderia levar à felicidade dos personagens. O 
mecanismo de atuação das relações entre os gêneros como relação 
de poder, imbuídas de todo um sistema de símbolos e signos que 
expressam e interpretam o social, perpassa na naturalização da 
categoria e, portanto, determinados comportamentos e ações entre 
os seres humanos passam a ser coisa de mulher ou típico de homem. 
A desnaturalização destas relações nega tais imperativos biológicos 
de maneira a compreender o jogo de forças por trás das relações 
entre homens e mulheres em sociedade. É de suma relevância a 
contribuição expressiva das reflexões sobre a categoria de gênero, 
produzidas atualmente, contextualizando e atualizando a categoria, 
através da crítica e reflexões sobre a utilização, seus limites e suas 
transformações. Este tipo de produção teórica, em constante 
reformulação, é uma baliza importante para a renovação dos usos 
possíveis da categoria de gênero. (SOARES; SOARES, 2012, p. 
237).   

 Desfazer a construção histórica de gênero não é tarefa fácil. Apesar 
de que algumas mudanças na sociedade tenham direcionado para um canal de 
diálogo e aceitação dos “diferentes”, o preconceito ainda é algo muito comum e 
algumas vezes a “aceitação” é máscara para o preconceito velado. Um 
exemplo foi presenciar dentro de um órgão da Justiça Federal no Ceará, um 
servidor relatando aos colegas de trabalho e a quem mais pudesse ouvir, seu 
posicionamento contra os personagens homossexuais na novela da Rede 
Globo, Amor à Vida, principalmente ao casal que demonstra o interesse em 
formar uma família. O servidor sentiu-se insultado, pois para ele, as cenas 
eram uma “afronta ao modelo de família e um desrespeito aos heterossexuais” 
574. Questiona-se a abertura do judiciário brasileiro aos cidadãos 
homossexuais, pois “atualmente pode ser aceitável que um casal homossexual 
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se estabeleça, desde que não queira formar uma família.” (SOARES; SOARES, 
2012, p. 243). 
 Nota-se uma maior visibilidade da cultura gay nas mídias, inclusive 
em canais abertos e com a presença de personagens homossexuais em 
novelas ou programas de grande impacto, até mesmo em horário nobre e que 
são assistidos por um público bem heterogêneo. Apesar disso, o deboche, a 
fofoca, a crítica negativa e a análise pejorativa são predominantes quando se 
referem aos personagens “desviados” da normatividade. 
 Certamente, o cinema tem possibilitado à cultura queer, mais do que 
todas as outras mídias, o empoderamento através da imagem. Até pouco 
tempo era inimaginável ver uma travesti como protagonista de um filme. Hoje 
não só isso é possível, como também o reconhecimento da sua cidadania e o 
uso da película para denunciar a violência e os direitos negados, sofridos por 
este grupo.  
 Um bom exemplo é o documentário biográfico Kátia, que retrata o 
cotidiano de uma travesti em cargo político no Brasil. Isso nos mostra que o 
determinismo social da associação da travesti com a prostituição, estereótipo 
ainda no imaginário de grande parte da população, foge das artimanhas do 
controle social e demonstra que existem sim outros caminhos e possibilidades 
de papéis sociais. 
 O cinema, neste caso, potencializa as capacidades e mostra as 
possibilidades do sujeito social, fortalecendo a crença em si e a auto-estima. 
Um olhar mais positivo sobre as diferenças é articulado através da imagem 
projetada, que mostra ao telespectador um viés diferenciado das concepções 
pré-estabelecidas. Mesmo que o uso do recurso da análise fílmica não seja 
garantia da diminuição do preconceito, pois 

Não se pode fazer uma relação direta entre crescimento de lugares 
de expressão (...) com avanço social, pois (...) “na verdade, não dá 
para afirmar que os textos e as imagens da mídia sejam 
intrinsecamente progressistas ou reacionários, posto que, 
frequentemente essas fronteiras se misturam em decorrência de seu 
caráter sedutor”. Dessa forma, deve-se manter um olhar crítico sobre 
essas mídias e promover espaços de debates, (...) “a exemplo da 
escola, a mídia exerce papel pedagógico na constituição dos sujeitos, 
particularmente de seus corpos e sexualidades, ou seja, suas práticas 
e linguagens afetam e ‘marcam’ as histórias pessoais”. Neste trabalho 
é preciso compreender a importância do papel do educador no 
reforço e/ou distanciamento crítico das noções cristalizadas a respeito 
do binarismo de gênero. O espaço da crítica a estes valores 
excludentes e a compreensão de múltiplas e fluídas formas de 
relações sociais precisa atingir assim o domínio do cotidiano numa 
visível ampliação dos horizontes afetivos sociais. (BORGES, 2007 
apud SOARES; SOARES, 2012, p.246-247).     

 O empoderamento então, só se realiza se o acervo fílmico que a 
biblioteca possui for problematizado e discutido. O bibliotecário, principalmente 
aqueles que estão no ambiente escolar, devem se articular junto aos 
professores para aproveitar o recurso fílmico como potencializador da mudança 
de paradigmas sociais pré-estabelecidos. 
 Existem algumas produções cinematográficas que abordam a 
temática LGBT, apresentando ao público os anseios, as dúvidas, os amores, as 
alegrias, as angústias e a violência a que estão submetidos esses grupos 
socialmente diferenciados. Apesar da sensação de inexistência desses filmes 
nos acervos das bibliotecas públicas e escolares, a saída muitas vezes é 
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utilizar os recursos disponíveis nos centros de documentação especializados, 
dos diversos grupos LGBTs existentes no País ou dos Grupos de Pesquisa em 
Gênero das universidades. Vários possuem um centro de documentação, com 
acervo fílmico na temática LGBT e em alguns casos, é possível consultar a 
existência de título pela internet e às vezes permitem solicitar o empréstimo 
das obras in loco. 
 A importância da utilização desses recursos no contexto escolar é 
analisada por Carvalho, que caracteriza “o papel da instituição escolar nas 
relações de poder, resistência e produção de subjetividades” e que os filmes  

discutem relações de gênero, a partir de resistência, rupturas e 
capturas vividas pelas personagens (...) discutem nossa incapacidade 
de compreender as diferenças, de dar espaço para outras formas de 
pensar, agir e viver (...) recusa pelo padrão que envolve aproximação 
da dimensão desejante da vida (...) práticas discursivas que 
produzem representações de quem se olha, o que se vê e como se 
vê, ou daquilo que não se vê. (CARVALHO, 2013, p. 59) 

 Esta citação sintetiza com clareza os parâmetros que os filmes usam 
para facilitar a abordagem das questões de gênero e sexualidade na escola. 
Mostram como grupos minoritários sofrem com o interdito social implicado pela 
hetero normatividade dominante e ressalta as dificuldades de compreensão 
das diferenças. 
 Desfazer a lógica em que a sociedade está estruturada e 
problematizar as questões de gênero deve ser a força maior para o interesse 
em formar uma coleção de filmes com foco na educação para a diversidade 
sexual. Tendo em vista que: 

O entendimento a respeito de outras formas de amar para além do 
binarismo heteronormativo talvez seja o grande desafio do educador 
na atualidade. A sexualidade é uma construção política e social, cujo 
disciplinamento dos corpos se marca por uma naturalização de 
gestos, atitudes e práticas constantemente vigiada pelos pares 
sociais. (...) O binarismo heteronormativo enquanto norma social 
predominante apenas contribui para um empobrecimento das 
possibilidades das relações humanas, enjaulando sujeitos e 
continuamente gerando situações de preconceito e violência, frutos 
da estigmatização e repressão do controle das redes de poder 
instituídas. (SOARES; SOARES, 2012, p. 247-248). 

 Cabe aos bibliotecários refletirem sobre esta responsabilidade, ao 
atuarem na Formação e Desenvolvimento de Coleções, com o compromisso de 
negociarem com gestores e instituições a incorporação ao acervo de títulos que 
sejam favoráveis ao público LGBT e que as bibliotecas possam ser o aporte 
para grupos minoritários que precisam de apoio, conhecimento, entretenimento 
e informação. Assim a biblioteca realiza seu papel social, ajudando a 
comunidade a reinvidicar direitos sociais não respeitados pela coletividade.  
  
Metodologia em dois pólos: fazer para desfazer 
 O ciclo dinâmico das questões de gênero provoca mudanças nas teorias 
e ao mesmo tempo é alimentado por elas. Ao recorrer à pesquisa bibliográfica 
para dar suporte teórico ao processo de Formação e Desenvolvimento de 
Coleções, vimos que a temática de gênero apresenta desafios peculiares. 
 A Formação e Desenvolvimento de Coleções – FDC, como campo 
teórico e prático da Biblioteconomia, “trata o processo de desenvolvimento de 
coleções como atividade de planejamento nas unidades de informação. Discute 
princípios para a formação e desenvolvimento de coleção dando ênfase às 
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políticas, métodos, técnicas e procedimentos aplicáveis ao processo” 
(VERGUEIRO, 1989). A partir de estudos sobre FDC e de gênero, recorremos 
ao estabelecimento de diretrizes para a formação de um acervo que atendesse 
as particularidades das questões de gênero. 

Frente a este desafio, percebemos que a formação deste acervo 
teria necessariamente que estabelecer critérios de seleção, pois seria muito 
difícil atender a demanda da complexidade das questões de gênero, que são 
inúmeras. O problema da questão das homossexualidades no sentido político 
são as vozes dissonantes, pois cada sub-grupo tem o direito de exigir que seus 
interesses e anseios sejam contemplados nas políticas públicas de identidade 
de gênero. 
 O método, a partir da crítica à lógica binária do mundo ocidental que 
simplifica as relações entre ricos/pobres, homem/mulher, hétero/gay, sempre 
posicionando o outro como subordinado e inferior faz com que se questione o 
status quo das coisas. A teoria queer demonstra o caráter discursivo da 
sexualidade e discute a materialidade do controle social sobre a sexualidade. 
 Neste caso o procedimento metodológico está situado em dois pólos: o 
construtivo (fazer), a partir da Formação e do Desenvolvimento de Coleções, 
reunindo textos, documentos, filmes que fazem referência ao universo da 
homossexualidade, para em seguida desconstruir (desfazer), quando a análise 
fílmica/textual desestabilizar conceitos, estruturas, convicções e permitir um 
novo olhar para a questão da sexualidade e suas possibilidades. O cerne da 
metodologia desconstrutiva “seria demonstrada à mútua 
implicação/constituição dos opostos e se passaria a questionar os processos 
pelos quais uma forma de sexualidade (a heterossexualidade) acabou por se 
tornar a norma, ou, mais do que isso, passou a ser concebida como ‘natural’.” 
(LOURO, 2001, p. 549) 
 
Discussão e resultados preliminares 
 Com foco na seleção de materiais para a formação de um acervo de 
filmes com temática exclusiva ao universo homossexual masculino, verificou-se 
que a aquisição do conjunto de filmes tem contemplado a nova política de 
identidade homossexual, menos binária, plurissexual e de diversas categorias. 
 Embora faça parte de um acervo particular e que o processo de 
Formação e Desenvolvimento de Coleções ainda esteja na fase de aquisição 
de títulos, percebemos a riqueza do pluralismo de ideias, visões e sentidos que 
os filmes apresentam, o que possibilita um novo olhar para as discussões de 
gênero. 
 A análise fílmica é desfazer para entender. A estratégia do uso da 
película fílmica é um recurso primoroso para a análise da cultura gay. 
Interpretar, entender e compreender o que está explícito e o que está nas 
entrelinhas, abre um leque de possibilidade para a reflexão que se faz 
necessária ao entendimento dos conflitos sociais e identitários, assim como 
podem ser, uma das formas de enfrentar as barreiras que delimitam territórios 
e cerceiam desejos, anseios e sonhos, repreendidos, encurralados pela 
estrutura dominante. O filme é o espelho, no sentido de permitir reconhecer a si 
mesmo, o semelhante ou o outro ignorado. 
 
Considerações 
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 Campanhas de retomada dos valores tradicionais da família, 
manifestações de extrema agressão e até violência física pairam nas mídias de 
forma corriqueira. Posicionamentos que vêm obtendo visibilidade da TV, 
embora seja claro que o discurso está envolto em hipocrisia, pois os 
escândalos envolvendo os agentes que incitam a sanitização da sociedade, em 
nome dos “valores da família”, da “salvação” e principalmente de um “Deus”, 
são os mesmos que estimulam o ódio, a violência, e suas práticas são no 
mínimo contraditórias, se considerarmos os casos recorrentes de corrupção, 
estupros, extorsões, provocados pelos mesmos agentes. 
 Infelizmente, percebe-se no Brasil um retrocesso quanto às discussões 
de gênero, num olhar mais generalizado. Embora a AIDS tenha provocado 
mudanças na sociedade e também no governo, que iniciou programas de 
combate à epidemia, com ações educativas inclusive envolvendo o MEC, 
trouxe à tona o debate sobre a sexualidade, o que incluiu as discussões de 
gênero na pauta do dia, e a produção de conteúdos que significativamente 
ampliou a documentação e o número de informações sobre estas questões, 
mas percebe-se hoje no contexto social mais amplo, fora dos campos limítrofes 
dos Grupos de Estudos de Gênero das universidades, uma espécie de 
manobra política e ideológica (machista, principalmente) para suprimir qualquer 
movimento de luta por direitos igualitários às minorias de gênero. 
 A biblioteca poderia ser o espaço por excelência de abertura para 
discussões, propostas de intervenção diante do cenário de retrocesso que as 
políticas públicas na área LGBT perpassam nos dias atuais no Brasil. Cenário 
de uma conjuntura política reacionária no sentido que criminaliza a sexualidade 
fora dos padrões “normais”, propaga o preconceito e estimula 
fundamentalismos, com o espírito arcaico da perseguição a toda forma de 
expressão, seja corpórea, ideológica, fílmica ou literária que quebre/rompe os 
parâmetros heteronormativos nos mais variados espaços sociais ou de 
sociabilidade. A biblioteca poderia ser o espaço para estimular o debate e 
auxiliar os professores a levá-lo para a sala de aula. 
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ANEXO 1 – Cópia de e-mail encaminhado à Justiça Federal sobre 
homofobia em atendimento na Justiça Federal do Ceará. 

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho através deste, expressar 
minha indignação, como cidadão que paga impostos e mantém o 
funcionamento dos 
órgãos e serviços públicos, diante de situação vexatória e constrangedora, 
no serviço de atendimento da Secretaria da 26ª Vara da Justiça Federal em 
Fortaleza. 

Ontem dia 25/07/2013, por volta das 12:30 presenciei um 
servidor/funcionário (que não estava usando crachá de identificação), 
proferindo em alto e bom som no seu ambiente de trabalho, toda sua fúria 
preconceituosa e homofóbica, relatando de forma estúpida e preconceituosa, 
cenas da novela Amor à Vida, da Rede Globo, do dia anterior 24/07/2013, que 

http://literatortura.com/2013/07/conheca-o-polemico-e-banido-livro-infantil-que-fala-sobre-homossexualidade/
http://literatortura.com/2013/07/conheca-o-polemico-e-banido-livro-infantil-que-fala-sobre-homossexualidade/
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apresentou o diálogo do casal 
homoafetivo que pretende formar uma família, com o médico que auxilia-os no 
processo, e que na fala de um dos personagens, houve uma análise avançada 
sobre o posicionamento de gênero dentro da sociedade, quando o personagem 
foi questionado pelo médico, perguntando se ele gostaria de ser referenciado 
como mãe ou pai da futura criança. O personagem apresentou seu sentimento 
de 
amor incondicional à futura criança e disse que não se importava, podia ser 
tratado como "mãe, pai ou fada madrinha". 
 
  O servidor/funcionário utilizou-se deste contexto para proferir todo seu 
preconceito, apresentando aos colegas de trabalho e quem mais estivesse no 
ambiente, seu discurso heterossexista, machista, homofóbico, falando alto na 
sala da secretaria que aquilo não poderia passar em rede nacional, pois 
estava destruindo a figura da família, que era uma afronta aos 
heterossexuais, enfim, uma série de opiniões que ele tem todo o direito de 
discordar, mas que com toda certeza, a Lei 8.112, que rege o servidor 
público, não permite a ele o direito de utilizar-se do espaço de trabalho 
para fazer proselitismo de nenhuma forma, inclusive o religioso, 
desrespeitando a prerrogativa constitucional de manutenção do Estado laico. 
 

Além disso, me senti profundamente triste, angustiado, ofendido pela 
situação a que fui obrigado assistir, pois sou cidadão homossexual e cumpro 
com todas minhas obrigações sociais perante à Lei e acho um abuso ter que 
presenciar um servidor/funcionário de um Tribunal da Justiça Federal, 
proferindo palavras de ódio aos homossexuais em um espaço público, onde 
todas as minorias deveriam ter seus direitos como cidadãos respeitados, 
independente de sua raça, cor, idade, sexo, gênero, vestimentas. 
 
  Solicita-se providências no sentido de ser feito uma trabalho de 
conscientização e humanização com os servidores/funcionários da Justiça 
Federal, de forma que antes de seus preconceitos e opiniões, prevaleça a 
força da Lei e o respeito à diversidade humana. 
 
  O nome do servidor/funcionário é Alexandre. Segundo me informou o 
servidor/funcionário Jorge (também sem crachá de identificação). Ele 
utilizava uma espécie de cordão com referência ao catolicismo. 
 
  Aguardo retorno das providências e informo à V. Sa. que este texto está 
sendo encaminhado para o MPF - Procuradorias Regionais dos Direitos do 
Cidadão e  a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. 
 
 Gláucio Barreto de Lima 

Seminário Internacional Desfazendo Gênero 
 

14 a 16 de Agosto, Natal (RN) 
 

Grupo de Trabalho: Educação, Gênero e Diversidade Sexual 
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Resumo 
 

O/as estudantes LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) sofrem muito com 
as violências sofridas no espaço escolar. Neste trabalho vamos refletir sobre o papel que a 
educação escolar desempenha na vida do/as LGBTs e como ela pode contribuir para uma 
cultura de respeito e valorização das diferenças, em especial as de gênero e sexuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Diversidade sexual, educação, direito 
 
 

ABSTRACT 
 
The LGBT students (lesbians, gays, bisexuals, transvestites and transsexuals) suffer greatly 
from the violence suffered at school. In this work we will reflect on the role that education plays 
in the life of the LGBTs and how it can contribute to a culture of respect and appreciation of 
differences, especially gender and sexual. 
 
KEYWORDS: Sexual diversity, education, law 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

 O direito à educação é visto como um direito fundamental de todas as pessoas. Os 

direitos fundamentais são aqueles direitos sem os quais a pessoa humana não se realiza, não 

convive e, às vezes, não sobrevive (CUNHA JÚNIOR, 2011). Todas as sociedades 

democráticas tem um rol de direitos básicos que são reconhecidos para todos os cidadãos. 

 No Brasil, nem todos os direitos fundamentais são concretizados na vida das pessoas. 

Os números de pobres, de miseráveis, de pessoas sem teto, sem terra, sem acesso a uma 
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saúde de qualidade, a uma educação pública eficiente são enormes. Muitos são os desafios 

nessas áreas para que o nosso país seja igual para todos. 

 Em relação à educação falta muita coisa para que ela seja de qualidade. A existência 

de escolas públicas e privadas, sendo esta última reservada aos que tem mais dinheiro e de 

uma qualidade muito maior do que aquela mostra o quanto a educação é um instrumento para 

a manutenção das diferenças sociais no país. 

 Além dos desafios estruturais no sistema educacionais, outros se colocam, dessa vez 

comuns a todos os sistema de ensino, seja público ou privado, federal, estadual ou municipal. 

Estamos nos referindo aos preconceitos e discriminações sofridas por estudantes que tem uma 

orientação sexual diferente da maioria.  

 Partindo da mesma ideia que Paulo Freire quando disse que “faz parte igualmente do 

pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação” (2004, p. 16), nos 

propomos a fazer esse trabalho.  

 Essa é uma pesquisa bibliográfica com análise de conteúdo. Nosso objetivo é estudar a 

homofobia e sua manifestação no contexto escolar, partindo da hipótese que essa 

discriminação impede que o direito à educação seja concretizado na vida de estudantes gays, 

lésbicas, bissexuais e transexuais. 

Entendemos a homofobia como o preconceito ou discriminação voltada para pessoas 

que fogem à sexualidade majoritária, ou seja, a todos que não são heterossexuais, sejam eles 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais. 

 Numa sociedade que valoriza a masculinidade, a virilidade, que tem a 

heterossexualidade como norma, quem não faz parte desse padrão é excluído de direitos 

fundamentais da pessoa humana. Não precisa ser gay pra sofrer a violência homofóbica. Basta 

não se adequar aquilo que as pessoas consideram como “coisa de homem” para a homofobia 

se manifeste como aconteceu, no ano passado, na Bahia, quando dois irmãos foram agredidos 

depois que saíram de uma festa porque estavam abraçados. Um chegou a óbito em 

decorrência da violência. 

Fizemos leituras de teóricos que trabalham com a temática da diversidade sexual e, em 

especial, da homofobia, como Borrilho (2010), Louro (2003; 2010), Miskolci (2009) e de autores 

que trabalham com educação e o currículo escolar como Silva (2005), Lopes (20102), Costa 

(2003) e Veiga-Neto (2003).  

Além disso, utilizamos alguns trechos de lei voltados para os objetivos e princípios da 

educação brasileira como a Constituição Federal de 1988, a Lei 9394 de 20 de dezembro de 

1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e a Lei 8069 de 13 de junho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 Infelizmente, nossas escolas e nossos professores não estão preparados o suficiente 

para lidar com esse problema. Muitas vezes a atitude do professor é de silenciamento e, até, 

de colaboração com a homofobia, ao invés de combatê-la, já que um dos princípios que regem 

a educação brasileira é o respeito à liberdade e o apreço a tolerância. 
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 Esperamos, com esse artigo, contribuir para o debate sobre a diversidade sexual e a 

educação, para que, como diz Rios “na esfera da sexualidade, ninguém seja vilipendiado, 

injuriado ou qualificado como abjeto em virtude de orientação sexual diversa da 

heterossexualidade” (2010, p. 39). 

 

2 – HOMOFOBIA E BULLYING NA ESCOLA 

 

No Pará, uma adolescente teve a matrícula negada por ser lésbica
575

. Em Goiás, duas 

estudantes foram expulsas de um colégio Adventista porque foi descoberto um namoro entre 

ambas, ainda que não tenham tido qualquer contato físico dentro do espaço escolar. A mãe da 

garota tentou argumentar para que sua filha não fosse expulsa, mas recebeu como resposta 

que homossexualismo é um crime tão sério como roubar e matar
576

.  

Em Vitória, um adolescente cansado e angustiado de tanto sofrer violência homofóbica 

na escola se suicida. Bicha, viado, gordinho eram os adjetivos que seus colegas, 

constantemente, o chamavam. Todas às vezes, saia da escola chorando. Em carta de 

despedida, antes de se enforcar com cinturão de sua mãe, dizia não entender o motivo de 

sofrer tantas humilhações
577

. 

A homofobia dentro do ambiente educacional tem se tornado uma das principais 

causas da evasão escolar. Isso acontece porque no espaço escolar faltam políticas que 

incluam a diversidade sexual nos discursos e nas práticas, sendo a heterossexualidade o único 

comportamento valorizado e estimulado, excluindo as sexualidades minoritárias, entendidas, 

de acordo com Louro, como  

 

Práticas e identidades sexuais tidas como de minorias. Mas é 
fundamental reconhecer que minoritário, neste caso, não remete à 
quantidade, e é, sim, indicativo do modo como um grupo dominante 
nomeia aqueles que dele diferem. Trata-se, pois, de práticas e 
identidades sexuais que se diferenciam ou se afastam daquelas que 
são ditas normais (2010, p. 143). 

 

A homofobia não é tratada como os outros tipos de preconceitos como, racismo e 

sexismo que são tidos e punidos como crime. O índice de homofobia na sociedade se eleva 

cada vez mais o que acaba refletindo diretamente na educação. Uma vez que “a educação é 

apenas um dos aspectos que compõem a realidade social” (FERREIRA, 2011, p. 26) e a 

escola é um reflexo da sociedade. Para Bahia e Pereira 
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 Aluna lésbica tem matrícula negada no Pará. Disponível em: 
http://acapa.virgula.uol.com.br/mobile/noticia.asp?codigo=18683. Acesso em 26/01/2013 
576

 Estudante expulsa acusa escola adventista de homofobia. Disponível em: 
http://www.paulopes.com.br/2012/06/estudante-expulsa-acusa-escola.html#.UQP-Dx3C2Wg 
acesso em 26/01/2013 
577

 Garoto vítima de homofobia se suicida em Vitória; pais culpam escola do filho. Disponível 
em: http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-
pais-culpam-escola-do-filho/2/5/15827. Acesso em 03/03/2012. 
 

http://acapa.virgula.uol.com.br/mobile/noticia.asp?codigo=18683
http://www.paulopes.com.br/2012/06/estudante-expulsa-acusa-escola.html#.UQP-Dx3C2Wg
http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-pais-culpam-escola-do-filho/2/5/15827.%20Acesso%20em%2003/03/2012
http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-pais-culpam-escola-do-filho/2/5/15827.%20Acesso%20em%2003/03/2012
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A escola não é um ambiente separado do meio social. Não se trata 
aqui de um “lugar do conhecimento e da reflexão” imune às 
vicissitudes e problemas da sociedade. Antes pelo contrário, participa 
e está inserida, para o melhor e para o pior. (2011, p. 66). 

 

 A escola que é tida como um espaço de interação, de educação e formação de 

cidadãos. Mas os estudantes que se assumem como homossexuais, bissexuais ou 

transgêneros sofrem violências não só psicológicas como também físicas em alguns casos, 

tirando-lhe o direito fundamental à educação. 

 As nossas escolas não estão aptas a lidar com o bullying homofóbico, isso porque os 

professores não têm informações de como abordar o tema da homossexualidade, preferindo 

ficar omissos e não tratar sobre a questão em sala de aula e no ambiente escolar, e também 

não há material didático qualificado para tal. É na escola que a sexualidade mais se manifesta, 

se desenvolve, onde se produzem comportamentos e se estimulam ou se supera preconceitos. 

Neste sentido, concordamos com Bahia e Pereira quando dizem que, 

 

A escola precisa contribuir com esse movimento de emancipação, de 
tornar a diversidade sexual algo discutido, conversado com 
tranquilidade, para que o ser humano possa relacionar-se melhor com 
ele próprio e com os outros. Nos tempos hodiernos, é pensamento 
corrente que para se viver democraticamente em uma sociedade 
plural é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a 
constituem. (2011, p. 52). 

 

Várias pesquisas realizadas mostram a relação da homofobia no espaço escola. 

Segundo estudo recente, estudantes gays, lésbicas e travestis estão deixando a escola por 

causa da discriminação. A pesquisa informa que, no Rio de Janeiro, cerca de 20% dos alunos 

homossexuais que iniciam o ano letivo não suportam a perseguição e violência sofridas e 

terminam abandonando os estudos.
578

 Para a psicóloga especialista em sexualidade da 

Universidade Católica de Brasília (UCB) Claudiene Santos, "a autoestima dessas pessoas que 

são discriminadas fica muito baixa. Como ela pode estar em um lugar em que os outros não a 

aceitam como ela é de verdade? A consequência em geral é a evasão”.
579

 

Outro estudo recente apontou que a maioria dos jovens brasileiros discrimina 

homossexuais. Além disso, 45% dos alunos e 15% das alunas não queriam ter colegas 

homossexuais na sala de aula. De acordo com Miriam Abramovay, coordenadora do estudo, 
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580
esse preconceito se traduz em insultos, violências simbólicas e violência física contra os 

jovens homossexuais. Ela destaca que se trata de violência homofóbica, por parte de toda a 

sociedade, inclusive de familiares, e não apenas bullying (que é a violência entre pares). De 

acordo com a pesquisadora, essa violência gera sentimentos de desvalorização e sentimentos 

de vulnerabilidade nos jovens homossexuais. De acordo com Mello Neto e Agnolet 

 

Tais cidadãos enfrentam particulares dificuldades, vivenciando 
cotidianamente casos de desrespeito e violência. Onde quer que vá, 
uma pessoa com orientação não-heterossexual, freqüentemente se 
depara com situações vexatórias, atraindo olhares curiosos, 
brincadeiras de mau-gosto e atitudes preconceituosas. (2013, p.07) 

 

Uma pesquisa feita com base em questionários do Exame Nacional do Ensino Médio 

revelou que homofobia cresceu 150% nas escolas brasileiras entre 2004 e 2008.  Segundo o 

Enem, foram analisadas 6,4 milhões de respostas feitas por estudantes que estavam 

concluindo o Ensino Médio.
581

 Segundo Lopes Neto 

 

bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e 
repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou 
mais estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo 
executadas dentro de uma relação desigual de poder. (2005, p. 165). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, o bullying homofóbico seria as atitudes 

agressivas, intencionais e repetidas voltadas para determinados alunos em decorrência de sua 

orientação sexual minoritária, ou seja, da homossexualidade. O aluno sofre esse tipo de 

violência por ser gay, lésbica, bissexual ou transexual. 

Vemos a escola como produtora de identidades e o currículo escolar, longe de ser 

neutro, como um lugar privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida, 

controlada. Mesmo que a escola e o currículo silenciem diante de problemáticas como o 

racismo, a misoginia ou a homofobia, toda a estrutura escolar, os símbolos, as regras, estão 

implicados na formação de um determinado tipo de sujeito, que na sociedade ocidental é 

homem, branco, heterossexual e cristão. Os que fogem a esse modelo são considerados 

diferentes, exóticos, não dignos do investimento escolar.  

Acima de tudo é preciso ter em mente que existe uma educação sexual na escola, 

ainda que de forma implícita. Como diz Lopes (2002, p. 122) o currículo oculto está certamente 
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incluindo questões relativas à sexualidade. Mas o que  vem a ser o currículo oculto? Silva 

(2005, pp 78 - 79) diz que 

 
 O currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do 
ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, 
contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais 
relevantes. [...] Para a perspectiva crítica, o que se aprende no 
currículo oculto são fundamentalmente atitudes, comportamentos, 
valores e orientações que permitem que crianças e jovens se ajustem 
da forma mais conveniente às estruturas e às pautas de 
funcionamento, consideradas injustas e antidemocráticas e, portanto, 
indesejáveis, da sociedade capitalista. 

 

Assim, as crianças e adolescentes estão constantemente sendo ensinados, ainda que 

de forma implícita, a se comportarem, a terem atitudes e valores típicos da sociedade em que 

estão inseridos. Um currículo que é aprendido nas relações entre professores e alunos, entre a 

administração e os alunos, entre alunos e alunos que busca um ensino conformista com a 

situação vigente.  Ademais, como ressalta Silva (2005, p. 79)  

 

[...] Mais recentemente, nas análises que consideram também as 
dimensões do gênero, da sexualidade ou da raça, aprende-se, no 
currículo oculto, como ser homem ou mulher, como ser heterossexual 
ou homossexual, bem como a identificação como uma determinada 
raça ou etnia 

 

Sengundo Veiga-Neto “a educação escolarizada é um conjunto de práticas 

indissoluvelmente ligadas às demais práticas sociais” (2003, p. 109), por isso, diante de uma 

sociedade muito violenta, preconceituosa, que discrimina os diferentes, fica fácil entender a 

manifestação da homofobia no espaço escolar. 

 

3 – ENFRENTANDO A HOMOFOBIA 

 

O ordenamento jurídico nacional coloca a educação como direito humano fundamental. 

Seu objetivo não é apenas repassar os conhecimentos acumulados pela humanidade, mas visa 

o pleno desenvolvimento da pessoa, igualdade de acesso e permanência na escola, liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, pluralismo de ideias, direito do 

educando de ser respeitado pelos educadores, o respeito à liberdade e o apreço a tolerância. 

De acordo com a Constituição Federal “A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (Art. 205, caput).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 53 e seus incisos colocam que 

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
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II - direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores; 
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da definição das 
propostas educacionais. 

 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) art. 2, “A educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” O artigo seguinte da referida Lei 

preceitua que 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância 

 

Com tantas orientações no sentido de ter uma educação para formar plenamente a 

pessoa, com pluralidade, respeito pelos direitos fundamentais, promoção da tolerância dentre 

outras, deveria ser desnecessário estudar a homofobia no espaço escolar. Mas, infelizmente, 

todas essas orientações não saem do papel.  

Ora, se a educação deve formar plenamente o indivíduo, isso significa que todas as 

características pessoas da pessoa devem ser trabalhadas no sentido de fazer do estudante um 

ser completo, sem problemas psicológicos ou mentais. Diante disso, enfrentar a homofobia na 

sala de aula faz-se necessários, uma vez que os estudantes que sofrem desse preconceito têm 

sérios problemas, podendo, como vimos acima, levar até a morte. Como bem disse Bahia e 

Pereira, 

 

A escola precisa contribuir com esse movimento de emancipação, de 
tornar a diversidade sexual algo discutido, conversado com 
tranquilidade, para que o ser humano possa relacionar-se melhor com 
ele próprio e com os outros. Nos tempos hodiernos, é pensamento 
corrente que para se viver democraticamente em uma sociedade 
plural é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a 
constituem. (2011, p. 52). 

 

No dia-a-dia escolar, vários processos são acionados para formar um tipo de sujeito, 

marginalizando todos os outros que não se enquadram nesse ideal. Ou seja, a escola ajuda a 

formar, assim como outras instâncias sociais, um sujeito que seja coerente com a sequência 

sexo-gênero-sexualidade, a saber, o sexo biológico (macho/fêmea), determina o gênero 

(masculino/feminino) e este leva a um desejo sexual (pelo sexo oposto) (LOURO, 2004, p. 80). 
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A cultura escolar, que para Dominique Julia (2001, p. 10) é, “um conjunto de normas 

que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que 

permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos” é 

heteronormativa.  

Pela lógica da heteronormatividade, todas as pessoas devem ser heterossexuais e 

todos os bens produzidos pela sociedade, sejam eles materiais ou simbólicos, são destinados 

para quem vive segundo seus preceitos. Para Miskolci, 

 

ela não se refere apenas aos sujeitos legítimos e normalizados, mas 
é uma denominação contemporânea para o dispositivo histórico da 
sexualidade que evidencia seu objetivo: formar todos para serem 
heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo 
supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade 
(2009, p. 7 e 8). 

 

Fugir a isso é incorrer em castigos, privações e discriminações; é então que aparece a 

homofobia, um conceito que reflete uma prática individual, social, jurídica e política que, 

seguindo a ordem natural do sexo, crer na supremacia da heterossexualidade e inferioriza 

todas as outras possibilidades de experimentar e viver o desejo sexual, para Borrilho: 

 

a homofobia pode ser definida como a hostilidade geral, psicológica e 
social contra aqueles e aquelas que, supostamente, sentem desejo ou 
têm práticas sexuais como indivíduos de seu próprio sexo. Forma 
específica de sexismo, a homofobia rejeita igualmente, todos aqueles 
que não se conformam com o papel predeterminado para seu sexo 
biológico. Construção ideológica que consiste na promoção constante de 
uma forma de sexualidade (hetero) em detrimento de outra (homo), a 
homofobia organiza uma hierarquização das sexualidades e, dessa 
prática, extrai conseqüências políticas (2010, p. 34).  

 

Mais do que um problema ligado a determinadas pessoas, ela faz parte do mundo 

jurídico, político e educacional, uma vez que além das violências individuais perpetradas 

contras os LGBT`s (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), segundo Borrilho (2010, p. 

15) a homossexualidade permanece um obstáculo à plena realização dos direitos, tanto civis 

quanto direitos fundamentais, como o direito à educação. Para Louro, 

 
Uma noção singular de gênero e sexualidade vem sustentando 
currículos e práticas de nossas escolas. Mesmo que se admita que 
existem muitas formas de viver os gêneros e a sexualidade, é consenso 
que a instituição escolar tem obrigação de nortear suas ações por um 
padrão: haveria apenas um modo adequado, legítimo, normal de 
masculinidade e de feminilidade e uma única forma sadia e normal de 
sexualidade, a heterossexualidade; afastar-se desse padrão significa 
buscar o desvio, sair do centro, tornar-se excêntrico (2003, p. 43-44) 

 

Partindo da Teoria Pós-Crítica do currículo, não vemos esse com neutro ou como 

simplesmente reprodutor das relações de poder do Estado. O currículo é um espaço de 

embates de políticas culturais, vinculado às relações de poder, não apenas estatal, mas 
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espalhado em toda a rede social e que inclui em seu mapa os processos de dominação 

centrados na raça, etnia, no gênero e na sexualidade (SILVA, 2005, p.158-159).  

Assim sendo, “o currículo escolar é um lugar de circulação das narrativas, mas, 

sobretudo, é um lugar privilegiado dos processos de subjetivação, da socialização dirigida, 

controlada” (COSTA, 2003, p.51), subjetivamente norteado por um padrão consensual que 

admite as várias formas de se viver à sexualidade, mas, não foge do padrão “normal da 

sexualidade”. 

 Podemos constatar que a homofobia atinge o cotidiano escolar de forma negativa, 

levando alunos que se reconhecem como diferentes dos padrões estabelecidos pela 

heteronormatividade a sofrerem com as agressões, isso os leva ao fracasso escolar, a evasão 

e até ao insucesso profissional na vida adulta porque mesmo que tenham um ótimo currículo, 

são excluídos por sua orientação e identidade sexual. Por isso, 

 

mais do que nunca, há de se investir nas questões da educação 
sexual intencional e nela a diversidade sexual, entendida como um 
direito a todo cidadão, desmistificando preconceitos e tabus 
existentes na educação das pessoas. Isto demanda, portanto, 
estratégias pedagógicas apropriadas, visando à formação continuada 
do professor. (BAHIA E PEREIRA, 2011, p. 62). 

 

Diante disso, faz-se necessária uma formação continuada para os professores e 

professoras sobre a diversidade sexual. Sabemos que muitos deles carregam consigo seus 

valores religiosos, mas a escola deve ser um ambiente laico e plural, um espaço onde a 

diversidade seja valorizada e bem trabalhada, onde os preconceitos sejam discutidos e as 

descriminações combatidas. 

Desde a educação infantil, as crianças precisam ter noções sobre a diversidade 

existente na sociedade. Um dos primeiros conceitos aprendidos na escola é o de família. 

Diante da nova realidade social, a família não é vista apenas como constituída por pai, mãe e 

filhos. Mas existe uma diversidade de arranjos familiares, dentre esses está à família 

homoafetiva, formada por dois pais ou duas mães e seus filhos. 

Além disso, diante de piadinhas ou brincadeiras que estudantes na sala de aula tiram 

com seus colegas gays, que na maioria das vezes nem assumidos são, é necessária a 

intervenção do professor no sentido acabar com essa prática, uma vez que ela traz 

consequências nefastas para a vida dos alunos que sofrem com o bullying homofóbico e 

também para os alunos que praticam, já que eles poderão no futuro adotar posturas violentas 

na sociedade. 

Diante disso, a escola enquanto reflexo da sociedade que está inserida também tem 

um papel transformador dessa sociedade e não apenas reprodutor. Partindo da perspectiva de 

construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, mais solidária, mais plural, a 

escola assume um papel relevante nessa missão. Como disse Henriques, 

 

A escola e, em particular, a sala de aula, é um lugar privilegiado para 
se promover a cultura de reconhecimento da pluralidade das 
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identidades e dos comportamentos relativos a diferenças. [...] [A] 
escola torna-se uma referência para o reconhecimento, respeito, 
acolhimento, diálogo e convívio com a diversidade (apud BAHIA E 
PEREIRA, 2011, p. 62). 

 

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a educação, visa o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Além disso, o ensino deve ser ministrado com base no respeito à 

liberdade e apreço à tolerância. Ou seja, a educação oferecida nas escolas, deve propiciar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, as condições necessárias para o crescimento intelectual, 

emocional e físico dessas pessoas. Como assinalam Mello Neto e Agnoleti 

 

A educação, um dos maiores instrumentos de empoderamento, deve 
ser trabalhada como meio de reconhecimento e afirmação dos 
direitos humanos e da diversidade existente entre as pessoas. É a 
partir da educação que é possível incluir essa imensa parcela da 
população brasileira no desenvolvimento, garantindo-lhe o pleno 
exercício da cidadania. Entretanto, para que se possa dar efetividade 
a essa proposta de Educação Inclusiva, faz-se imperioso garantir o 
acesso a uma educação de qualidade, pluralista e emancipatória - 
aqui compreendida enquanto aquela que, muito mais que possibilitar 
a formação acadêmica, científica, cultural e humanista, estimula a 
curiosidade, a criatividade e a busca por aprimoramento - a todas as 
pessoas. (2013, p.06) 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Dizer que a educação é o caminho para qualquer país se desenvolver com qualidade 

virou lugar comum. Políticos, empresários, professores, estudantes, organizações da 

sociedade civil, enfim, todas as pessoas e entidades que direta ou indiretamente estão 

envolvidas com a educação falam a todo tempo sobre isso. Mas é preciso garantir não só uma 

educação de qualidade, como também uma educação que valoriza as diferenças, à 

diversidade, a pluralidade existente no espaço escolar. 

A homofobia incita o ódio, a violência, a difamação, a injúria, a perseguição e a 

exclusão do aluno no ambiente escolar. Tais atos só poderão ser combatidos quando houver 

políticas publicas na área de educação que deem suporte para o atendimento à diversidade em 

sala de aula para combater os preconceitos em relação a gênero, raça e as diversas 

orientações sexuais. 

É inconcebível que, em pleno século XXI, pessoas ainda sejam discriminadas em 

virtude de sua orientação sexual. Os casos de violências físicas e psicológicas que sofrem 

essas pessoas ferem brutalmente sua dignidade, valor supremo de nosso país, de acordo com 

a Constituição Federal de 1988. 
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A escola precisa ser um lugar onde o aluno se sinta acolhido, aceito e valorizado em 

sua singularidade e não lugar de exclusão e discriminação. Os anos que o estudante passa na 

instituição escola marca, indelevelmente, sua vida. 

O tipo de sociedade que buscamos passa pelo tipo de educação que temos. Se 

quisermos construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, plural precisamos, na nossa 

prática pedagógica, buscar desenvolver em nossos alunos valores como respeito, tolerância e 

apreço a diversidade. 

Assim, se faz necessário que a escola trabalhe em prol de uma educação para a 

diversidade, para a pluralidade e que saiba conhecer, respeita e conviver bem com as diversas 

identidades de gênero e sexuais.  

A educação precisa, de fato, está preparada para o desenvolvimento pleno dos 

estudantes e ser um instrumento fundamental para o alcance da cidadania, sem qualquer tipo 

de exclusão. Uma educação para todos precisa trabalhar o respeito às diferenças na escola e o 

apreço a tolerância.  

O direito à educação no Brasil será realidade um dia onde todas as pessoas, 

independente de sua cor, classe social, gênero, orientação sexual, tenha acesso a ela e nela 

possam permanecer se sofrer qualquer tipo de preconceito ou discriminação em virtude de 

características pessoais. 
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Resumo: O artigo apresenta os conceitos de um grupo de alunas da UEFS¹, 
sobre os assuntos que se constituem tema deste trabalho. Os argumentos são 
desenvolvidos com base nas teorias pós-criticas, especialmente nos estudos 
pós-estruturalistas. Os resultados parciais apontam que as futuras pedagogas 
entrevistadas, possuem ainda opiniões infundadas sobre tais conceitos. 
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Abstract: The paper presents the concepts of a group of students from UEFS ¹, 
on matters that are subject of this work. The arguments are based in the post-
critical, especially in the post-structuralists. Partial results indicate that future 
educators interviewed, have yet unsubstantiated opinions about such concepts. 
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Introdução 
 

Os debates contemporâneos no campo da educação têm promovido 

discussões de grande relevância para a problematização de padrões 

historicamente construídos que devem ser analisados e colocados em dúvida, 

para um novo tipo de respeito às singularidades humanas. (LOURO, 2010, p. 

42), afirma que: “Novas” identidades culturais obrigam a reconhecer que a 

cultura, longe de ser homogênea e monolítica, é, de fato, complexa, múltipla, 

desarmoniosa, descontínua.   

Neste contexto, nos deteremos a analisar as concepções de um grupo 

de estudantes do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Feira de 

                                                           
²
 - Empregou-se o termo “orientação sexual”, conforme consta nos documentos PCNs. Porém, 
não consideramos adequado seu uso, conforme apontam SANTOS E ARAUJO, 2009, p.18 “os 
PCNs difundiram uma concepção de que o que se deveria ensinar na escola era a orientação 
sexual. Logicamente, no imaginário da maioria, a homossexualidade só poderia estar ligada a 
uma opção sexual, já que a escola “orientava” a sexualidade das alunas e alunos. Além disso, 
ao propor a inserção da discussão sobre orientação sexual por meio de temas transversais, 
esse material sugere orientações pedagógicas fundamentadas em uma concepção intencional 
e politicamente construída de educação acerca da sexualidade, baseada na prevenção à 
gravidez na adolescência e às DST/HIV/AIDS, somente. 

mailto:moreirajefferson92@yahoo.com.br
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Santana, sobre três temas que se enlaçam a todo o momento: as relações de 

gênero, sexualidade e diversidades.  

O presente estudo visa contribuir para a reflexão dos futuros 

pedagog@s quanto à manifestação da sexualidade, das relações de gênero 

historicamente construídas e do respeito às diversidades sexuais.  

Na primeira parte do trabalho serão explicitadas, a partir da pesquisa 

bibliográfica, algumas reflexões sobre as relações de gênero historicamente 

construídas, que se articulam também no espaço escolar.  

Logo após, serão apontadas algumas considerações sobre a proposta 

de Orientação Sexual², proposta pelo MEC (1997), nos documentos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

Por fim, serão demonstradas e problematizadas as concepções de um 

grupo de futuras pedagogas, sobre os conceitos que se constituem tema desta 

pesquisa e, a relevância, que tais sujeitos atribuem sobre as possibilidades de 

discussão sobre tais temáticas, e, como são feitas essas abordagens em sua 

formação inicial.  

Relações de gênero e currículo escolar: tecendo reflexões. 
 
 A palavra gênero, no senso comum, está designada a referir-se a 

qualquer categoria que apresenta as mesmas características específicas que 

caracterizam como pertencentes a um mesmo grupo. Esse termo, também é 

usado na sociedade, para designar, as diferenças entre o feminino e 

masculino. Sendo atribuídas, historicamente na sociedade, características de 

superioridade do homem sobre a mulher. Esses aspectos, que foram 

historicamente construídos e representados ocupam um lugar privilegiado para 

sua difusão dentro dos currículos de nossas instituições de ensino. O currículo, 

neste trabalho é entendido para além de algo meramente técnico, onde se 

encontram os conteúdos selecionados e “dignos” de serem transmitidos. Mas 

sim, segundo MEC, (2009, p.51), como  

“as diferentes aprendizagens tecidas nos contextos interno e 
externo à escola. Talvez agora possamos focar o currículo nas 
crianças e em suas relações e concebê-los como construção, 
articulação e produção de aprendizagens que acontecem no 
encontro entre os sujeitos e a cultura”. 

 Segundo LOURO (1997, p.81): 

É indispensável que reconheçamos que a escola não apenas 
reproduz ou reflete as concepções de gênero e sexualidade que 
circulam na sociedade, mas que ela própria as produz. Podemos 
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estender às análises de Foucault, que demonstraram o quanto as 
escolas ocidentais se ocuparam de tais questões desde seus 
primeiros tempos, aos cotidianos escolares atuais, nos quais 
podemos perceber o quanto e como se está tratando (e constituindo) 
as sexualidades dos sujeitos (p. 81). 

  

 Depreende-se, portanto, que a escola propaga fundamentos e 

conceitos hegemônicos na sociedade, dentro de um conjunto de 

normatividades, aos quais os sujeitos que constituem o ambiente escolar 

devem adequar-se. Jimena Furlani (2007, p.12) afirma:  

“em meio a disputas e relações de poder, as muitas instituições sociais, 
usando de seus discursos normativos, posicionam certos saberes 
como ‘hegemônicos’, muitas vezes transformando a diferença ‘do outro’ 
em desigualdade social. E isso deveria interessar, sobremaneira, à 
Escola e suas educadoras e educadores”  
 

 Os professores e professoras, enquanto intelectuais críticos deverão 

está atento para tais questões, contribuindo de maneira significativa para a 

promoção de respeito às singularidades humanas e para o combate ao 

preconceito. Percebe-se que as representações sociais construídas 

historicamente em nossa sociedade, são transmitidas e legitimadas também 

em nossas instituições de ensino. E o pior, apresenta-se como características 

normais, legitimadas, únicas, naturais, aos quais devemos nos adequar. (Silva, 

1998, p.12), afirma que: 

    

Os diferentes grupos sociais utilizam a representação para forjar a sua 
identidade e as identidades dos outros grupos sociais. Ela não é, 
entretanto, um campo equilibrado de jogo. Através da representação se 
travam batalhas decisivas de criação e imposição de significados 
particulares: esse é um campo atravessado por relações de poder. (...) 
o poder define a forma como se processa a representação; a 
representação, por sua vez, tem efeitos específicos, ligados, sobretudo, 
à produção de identidades culturais e sociais, reforçando, assim, as 
relações de poder. 
 

 

   Os grupos que possuem uma maior centralidade representam a si 

próprios e instituíram na sociedade uma lógica de que aqueles que não se 

adéquam a tal padrão são sujeitos “anormais”. Sobre isto, afirma Louro (2000, 

pág.16) que: 

    
Os grupos sociais que ocupam as posições centrais, “normais” de 
gênero, de sexualidade, de raça de classe, de religião, etc) tem 
possibilidade não apenas de representar a si mesmos, mas também de 
representar os outros. Eles falam por si e também falam pelos “outros” 
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(e sobre os outros); apresentam como padrão sua própria estética, sua 
ética ou sua ciência e arrogam-se o direito de representar (pela 
negação ou pela subordinação) as manifestações dos demais grupos. 

 

 É preciso, porém, diante de tais questões mencionadas ao longo do 

texto acerca dos aspectos curriculares, questionar: não teria nossos currículos 

escolares contribuído para o reforço de preconceitos e estereótipos acerca de 

grupos em nossa sociedade? Não teria a escola, consolidado práticas que 

privilegiam aspectos de uma cultura hegemônica, heterossexual e machista? 

Louro, (2010, pag. 44) evidencia aspectos sobre tal afirmação ao afirmar que: 

 “em nossas escolas, as ciências e os mapas, as questões 
matemáticas, as narrativas históricas, os textos literários, relevantes 
sempre assumem tal identidade como referência. A contínua afirmação 
e reafirmação deste lugar privilegiado nos fazem acreditar em sua 
universalidade e permanência; nos ajuda esquecer seu caráter 
construído e nos leva a conceder a aparência de natural. Todas as 
produções da cultura fora deste lugar central assumem o caráter de 
diferentes e, quando não, são simplesmente excluídas dos currículos, 
ocupam ali a posição do exótico, do alternativo, do acessório.  

  

               As discussões sobre a educação sexual, como vem acontecendo nas 

escolas não tem promovido aos estudantes uma apropriação de conhecimento 

da sexualidade como algo histórico, mas, como algo biológico, pré-

determinado, aos quais as mulheres foram criadas para procriação, ou as quais 

os sujeitos devem adequar-se dentro de uma lógica heteronormativa.  As 

relações de poder a serviço de quem estão esse conhecimento não são 

percebidas por muitos educadores, que, isentos de uma atitude crítica, 

continuam a legitimar e reproduzir os conceitos e fundamentos de uma 

sociedade hegemônica, ainda que sem uma intencionalidade explícita. 

    Britzman (1999, p. 100-100) afirma:  

Foucault nos propicia uma outra forma de pensar sobre a 
sexualidade: não como desenvolvimento ou identidade mas como 
historicidade e relação. A sexualidade não deve ser pensada como 
um tipo de dado natural que o poder tenta manter sob o controle, ou 
como um obscuro domínio que o conhecimento tenta gradualmente 
descobrir. Ela é o nome que pode ser dado a um construto histórico: 
não uma realidade furtiva que é difícil de apreender, mas uma 
enorme superfície em forma de rede na qual as estimulações dos 
corpos, a intensificação dos prazeres, o incitamento ao discurso, a 
formação de um conhecimento especializado, o reforço de controles e 
resistências estão vinculados uns aos outros, de acordo com algumas 
poucas estratégias importantes de saber e poder (p. 100-101). 
 

  Torna-se de grande relevância, que os futuros educadores estejam 

atentos para tais questões no que tange ao desenvolvimento de uma atitude 
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crítica e de respeito às diversas manifestações da sexualidade. Entendendo 

que a escola, enquanto um espaço sócio-histórico-cultural é composto por 

indivíduos dos mais variados contextos da sociedade, possuidores, portanto de 

identidades múltiplas. 

A proposta de educação sexual implantada pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) 

A partir da década de 1990, a “orientação sexual²”, passa a ser proposta 

como temática transversal dentro do currículo escolar, pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados pelo MEC (Ministério da Educação 

e Cultura). Desta maneira, não existe um componente curricular específico que 

aborde os temas transversais, onde está incluso os conteúdos “orientação 

sexual”. Sendo, portanto assuntos que perpassam por todas as disciplinas do 

currículo, nos momentos que assim se adequarem.  

Nos seus conteúdos para a orientação sexual, os PCNs, atribuem como 

sugestões para serem trabalhados no primeiro e segundo ciclo, os assuntos: 

corpo: matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenção às doenças 

sexualmente transmissíveis/AIDS.   

Nas suas orientações didáticas, o documento do MEC – Pluralidade 

Cultural e Orientação sexual- Temas transversais, vol. 10, aponta que: 

“O trabalho pedagógico é feito principalmente por meio de atitude do 
professor e de suas intervenções diante das manifestações de 
sexualidade dos alunos na sala de aula, visando auxiliá-los na 
distinção do lugar público e do privado para as manifestações 
saudáveis da sexualidade correspondentes à sua faixa etária. É a 
partir dessa percepção que a criança aprenderá a satisfazer sua 
necessidade de prazer em momentos e locais onde esteja preservada 
a sua intimidade” pág. 154. 
 

              Cabe salientar que existem também, muitas críticas à proposta dos 

temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Macêdo (1999, pág. 56) afirma que: 

   “os PCN não embutem, em sua lógica, a centralidade que afirmam ter 
os temas transversais. Retomemos nossa questão inicial: se os 
temas transversais expressam as temáticas relevantes para a 
formação do aluno, por que não são eles os princípios estruturadores 
do currículo? Por que não fazer deles o núcleo central da 
estruturação curricular e inserir “transversalmente” as diferentes áreas 
do conhecimento?”. 

  Desta maneira, muitos tendem a considerar que os chamados temas 

transversais não têm uma grande visibilidade pelos educadores, como temas 
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de importância, portando, muitos continuam a centrar suas práticas somente 

dentro das disciplinas clássicas. 

 A discussão que aqui se faz, sobre a proposta de educação sexual 

elaborada pelo MEC, visa demonstrar a grande importância que deverá ter a 

formação do educador, para o trabalho com a orientação sexual, visto que, 

esse sujeito se constitui de fundamental importância na articulação com um 

saber fazer, que deverá ser proporcionado a partir de uma atitude crítica-

reflexiva, para o trabalho com as questões da sexualidade, no âmbito escolar. 

Sendo necessária a atitude de respeito às diversas manifestações de 

sexualidades, superação de preconceitos, tabus, dogmas religiosos, 

estereótipos, etc.  

Metodologia  
  A pesquisa em andamento é realizada com base nos estudos da 

pesquisa qualitativa, que segundo (BOGDAN E BIKLEN, 1986, p. 13) “envolve 

a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com 

a situação pesquisada, enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”. A técnica utilizada para 

a coleta de dados, neste trabalho, foi a aplicação de questionário, com 

questões abertas, que foram distribuídas em momento oportuno, onde foram 

apresentadas às estudantes o tema da pesquisa. Os sujeitos participantes 

foram nove estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, denominadas neste trabalho como 

cores.  

 Na pesquisa, buscou-se analisar o que eles entendiam por tais assuntos 

e a importância que atribuíam sobre a discussão de tais temáticas no seu 

período de formação, para o desenvolvimento uma práxis reflexiva e 

contribuinte na superação de preconceitos, tendo como princípio norteador 

compreender se eles consideram a formação em seu período de graduação 

suficiente para trabalhar com as diversidades sexuais que se podem fazer 

presentes na escola. 

 

A pesquisa e seus resultados  

Concepções sobre gênero e sexualidade: O que pensam as estudantes de 
Pedagogia? 
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 Segundo (BRITZMAN, 1998, p. 162), a sexualidade pode ser entendida 

como “[...] a base da curiosidade, a força que nos permite elaborar e ter ideias, 

bem como o desejo de ser amado e valorizado à medida que aprendemos a 

amar e a valorizar o outro”. Sobre o que @s sujeit@s da pesquisa entendiam 

por sexualidade, respondem: 

   
“São particularmente questões ligadas ao sexo, opção sexual de cada 
um e a forma como estas características se apresentam” (Verde) 

                                   “O despertar da identidade de cada indivíduo” (Branco) 
“Mesmo conhecendo um pouco sobre o assunto não sei o que dizer 
sobre o assunto”     (Preto) 
“Acredito ser a forma como diferenciar preferências, delimitar uma 
dicotomia homem e mulher. É também entendido como uma relação 
entre essas preferências” (Laranja) 

                                   “A orientação sexual de cada indivíduo” (Azul) 
                                   “Definição de gênero, masculino ou feminino” (Vermelho) 

“O que logo relaciona a sexualidade é o ato sexual praticado por um 
homem e uma mulher. Sexualidade está ligada também aos diferentes 
tipos de opções sexuais, na qual é estabelecidas relações entre 
homossexuais e heterossexuais” (Amarelo) 
 “A sexualidade é parte integrante do intimo, do pessoal do ser 
humano. Onde cada ser revela sentimentos que mudam 
constantemente, de acordo com a realidade e as experiências 
vivenciadas, como por exemplo, a opção sexual” (Rosa) 
“É uma proposta pedagógica onde se estuda a sexualidade de forma 
geral, em todos os sentidos, tanto das relações entre os sexos quanto 
da sexualidade em si mesmo” (Roxo) 

 
  Fica evidente, a partir do que escrevem as estudantes, o contraponto 

entre o conceito de sexualidade apresentada pelas mesmas, com este, 

apontado por (SANTOS E ARAUJO, 2009, p. 17) como sendo um constructo 

histórico. Esses autores afirmam que:  

 (...) a sexualidade constitui-se em uma categoria de análise mais 
ampla, que considera as relações de poder, os referenciais de classe, 
as relações entre os gêneros, a diversidade sexual, os aspectos 
sociais, históricos, políticos, econômicos, éticos, étnicos e religiosos. 
A sexualidade compreende também os conceitos de linguagem, 
corpo e cultura. 

   As afirmações de Verde e Amarelo que relacionam a sexualidade ao ato 

sexual e Rosa que fazem uso do termo opção sexual podem ser questionadas 

a partir do que (SANTOS E ARAUJO, 2009, p.17), afirmam: 

 O senso comum, baseado em crenças e valores pessoais, fundamenta 
argumentos como o que confunde opção sexual com orientação sexual, 
proferidos por grande parcela da população independentemente de 
outras variáveis sociais como: classe, gênero, intelectualidade, 
geração. Entretanto, há diferença entre opção e orientação sexual. 
Quando uma pessoa opta por algo, ela faz uma escolha entre várias 
ou, no mínimo, entre duas possibilidades. As pessoas com orientação 
homossexual não optam por se apaixonar e se relacionar intimamente 
com pessoas do mesmo sexo. Em primeiro lugar porque se pudessem, 
provavelmente, não optariam por ser alvo de ações, comentários ou 
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olhares preconceituosos e discriminatórios, uma vez que a regra 
dominante é a heterossexualidade. Em segundo lugar, porque o desejo 
afetivo-sexual dessa pessoa é orientado a pessoas do mesmo sexo, 
assim como ocorre na heterossexualidade, em que o desejo afetivo-
sexual da pessoa é orientado a pessoas do sexo oposto. 

                      Percebe-se ainda, a partir dos escritos das estudantes, que, 

algumas não possuem conhecimentos suficientes acerca do assunto. O que 

dificulta, ou mesmo impossibilita, que uma proposta de educação sexual 

desenvolvida por estas futuras professoras, possa contribuir 

significativamente na consolidação de práticas que desestabilizem a 

heteronormatividade, consolidada em nossa sociedade, como a única 

orientação sexual “correta” e natural. 

        No questionário, ao ser indagado: o que entendem por relações de 

gênero? As estudantes respondem:  

  “Relações ligadas ao gênero podem ser considerados em feminino 
ou masculino” (Verde) 

“As relações que abrangem as diferenças entre sexos” (Branco) 
 “- - - -” (Preto) 
“Entendo como a diversidade de preferências e relações sexuais 
existentes, ou seja, existem homens, mulheres, gays e lésbicas que 
devem ser vistas em nossa sociedade” (Laranja) 
“As relações entre sexo masculino e feminino” (Azul) 
“Integração dos gêneros um com o outro. Relação de inclusão e 
igualdade para ambos os sexos, seja masculino ou feminino 
exercendo as mesmas funções” (Vermelho) 
“Relações de gênero são as relações entre indivíduos do sexo 
masculino com o sexo feminino. Também podemos incluir nessas 
relações as opções de envolvimento entre as pessoas do mesmo 
sexo” (Amarelo) 
“É a integração entre pessoas de sexo diferentes, ou seja, masculino 
e feminino” (Rosa) 
“São relações entre o sexo feminino e masculino, onde questionam 
as diferenças sexuais, os preconceitos existentes, as desigualdades e 
aplica propostas para uma relação sócio-efetiva” (Roxo) 

                  Em alguns dos escritos, percebe-se também, que algumas das 

estudantes apresentam a sua concepção de relações de gênero ligado a 

determinantes biológicos, fixos. Diferentemente de seu uso na atualidade por 

muitas feministas que fazem uso deste para contrapor-se a ideia natural e 

biológica que supõe um comportamento universal e “padronizado” de homens e 

mulheres.  

                Sobre a importância da discussão de tais temáticas dentro do seu 

curso de graduação, todas as estudantes foram unânimes em afirmar que 

consideram importantes tais discussões, justificando suas afirmações.  
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“Sim. Até porque se o curso não desenvolver discussões 
problematizando a prática, que profissionais seremos e como 
trabalharemos tais questões com os alunos?” (Verde) 
“Sim. Porque, ao terminarmos a graduação encontraremos muita 
diversidade em sala de aula e temos que saber trabalhar com elas.” 
(Branco) 
“Sim, porque tais assuntos estão diretamente vinculados ao nosso 
cotidiano, sendo de total relevância ser abordados discutidos e 
analisados” (Preto) 
“Sim, muito importante. Eu, como futura pedagoga me questiono 
como lidar com uma criança que se diz gostar do mesmo gênero 
sexual ao qual pertence. É de suma importância que ao ingressar na 
educação, como formadores, estejamos preparados para lidar com tal 
situação” (Laranja) 
“Sim. Porque vai permitir um entendimento maior sobre o assunto” 
(Azul) 
“Sim. Par que haja socializações do que é sexualidade e as relações 
de gênero, porque esses englobam inúmeros fatores aos quais os 
profissionais, principalmente aqueles da área de educação 
necessitam trabalhar para que sejam discutidos, trabalhados com as 
crianças e adolescentes que estão na fase da puberdade, até mesmo 
para minimizar os preconceitos e quebras dos paradigmas existentes” 
(Rosa) 

               A partir do que afirmam as estudantes, podemos entender que as 

mesmas não se sentem preparadas para o trabalho contra os estigmas e 

preconceitos que se manifestam contra as várias diversidades, entre elas as 

sexuais.  Entende-se, que as alunas consideram as discussões e 

problematizações no seu período de formação inicial, de grande relevância 

para o desenvolvimento de uma prática reflexiva em sala de aula.  
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               Questionadas, se consideram a formação que recebem no seu curso 

de graduação para o trabalho com as diversidades sexuais, que podem fazer-

se presentes no espaço escolar, algumas afirmam:  

  
“Não, porque estas discussões quase não existem aqui no espaço 
de formação e os próprios profissionais saem daqui sem saber como 
se portar diante da situação em sala de aula” (Verde) 
“Não. Não temos nenhuma disciplina obrigatória e raríssimos 
professores tocam no assunto, de forma que temos que buscar 
aprofundamento no tema por conta própria” (Branco) 
“Não, mesmo estando no começo do curso já pude perceber que 
não temos esse assunto como relevante, sendo de total importância” 
(Preto) 
“As vezes vejo discussões bastantes construtivas. Mas, percebo, as 
vezes, uma falta de empenho das formandas em aceitar as relações 
de gênero, que existem e não devem passar despercebidas.” 
(Laranja) 
“Não, pois mesmo sendo abordado de maneira parcial em algumas 
disciplinas, esse assunto não é explorado da forma como deveria 
ser. Podemos notar a mínima importância que dão a essa temática 
quando a mesma é colocada como disciplina optativa” (Amarelo) 
“Não. Existe uma carência muito grande em relação a essa temática, 
os professores não aprofundam o tema como deveriam de certa 
forma trabalham conosco o tema mais não o necessário para uma 
graduação em pedagogia” (Roxo) 

 

A partir do que relatam as estudantes, podemos perceber também, que 

as discussões que acontecem nos momentos de sua graduação, sobre tais 

temáticas, se dão pela atitude de algum docente, que consideram relevantes 

tais discussões.   

        As pesquisas de Ferreira (2013, p. 13) apontam que as discussões 

de gênero e sexualidade ocupam um lugar marginalizado dentro do curso de 

Pedagogia da UEFS, ela afirma que:  

Contudo, parece-me que, mesmo com as discussões sobre gênero e 
sexualidade estando concentradas em sua maioria em disciplinas 
optativas e que outras discussões dependam da iniciativa e vontade 
de algum (a) docente (...) (p. 183). 
 

                Ao serem questionadas quanto ao papel que a escola deve 

desempenhar com relação às diversidades sexuais surgem preconceitos nas 

falas das estudantes. Concepções de ordem religiosa aparecem em algumas 

das falas das estudantes: 

 “A escola deve ser a propulsora de conhecimento e visões não 
preconceituosas, porém, o aluno que está no caminho errado, à 
escola tem o papel de mostrar o caminho certo. Eu acho assim, Deus 
ama o pecador, mas abomina o pecado, a escola tem que mostrar o 
caminho certo, porém respeitando” (Preto) 
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“As escolas devem abordar em seu currículo assuntos relacionadas à 
sexualidade, englobando assim as diferentes opções sexuais e 
incentivando o respeito às opções realizadas por cada indivíduo. 
Assim, na escola onde atuo com a quarta série eu mostro a verdade, 
o que está na Bíblia. Mas, não tenho preconceito, só mostro o 
caminho certo. (Amarelo) 

 
     Percebe-se que, muitas questões estão por trás das atitudes dos 

futuros professores, para que não desenvolvam uma educação sexual numa 

perspectiva de valorização da diversidade, seja por falta de motivação, 

desqualificação profissional, estereótipos tragos com relação ao/as 

homossexuais, dogmas religiosos e até a própria homofobia. Percebe-se que a 

falta de preparação para a abertura de discussões referentes à sexualidade 

acabam gerando e/ou permitindo atitudes que desqualificam a orientação 

sexual dos sujeitos que fuga a regra da orientação heterossexual. Existem 

ainda atitudes que tendem a fazer com que o sujeito considere sua orientação 

sexual errada. AVILA, 2011, nos mostra que: 

(...) “atitudes como educadoras sexuais, se é possível afirmar 
que eram educadoras sexuais mantinham uma “intenção 
evangelizadora”, normatizadora, e incluíram, sempre que 
tiveram “abertura”, tentativas de “mostrar a Bíblia para que o 
aluno veja o que é correto, sem brigar, sem impor, mas 
somente para mostrar a ele a verdade”. (pág. 06) 

  
                     Tais atitudes se constituem em práticas preconceituosas que 
devem ser repudiadas. A partir daí podemos entender que o padrão de 
normatividade é assimilado por tais estudantes como referências, aos quais os 
sujeitos da sociedade devem adequar-se.  
 
Arriscando conclusões... 
 Não seria coerente com a proposta deste trabalho, apresentar 

conclusões definitivas, rígidas, frente ao momento que vivemos numa lógica de 

instabilidade e incertezas. Segundo Louro (2011, pag. 41) “Mais do que nunca 

nos percebemos vulneráveis, sem qualquer preparo para enfrentar os choque e 

desafios que aparecem por toda parte”. Nosso objetivo, não é, portanto, 

apresentar conclusões rígidas, fixas e definitivas. 

 A partir de tais conceitos, apresentados pelas estudantes, 

consideramos que, existe uma carência de discussões a respeito das 

diversidades sexuais, relações de gênero e do próprio conceito de sexualidade, 

dentro do currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, o que pode contribuir para práticas não 

inovadoras nas questões que tangem as diversidades sexuais.    
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 No projeto curricular do curso de pedagogia da referida 

Universidade, existe a seguinte afirmação: 

 A abrangência do trabalho pedagógico requer que o 
formando do Curso de Pedagogia atue de forma ética, crítica, 
cooperativa, que exerça a capacidade de liderança e de 
busca permanente do conhecimento. Além disso, o egresso 
desse curso deverá ser um profissional que conceba o no 
processo histórico, dinâmico e diversificado, respondendo 
criticamente aos desafios que a sociedade lhe coloca 
(PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO DO 
CURSO DE PEDAGOGIA, 2002, p.14). 

 

                     Para que tais objetivos sejam alcançados, tal profissional deverá 

ter uma formação que lhe propicie um olhar histórico sobre os mais variados 

contextos e temas que se manifestam na sociedade, inclusive os temas que se 

constituem tema desse trabalho. 

 As pesquisas de Unbehaum, Cavasin e Gava (2010) tem apontado 

a falta de discussões sobre gênero e sexualidade na formação d@s 

professor@s e traz como referência “a conseqüência desta ausência é a 

dificuldade deles/delas trabalharem estes conteúdos em sala de aula” 

(p.01).Discussão esta, que não deve se reduzir aos aspectos biológicos ou 

dentro de uma normatividades, aos quais, todos os sujeitos devem adequar-se. 

 Entendendo o currículo para além de meramente técnico, como um 

campo contestado, onde as relações de poder se fazem presentes, cabe 

questionar, a partir do que aponta Ferreira (2013, p.13)  

Quais os motivos que conduziram os (as) construtores (as) 
deste currículo a não entrelaçar as relações de gênero e 
sexualidade às discussões de alguns componentes 
curriculares? Por que aparentemente o gênero e a sexualidade 
aparecem mais nas brechas, nas fissuras do que como 
constituinte da concepção educativa que perpassa toda a 
formação do curso de Pedagogia? Quais disputas e 
negociações marcaram a construção desse currículo? Quais 
disputas e negociações marcam a construção desse currículo 
no cotidiano da sala de aula, quando o gênero e a sexualidade 
aparecem como proposta do (a) docente e quando não 
aparecem? E por fim, quais as marcas de gênero e sexualidade 
que estão sendo impressas na formação do curso de 
Pedagogia no cotidiano da sala de aula? 

   
  Essas são questões que merecem maior aprofundamento, novos 

estudos e problematizações, acerca dos jogos de poder que se manifestam nos 

currículos educacionais, que continuam a transmitir um padrão de referência 

heterossexual, branco e ocidental como marcas “naturais”, ou quando se 

silenciam, promovem a marginalização de grupos “minoritários”. Considero, 
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ainda, que as possibilidades de discussões de tais temáticas, dentro do período 

da formação inicial dos educadores poderão tornar-se momentos de reflexões 

e discussões, possibilitando assim, um novo olhar sobre as alteridades. 
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RESUMO 
A partir do pressuposto de que a sexualidade de um indivíduo é definida por 
suas preferências, predisposições ou experiências sexuais, na experimentação 
e descoberta da sua identidade e atividade sexual, este trabalho busca 
questionar a quem se destina o papel da orientação da sexualidade para a 
formação de uma juventude mais consciente, escola, família ou sociedade. 
Palavras-chave: Sexualidade, orientação, escola, sociedade. 
 

ABSTRACT 
Assuming that an individual's sexuality is defined by your preferences, 
predispositions or sexual experiences, experimentation and discovery of his 
identity and sexual activity, this work aims to question the intended audience of 
the role of sexuality guidance for training a more conscious youth, school, family 
or society. 
Keywords: Sexuality, guidance, school, family, society. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A sexualidade de um indivíduo define-se como sendo as preferências, 

predisposições ou experiências sexuais, na experimentação e descoberta da 

sua identidade e atividade sexual, num determinado período da sua existência. 

Por este motivo, Cunha (2000) afirma que a educação da sexualidade faz parte 

da educação global do ser humano e como tal, deve ser tratada com o mesmo 

cuidado que qualquer aspecto da educação da nossa juventude nos deve 

parecer. 
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Complementar a esse ponto, Santos (2005) afirma que a escola precisa 

ser o espaço em que a criança e o jovem compreendam a sua sexualidade 

como um todo e não como uma atividade a parte de seu cotidiano. Dessa 

forma, o autor destaca a necessidade de educar e não apenas informar, o 

primeiro é mais complexo, é um processo. 

É notório que a mídia bombardeia-nos com uma série de informações 

que se não transformada em educação não nos serve de nada. Os novos 

produtos audiovisuais e informatizados entraram em nossas vidas tão 

sorrateiramente que, quando percebemos, já estávamos cercados por eles 

(BALAN, 1997). A partir de toda essa informação gerada e acessível aos 

jovens, Cunha (2000) discute que não são jovens que andam desorientados, 

são os adultos que não sabem que orientação lhes dar. 

Segundo Santos (2005), os adolescentes têm muitas informações, mas, 

em contrapartida, não sabem o que fazer com a informação. É importante 

ressaltar o valor de uma prática educacional que esteja inserida no contexto 

sociocultural, psicológico, afetivo e religioso, visando compreender as 

diferenças de cada indivíduo em seus valores familiares. Portanto, temos por 

objetivo compreender como a educação sexual promovida pela escola está 

interferindo na vivência da sexualidade dos educandos. E a inter-relação entre 

escola e família na abordagem desse conceito. 

Segundo Lapate (1985), a moderna educação sexual, projetada para o 

terceiro milênio, abrange todo aspecto de informação cientifica, atitudes 

culturais e aprendizagem que estão implícitas no homem e na mulher, incluindo 

o aspecto total do comportamento humano, a compreensão das necessidades 

básicas no que diz respeito a pertencer, a amar e ser amado, respeitando-se 

os direitos dos outros. 

Suplicy et al. (1999) explicam que, a Educação Sexual é um processo 

formal e informal, sistematizado que se propõe a preencher lacunas de 

informação, erradicar tabus, preconceitos e abrir a discussão sobre as 

emoções e valores que impedem o uso dos conhecimentos, cabe também 

propiciar uma visão mais ampla, profunda e diversificada acerca da 

sexualidade. 

O intuito principal, ao levar esse assunto à sala de aula, é fazer com que 

os alunos sejam orientados, auxiliando na formação consciente do jovem, para 
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que inicie sua vida sexual com maturidade e responsabilidade, além de facilitar 

um melhor conhecimento de si e do seu corpo, conseguindo preservar o seu 

corpo, na essência da palavra. Que os conhecimentos adquiridos previamente 

sejam expostos, e dialogados. 

 

A TEMÁTICA DA SEXUALIDADE NA SOCIEDADE 

 

Sayão (2006) já trazia o conceito de que desde que o mundo é mundo, a 

sexualidade é parte essencial da vida do homem. Tem ocupado lugar na 

mitologia, na filosofia, nas artes, em toda forma de representação e 

conhecimento humano, inclusive, mais recentemente, nas Ciências. 

As questões referentes à sexualidade sempre foram muitopouco 

debatidas pela sociedade. Braga (2010) explica essa situação quando afirma 

que grande número de pessoas sente dificuldade e vergonha de falar sobre o 

assunto. Existem explicações. Há muitos séculos, tudo o que era ligado ao 

sexo (como relação sexual, prazer, órgãos genitais) era considerada coisa 

pecaminosa, suja e proibida. Por tudo isso, natural seria evitar. 

 A sexualidade humana é natural, não há nenhum problema em praticar o 

sexo, pois trata-se de uma necessidade biológica do ser humano, assim como 

comer, urinar e defecar, por exemplo. Biologicamente falando, o sexo é um das 

principais funções vitais, pois a partir dele é que se pode reproduzir e gerar 

descendentes férteis, que, por sua vez, também vão crescer e se reproduzir 

gerando mais descendestes férteis e assim por diante, deixando à salvo o 

futuro da espécie. Os tabus atuais acerca do tema possuem um fundamento no 

que diz respeito à reprodução e à exposição às doenças e não 

necessariamente ao recato e ao pudor. 

 Quando se fala de sexualidade, pressupõe-se falar de intimidade, uma 

vez que ela está estreitamente ligada às relações afetivas. A sexualidade é um 

atributo de qualquer ser humano. Mas para ser compreendida, não se pode 

separá-la do indivíduo como um todo. Ela é parte integrante e intercomunicante 

de uma pessoa consigo mesma e para com as outras. Portanto, é muito mais 

do que simplesmente ter um corpo desenvolvido ou em desenvolvimento, apto 

para procriar e apresentar desejos sexuais. Trata-se, também, de uma forma 

peculiar que cada indivíduo desenvolve e estabelece, para viver suas relações 
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pessoais e interpessoais a partir de seu papel sexual. Daí podermos afirmar 

que a sexualidade é um instrumento relacional importante, embora não seja o 

único. (GHERPELLI, Maria Helena B. V.). 

Para que a sociedade entenda cada vez mais a importância do sexo 

como algo normal, e natural do ser humano, discussões abertas em sala de 

aula, na mídia e em diversos ambientes frequentados pelos jovens são 

fundamentais. Pois, apesar de defender a ideia do sexo, e da sexualidade 

como um todo, reforçamos que alguns cuidados importantes devem ser 

tomados, pois ninguém quer pegar doenças, nem engravidar de forma 

indesejada. 

A sociedade atual encara o jovem como alguém que não quer nada mais 

a não ser curtir a vida, e não é bem assim. O jovem quer, e até precisa, de 

conversas sobre o assunto com pessoas mais experientes e mais bem 

treinadas, que possam explicar melhor alguns temas e que possam mostrar à 

ele as várias possibilidades de fazer sexo sem correr riscos. Porém, não é isso 

o que acontece, na maioria das vezes. “Adolescentes parecem, mas não são 

tão liberais quanto demonstram. Com colegas e amigos falam abertamente 

sobre sexo, mas em casa com os pais sentem-se constrangidos. Pequeno 

número de adolescentes luta para conseguir espaço para dialogar o assunto 

com os pais. Muitos se irritam quando os pais demonstram curiosidade pela 

vida afetiva deles.” (BRAGA, 2010). Dessa forma, eles terminam por seguir os 

passos dos colegas e amigos que já passaram por aquela situação, sem ao 

menos ter a consciência de que cada ser humano tem um corpo diferente, uma 

mentalidade diferente, e até educação e criação diferentes. (MULLER, 2009). 

Eles precisam de alguém que possa orientá-los de maneira correta. 

Suplicy (1990) quando elaborou o livro “Papai, mamãe e eu”, fez uma 

pesquisa junto aos professores brasileiros e, observou que tanto as escolas, 

como também a família, não estão preparadas para realizar educação sexual, 

mesmo ambas reconhecendo a curiosidade infantil, pois “(...) apesar de saber 

que é importante informar os filhos (e os alunos) sobre sexo, muitos adultos 

não o fazem: alegando não terem conhecimento, ou não saberem tocar no 

assunto, eles se omitem dessa responsabilidade.” (SUPLICY, 1990, p.20). 

Ainda sobre a omissão de informações para os adolescentes, por parte 

dos pais, Braga (2010) afirma que “os que não conseguem falar sobre sexo 
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com filhos alegam várias razões. Entre elas, o fato de ainda acharem que sexo 

é algo feio e sujo; outros temem perder o respeito dos filhos; têm medo de falar 

no assunto e despertar os filhos para uma vida sexual precoce (sendo que na 

realidade, quem recebe orientação sexual na infância e adolescência, 

geralmente inicia bem mais tarde relacionamentos sexuais); apresentam 

respostas não verdadeiras.”  

 Algumas escolas até já implantaram em sua grade curricular a disciplina 

"Educação Sexual", que é de fundamental importância para o adolescente, pois 

ele recebe as orientações necessárias justamente no período em que ele está 

passando pelas transformações físicas e psicológicas naturais de todo 

adolescente, que é a puberdade.  

Porém faltam professores capacitados para falar abertamente sobre 

esse tema, sem preconceitos, sem tabus, sem falso moralismo. Neste intuito 

deve-se estabelecer propostas e alternativas para um trabalho pedagógico 

efetivo nas escolas e nas famílias. (SILVA & SILVA, 2002). 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Educação sexual é o nome dado ao processo que visa educar, ou seja, 

esclarecer jovens e adolescentes a respeito da responsabilidade particular de 

cada um em relação ao sexo, à sexualidade e a outros diversos assuntos 

relacionados a essa temática (anatomia e psicologia da reprodução, e 

comportamento relacionado ao sexo, por exemplo). O tema ainda envolve 

muitos mitos, tabus e constrangimentos para pais e professores. (MUNDO 

EDUCAÇÃO, 2010). 

Segundo Sampaio (1996), o termo “Educação Sexual” não significa 

apenas passar informações sobre sexo. Significa também o contato 

pessoa/pessoa, a transmissão de valores, atitudes, comportamentos. É 

importante preparar os educadores para poderem passar o conhecimento 

correto, e, principalmente, observar se estes educadores estão preparados 

psicologicamente para falar sobre sexo. A maioria nunca fez nenhum tipo de 

curso sobre o assunto. O que sabem é baseado em curiosidades de revistas e 

troca de informações com colegas, ou na leitura de livros que só dizem a 

respeito do biológico sem levar em conta respeito, sentimentos e emoções. 
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Existem também os que não possuem a sua sexualidade bem resolvida, e isso 

pode causar frustração caso eles decidam ser educadores dessa disciplina. 

Segundo Leão (1998), as fontes de informação para o adolescente, 

principalmente quando se trata da sexualidade, devem ser capazes de 

propiciar a este segurança e liberdade de expressão de dúvidas e problemas 

vividos em suas experiências. A sexualidade é um tema pertinente ao conceito 

da própria vida, no caso de nossa espécie não diz respeito apenas ao aspecto 

das funções reprodutivas ,incluindo também aspectos relacionados ao desejo, 

a sedução, à emoção ,ao prazer, à afetividade, à turbulência, à agressividade, 

ao diálogo, à energia, à busca de reconhecimento do próprio corpo, ao gesto 

,ao toque , à forma de olhar, à música, à dança, à relação, ao timbre diferente 

da voz ao falar com o outro, ao impulso, dentre outros. A sexualidade está na 

base de todas as relações humanas, e a estabilidade emocional do indivíduo 

está na dependência do equilíbrio da sua sexualidade, resgatando o lúdico, o 

proibido e o amoroso. A Educação Sexual inclui todo o processo informal pelo 

qual aprendemos sobre a sexualidade ao longo da vida, seja através de nosso 

meio familiar, nossa crença, nossa religião, a comunidade onde nos situamos, 

nossos livros, amigos, professores, revistas, dentre outros meios.      

Além disso, “o sexo é um assunto que está sempre em pauta em 

revistas, televisão, propagandas e outros meios de comunicação. Mas nem 

sempre as informações difundidas sobre sexo e sexualidade são corretas.” 

(BRAGA, 2010). 

A adolescência é uma fase de muitas dúvidas e transformações; o corpo 

modifica, a voz, o jeito de vestir falar, pensar e expressar a sexualidade. A 

escola, portanto, tem um papel essencial, pois de acordo com Nunes (2000) é 

um espaço marcante para a vida de crianças e adolescentes independente das 

concepções político-educacionais. Nela ocorrem diferentes formas de 

aprendizagem e relações: as formais e informais, as esperadas e as 

inesperadas. Dessa forma, as atividades de educação e saúde assumem papel 

estratégico no mundo escolar, fazendo com que os mesmos possam 

desconstruir para reconstruir os conhecimentos relativos à sexualidade. 

O trabalho de orientação sexual deve ajudar a crianças e adolescentes a 

terem uma visão positiva da sexualidade, a elaborarem seus próprios valores a 

partir de um pensamento crítico, a compreenderem seu comportamento e o do 



208 

  

 

 

outro, e a tomarem decisões responsáveis a respeito de sua vida sexual 

(NUNES, 2000). 

A importância da escola na educação, ou orientação, sexual, 

atualmente, pode ser observada pelo fato de que pesquisas apontam que o 

início da vida sexual dos jovens está acontecendo cada vez mais cedo. “No 

Brasil, segundo pesquisas do Ministério da Saúde, os jovens do sexo 

masculino costumam se iniciar sexualmente por volta dos quinze, dezesseis 

anos. Já as garotas têm sua primeira transa aos dezesseis, dezessete anos.” 

(MULLER, 2009). 

Coutinho (2001) afirma que os jovens estão insatisfeitos com a 

orientação sexual fornecida pela família e pela escola. Na grande maioria das 

escolas as informações sobre educação sexual, ainda hoje, são fornecidas nas 

aulas de ciências e biologia. O máximo que ensinam é sobre a fisiologia da 

ovulação, o que é espermatozóide e como acontece a fecundação, em 

linguagem simples, insuficiente e bem superficial. Nas instituições de ensino, 

não existe espaço para a discussão sobre sexualidade, o diálogo franco e 

aberto sobre as ansiedades e preocupações sexuais, pois têm medo de 

“despertar” ainda mais o desejo sexual dos jovens e não sabem responder às 

perguntas por eles formuladas. 

Quando se ensina uma disciplina como essa, é importante que o 

educador esteja ciente de que não se deve emitir seus próprios juízos de 

valores e opiniões como verdade absoluta. Sabemos que é impossível ficar 

totalmente isentos de opinar e nem devemos, mas é importante que as 

questões sejam lançadas, refletidas, discutidas, sem que apenas uma resposta 

fique como a correta. Esclarecer limites também faz parte do papel do 

professor. (SAMPAIO, 1996). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, p. 122, 

1997) - Orientação Sexual, escolas que tiveram bons resultados com a 

educação sexual relatam resultados como aumento do rendimento escolar, 

devido ao alívio de tensão e preocupação com questões da sexualidade e o 

aumento da solidariedade e do respeito entre os alunos. Para crianças 

menores relatam que informações corretas ajudam a diminuir a angústia e 

agitação em sala de aula. 
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  “(...) E quem são, afinal os responsáveis por uma educação sexual que 

permita uma visão consciente da sexualidade (...) claro que os primeiros e 

principais responsáveis são os pais (...). E quem são os adultos que, pelo 

menos em tese, deveriam aliar-se aos pais nessa difícil tarefa de educar? Os 

professores, claro!”  (SAYÃO, 1997). 

De acordo com Teles (1992), os professores encarregados de educação 

sexual na escola devem ter autenticidade, empatia e respeito. Se o lar está 

falhando neste campo, cabe à escola preencher lacunas de informações, 

erradicar preconceitos e possibilitar as discussões das emoções e valores. 

Deste modo, ainda há muito que se fazer para que no decorrer dos 

próximos anos a nossa sociedade aprenda a lidar e a se compor com as 

exigências de nossa sexualidade sem preconceitos e tabus. 

 

A DISCUSSÃO DA EDUCAÇÃO SEXUAL NOS ÂMBITOS FAMÍLIA E 

ESCOLA 

Quando se trata do tema Educação Sexual, sabe-se da importância que 

o mesmo exerce tanto na família, quanto no ambiente escolar. Para que em 

conjunto, e cada um desenvolvendo sua parte contribuinte no desenvolvimento 

de uma prática sexual saudável e consciente. Osório (1992), admite que a 

adolescência é uma etapa da vida na qual a personalidade está em fase final 

de estruturação e a sexualidade se insere nesse processo sobretudo como um 

elemento estruturados da identidade do adolescente. 

A sociedade de hoje, faz com que os jovens pensem que não existem 

regras, mas é necessário que os filhos sejam educados para uma vida 

moralmente sadia, o que inclui  um conhecimento adequado da sexualidade 

humana, e essa educação começa em casa. Isso porque, os pais por amarem 

seus filhos, e quererem a felicidade deles, são as pessoas mais capacitadas a 

fornecê-los os elementos que são considerados como básicos para o 

desenvolvimento de uma sexualidade segura, sensibilizando para que eles 

consigam viver uma liberdade com maturidade. Conceição (1988) acrescenta 

que toda essa transformação de valores, que assistimos hoje na sociedade, 

teve início a partir das décadas de 50 e 60, quando vários movimentos, 

deflagrados por jovens, buscaram romper com a opressão sexual vivida por 

várias gerações de jovens de todas as partes do mundo. As regras sociais da 
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época impunham o exercício da sexualidade dentro do matrimônio, limitando-o 

à reprodução. 

 O jovem precisa estar melhor preparado para responder de forma 

satisfatória, mesmo estando enquadrado numa sociedade que usa a 

sexualidade de forma desfigurada e cheia de erotismos exibidos diariamente, 

das mais diversas formas, seja na televisão, ou até mesmo na moda, ele 

precisa ser orientado a lidar com essa situação. È então quando a família se 

enquadra como o alicerce de uma sociedade, e por isso deve ser valorizada e 

respeitada em relação a dar uma educação aos seus filhos, que possa torná-

los homens e mulheres de valor. Knobel (1992), diz que estudos importantes 

realizados em países como Estados Unidos e França, têm mostrado a 

influência da televisão, do rádio, do cinema e das histórias em quadrinhos na 

personalidade das crianças, chegando ao exagero de competir com os pais e a 

escola na tarefa educativa. 

Para gerações anteriores, falar sobre sexo era considerado como 

obsceno, e não conseguir dialogar sobre esse assunto na sua própria casa na 

maioria das vezes era muito comum, já que o assunto não era tratado com 

receptividade. Até mesmo a escola não dispunha de muitas informações sobre 

o tema, e não havia espaço para discussões sem reservas. Isso devido à forma 

pela qual os pais foram educados, de forma machista, bloqueando os 

questionamentos. Bocardi (1997), diz que os pais sentem dificuldade em 

abordar as questões de sexualidade junto aos filhos não só por 

constrangimento, mas também por medo de um diálogo franco e aberto. Eles 

têm receio de que o diálogo possa propiciar ou indicar para os jovens eu eles já 

estão prontos para iniciar sua vida sexual. 

De acordo com Braga (2010), dentro da família, atualmente, é possível 

observar de um lado, os pais, bastante preocupados, imaginando que qualquer 

esclarecimento que for feito sobre o assunto pode o filho encarar como 

autorização para que tenha vida sexual mais cedo. Do lado oposto, ficam os 

filhos, com receio de falar com os pais sobre suas intimidades, temendo não 

ser compreendidos. E o sexo continua sendo assunto proibido para se 

questionar em casa. Desconversar, mudar de assunto, não pronunciar a 

palavra em casa apenas mitifica o sexo. 
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Para Hellmann (2006), podemos vivenciar nossa sexualidade de forma 

extremamente benéfica e positiva para um desenvolvimento sadio, desde que 

feito com muito amor. Reprimir é anular a si próprio. Respeitar, aprender a 

sentir e escutar as mensagens que seu corpo transmite proporcionará uma 

elevação da auto-estima. É preciso saber se amar para aprender a amar o 

outro. Amar o outro é doar-se. 

As outras vantagens de conversar com os filhos sobre sexo desde as 

primeiras dúvidas são: aumentar a intimidade e a afetividade entre si; abrir 

caminhos para que se possa conversar sobre tudo; informar corretamente, 

reduzindo as fantasias e a ansiedade delas decorrente; e, por fim, prevenir 

futura gravidez indesejável e contaminações por doenças sexualmente 

transmissíveis, como a sífilis e a AIDS, entre outras. (ROCHE, 2006). 

Mendonça (1993), afirma que ainda hoje é difícil para os pais abordarem 

o assunto com naturalidade, enfrentar as perguntas, as dúvidas e curiosidades. 

É importante, no entanto, que tenhamos consciência de que os tempos 

mudaram e no primeiro momento tudo é difícil, mas se tivermos realmente 

comprometidos com o desenvolvimento global de nossos filhos, conseguiremos 

romper as barreiras, na verdade, mas nossas do que deles. 

Esse bloqueio faz com que os filhos acabem por buscar informações em 

outros lugares, muitas vezes despreparados e irresponsáveis, sem nenhuma 

ligação com o processo educacional, e dispunha de instruções que 

prejudiquem o desenvolvimento sexual do jovem, principalmente em um lado 

emocional. É necessário, que a família possua um espaço para diálogo 

honesto e franco, fazendo com que os filhos se sintam a vontade em 

demonstrar suas dúvidas, sabendo que terão respostas construtivas, a 

compreensão, segurança e além do mais a confiança, são necessários nesse 

ambiente. 

Por tais motivos, a orientação dos pais, de forma primária se faz de 

forma imprescindível, no processo educacional dos filhos, mas é de 

conhecimento geral que sozinhos, os pais também não conseguem dispor de 

todas as informações, é justamente nesse quadro, que formando uma parceria 

educativa, a escola se enquadra como a sendo o complemento na construção 

do desenvolvimento educacional na vida sexual dos indivíduos. Para Sales 

(1988), os pais de hoje são os adolescentes que vivenciaram esses 
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movimentos discutindo o direto ao prazer e à liberação sexual da mulher, o que 

influenciou suas visões de mundo. 

A função principal da escola é trabalhar esse tema de forma que 

possibilite ao aluno um desenvolvimento e exercício de sua sexualidade de 

forma responsável e prazerosa, agregada ao exercício da sua cidadania, tendo 

respeito por si e pelo outro, na busca de sempre garantir direitos básicos a 

todos como, informação, saúde e conhecimento, formando assim cidadãos 

conscientes e responsáveis de suas capacidades. 

O debate se torna mais interessante quando o trabalho é feito em um 

grupo de alunos na mesma faixa etária, com dúvidas em comum, fazendo com 

que as experiências trocadas sejam mais enriquecedoras, transmitindo 

segurança e liberdade. Mendonça (1993) afirma que é importante, no entanto, 

que a pessoa escolhida para ministrar as informações seja um profissional 

qualificado, estruturado capaz de saber lidar de maneira coerente com as 

dúvidas e problemas que possam surgir. 

A sexualidade é construída ao longo da vida, e possui marcas da 

história, cultura e ciência, juntamente com afetos e sentimentos, que se 

manifesta em cada individuo de maneira particular. A intervenção do professor, 

de forma transversal na abordagem desse tema, fundamentada no corpo 

humano, nas relações de gênero e na prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, assim como a especificação de cada uma delas. O corpo 

humano, diz respeito ao conhecimento do próprio corpo e noções de cuidados 

para manter-se saudáveis. O gênero define os papéis estabelecidos aos 

homens e mulheres na sociedade, assim como a flexibilidade de cada um e a 

valorização. E a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, trazendo 

as mais diversas informações, os métodos contraceptivos mais atualizados 

possíveis, assim como os tipos de doenças, a forma de contágio e como 

identificá-las. 

Depois de delimitar os conteúdos a ser trabalhado, e a forma como será 

abrangido, é hora de unir esses dois alicerces, família e escola, num convívio 

dinâmico, contextualizando as sua funções de forma interagida. Para que isso 

aconteça à escola tem que apresentar sua proposta da maneira mais clara 

possível, para que os pais possam entender os reais objetivos, demonstrando 

aos genitores que nos tempos atuais, diante dos tabus, doenças sexualmente 
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transmissíveis e a AIDS, a escola não pode deixar as questões sexuais de 

lado, e tem que demonstrar a preocupação com a saúde física e mental das 

gerações futura. 

A escola deve sempre se posicionar de maneira clara, quanto ao que 

pretende fazer, devido à complexidade do assunto. Quando os adolescentes 

entram nessa discussão entre eles próprios, as informações trocadas são 

erradas, incompletas e muitas vezes preconceituosas. Já um jovem bem 

informado, por sua vez, iniciará sua vida sexual bem mais tarde, e com 

responsabilidade. O sexo faz parte da vida, e deve ser esclarecido e debatido 

da melhor maneira possível. A partir do momento em que o trabalho envolve a 

família se torna menos frágil e mais eficaz, já que a família caminha junto, e se 

envolve nos mesmos propósitos, fortalecendo e aumentando os seus vínculos 

com a criança e a escola. Segundo Santos (1999) atualmente, o repensar 

educacional tem reforçado o fim último (ou primeiro), da escola, que é 

promover a integração e o bem-estar do indivíduo e da coletividade, porém, a 

partir de uma nova visão de homem e de mundo. Mais do que nunca 

necessitamos de mudanças no processo de ensinar e de aprender na escola. 

Portanto, deveres distribuídos entre família e escola na construção do 

conhecimento se fazem como base necessária para a constituição de um 

cidadão responsável, e que saberá usar os aprendizados adquiridos para o 

desenvolvimento de uma vida sexual saudável e prazerosa, mas sem deixar de 

lado a responsabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao término deste trabalho pode-se concluir que a sociedade precisa 

mudar muito ainda, em relação a tudo o que envolve sexualidade. A questão da 

Educação Sexual é responsabilidade de todos, portanto dever-se-ia 

implementar iniciativas capazes de integrar a família e a escola, haja visto que, 

de modo isolado essas instâncias não tem conseguido conduzir os jovens 

pelos caminhos da vida. Além disso, escola e família fazendo sua parte, 

conseguirão desvincular a imagem do sexo e da sexualidade do padrão místico 

e culposo. É aceitável que cada um tenha sua religião e que siga os preceitos 
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dela, mas não se deve levar à finco essa idéia de que o sexo é sujo, pecado, 

que masturbação faz mal pra saúde, que o homem é o ser que domina, etc. 

Ainda, para desvincular a imagem do prazer da culpa, se faz necessário 

equilibrar liberdade, limite e informação, de modo que essas três poderosas 

palavras atuem conjuntamente, entendendo estes como partes de um processo 

dinâmico e mutante, estabelecendo entre a família, a educação e a 

sexualidade. 

Enquanto Educação Sexual, temáticas como conhecimento do corpo e 

suas transformações naturais, entendimento da concepção e dos meios para 

evitá-la, de forma a prevenir-se das doenças sexualmente transmissíveis, são 

maneiras de esclarecer toda e qualquer dúvida referente ao assunto 

sexualidade. Para isso, os educadores juntamente com o apoio da instituição, 

devem se propor a desenvolver um trabalho de conscientização com seus 

alunos. Neste âmbito entra também a família, que possui uma função muito 

importante no que concerne ao referido assunto. 

É imprescindível que os pais procurem se unir aos educadores para 

esclarecer melhor aos seus filhos e alunos como proceder em uma situação 

concreta e inevitável. Deste modo, a escola pode contribuir proporcionando 

encontros, debates e palestras envolvendo professores, alunos e pais, ou seja, 

toda comunidade escolar. Só assim poderemos mudar essa realidade que 

vivemos e construirmos cidadãos mais orientados, que saibam prevenir-se e 

que façam sexo seguro e com consciência. O caminho ainda é longo, mas 

cada um fazendo a sua parte, com certeza chegaremos ao nosso objetivo de 

modo muito mais eficiente. 
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RESUMO 

Este estudo baseia-se em pesquisa realizada na UERJ, no período de 
2010 a 2012, com jovens lésbicas. Reafirmou-se, nos resultados dessa 
pesquisa, a observação de que uma das inconsistências do controle sobre a 
sexualidade encontra-se na dicotomização de formas de vivenciá-las, 
submetendo-as a classificações que as polarizam e opõem.  
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This study has been based on research realized at UERJ, in the period of 

2010-2012, with young lesbians. We have reaffirmed, in the results of this 

research, the observation that one of the inconsistencies of the control over 

sexuality is the dichotomy of forms of their experience by submitting to ratings 

that polarize and oppose these forms. 

 

Keywords: Woman. Prejudice. School. Family. Sexuality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A MULHER E A DESCONSTRUÇÃO DO PRECONCEITO NA ESCOLA E NA 

FAMÍLIA 

 

Este estudo teve como propósito levantar questões que problematizam 

impasses de jovens lésbicas nos contextos escolar e familiar, a partir de dados 

de pesquisa realizada no Curso de Pós-Graduação em Educação, Cultura e 

Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período de 

2010 a 2012.  

A pesquisa utilizou, para levantamento dos dados, a técnica de grupo 

focal. O grupo teve a participação de sete jovens lésbicas, estudantes de 

turmas de ensino médio de curso de formação de professores de uma escola 

estadual do município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.  
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Pelo fato do estudo ter tratado de um tema ainda pouco considerado e 

discutido na família e na escola, por motivos de desconhecimento, preconceito, 

medo, tabu, ou outros fatores de ordem subjetiva (FURLANI, 2007), adotou-se, 

por critério ético, o procedimento de identificar as jovens pela letra inicial de 

seus nomes.  

Quando se trata da questão lésbica no contexto escolar, é oportuno que 

se considere, preliminarmente, que as escolas têm se caracterizado por ocultar 

ou omitir abordagens de gênero e sexualidade, evitando que se insiram nos 

programas e se constituam como objeto do processo de ensino-aprendizagem 

e da formação docente continuada. Desse modo, a escola, ao negligenciar ou 

omitir os temas da sexualidade, corrobora com o preconceito e a negação de 

questões relativas às diversas formas de vivenciá-las (JUNQUEIRA, 2009). 

Assim, o que se obteve, sobretudo, na pesquisa, a partir dos relatos no 

grupo focal, foram evidências da invisibilidade e distanciamento consentidos 

pelas jovens e promovidos, tanto no ambiente da escola, como no da família, 

associados à omissão de professores e pais. Pôde-se, então, confirmar 

análises de estudos nos quais se constata que o silêncio e a omissão 

justificam-se por parâmetros de “acertos” ou “erros” na vivência da sexualidade, 

modelados por critérios heteronormativos determinantes de sua avaliação e do 

entendimento, no senso comum, de “disfunções” que estejam em desacordo 

com esses critérios. 

A ênfase em padrões pré-definidos de controle é uma maneira de 

silenciar as discussões sobre as questões LGBT, além de expressar uma forma 

autoritária de garantir uma “identidade sexual”, afinada com esses padrões, e 

de considerar “desviantes” as que não correspondem ao seu modelo 

(CAETANO, 2005).  

Entretanto, a heteronormatividade tem se constituído como uma 

padronização contrária a outras vivências da sexualidade, a serem 

compreendidas sem classificações que as nomeiem, as opõem e polarizam a 

sua discussão, definindo, em polos opostos, o seu lugar e valor social. Dessa 

forma, perpetua-se, ao invés de desconstruir, a noção de identidade ideal, 

imutável.  
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O que se espera, então, é que a escola se constitua como um espaço 

democrático, de estímulo ao pensamento autônomo e crítico de processos 

autoritários de controle social. Realça-se, nesse sentido, o respeito à 

diversidade sexual, evitando classificações que demarcam e reduzem o seu 

entendimento, causando resistências de efeitos perversos.  

Observa-se, então, que uma aluna lésbica, submetida a processos 

autodepreciativos, que a impelem a perceber-se como “anormal”, tenderá a 

evitar interações sociais, sentir-se culpada, silenciar, afastar-se do convívio 

com as colegas e também aceitar, ou justificar, o seu isolamento. E assim, as 

noções fragmentadas e polarizadas de gênero e sexualidade se concretizam 

na prática (SILVA JUNIOR, 2009). 

 Enfatizam-se, portanto, como formas de desconstrução de marcadores 

pré-definidos e imutáveis, as discussões acerca da diversidade sexual, 

inclusive inserindo suas questões e fundamentos, efetivamente, no projeto 

pedagógico da escola, numa perspectiva de integração do conhecimento, para 

além da “disciplinarização” que o segmenta, fortalecendo-se, então, o princípio 

de que os saberes são tecidos em redes, com elos significativos que os 

articulam. 

O que se propõe, pois, é uma compreensão ampla, fundamentada e 

crítica da construção e elaboração do conhecimento, contextualizando-o e 

rompendo com sua segmentação e abordagem compartimentada no currículo. 

A ideia de tessitura curricular em rede corresponde a essa proposta e a uma 

visão mais ampla e consistente do mundo e da sociedade.   

 Nesse mesmo sentido integrado de visão social, destaca-se a premissa 

de que a abordagem da sexualidade requer critérios que favoreçam um 

respeitoso convívio social dentro e fora do ambiente da escola. Essa análise 

acrescenta argumentos à importância da formação docente para a prática da 

Educação Sexual, de modo a exercê-la com base em fundamentos que 

auxiliem a superar equívocos e perceber suas questões com perspectivas 

amplas e contextualizadas do real (DULAC, 2009). 

Ao tratar dos temas da Educação Sexual, é oportuno que se tenha o 

cuidado de não influenciar os alunos com opiniões pessoais, pouco 

fundamentadas. Ao contrário, propõe-se que seja substituído o discurso 

opinativo por um discurso reelaborado por meio de estudos e informações 
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atualizadas. Nesse sentido, reforça-se o princípio da reflexividade do professor, 

que também auxilia seus alunos a refletirem sobre fatos e consequências de 

preconceitos e discriminações que afetam o bem-estar subjetivo e induzem 

violências. 

O docente que trata das questões sensíveis de gênero e sexualidade 

poderá, então, substituir o discurso impregnado por noções equivocadas de 

senso comum, por concepções consistentes de base científica, que auxiliam a 

compreender, com clareza, o significado mais amplo da sexualidade e seus 

fundamentos históricos, socioculturais, políticos, e também existenciais, 

relativos a sentimentos, que nem sempre estão relacionados ao sexo, como o 

carinho, o amor, os vínculos afetivos, o prazer, que não se limita apenas a 

questões fisiológicas. 

A fundamentação teórica e os valores sociais, culturais e políticos, a 

serem considerados pelo docente que assume a Educação Sexual, são 

elementos significativos, essenciais à construção de uma perspectiva 

desprovida de preconceitos sobre as questões da sexualidade. 

O embasamento teórico e didático necessário à competência em 

Educação Sexual pode ser alcançado por meio da participação em cursos de 

formação continuada, promovidos pelas escolas, ou por universidades, ou 

mesmo por instâncias do Ministério ou das Secretarias de Educação, que 

ofereçam ao educador a oportunidade de rever o que sabe, o que pensa e o 

que sente sobre as questões da sexualidade e do corpo, propiciando-lhe 

percepções mais amplas, inclusive sobre sua própria sexualidade.  

Vale também salientar que o educador que se mantém em silêncio com 

relação à abordagem do tema com os alunos na prática educativa cotidiana 

também está “ensinando” sobre sexualidade. Seu silêncio ensina que falar 

sobre o assunto ainda é uma atitude “pervertida”, um constrangimento a ser 

evitado. A pesquisa com jovens lésbicas e os dados que relataram no grupo 

focal evidenciaram esse aspecto. 

 

No grupo focal, relatos de expressiva densidade 

O diálogo que se estabeleceu no grupo focal orientou-se por duas 

questões, correspondentes ao propósito da pesquisa: a interação das jovens 

com seus familiares e suas interações no espaço escolar. Pretendeu-se, desse 
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modo, compreender, através do relato das jovens, as suas relações nesses 

dois ambientes relevantes de sociabilidade. 

Os relatos evidenciaram, no ambiente escolar, dificuldades no diálogo, na 

aproximação, na convivência com professores e colegas: uma convivência  

caracterizada por um afastamento ostensivo. O isolamento e o silêncio 

sintetizam a experiência na escola. 

Com relação às experiências de discriminação e intolerância sofridas 

pelas jovens entrevistadas no ambiente familiar, verificou-se que a não 

aceitação da sexualidade da filha é prática frequente, evidenciada em todos os 

relatos. 

Uma fala que me marcou da minha mãe foi que... mais que negação, 
ela falou exatamente: você não é minha filha e jamais será com as 
atitudes que você tem; foi muito sério, quase chorei. (R., 16 anos). 
Quando a minha mãe descobriu, ela falou que ela preferia ter uma 
filha drogada, uma filha grávida que uma filha homossexual. Achei 
que isso foi muito forte, entendeu? Porque são dois caminhos; a 
gravidez não é uma doença, mas é uma coisa que vai te prender 
para o resto da vida; eu ia demorar muito tempo para alcançar os 
meus sonhos e, drogada, então... nem se fala! É uma doença? Sabe 
que o único caminho é a morte. Então, é muito difícil. Eu sou 
homossexual e alcanço os meus sonhos, eu alcanço as coisas que 
eu gosto, independente de qualquer coisa. Então foi muito difícil 
ouvir isso da minha mãe, sabe? Quando a minha mãe descobriu, eu 
perdi tudo, tudo que eu sempre tive... eu perdi dinheiro, eu perdi 
minha liberdade, praticamente eu não podia sair de casa, ninguém 
podia ir à minha casa, às vezes não podia receber telefonema e tudo 
mais. Então, isso mexe muito com a gente. Aí a gente fica assim: 
será que se eu mentir? Será que se eu fingir eu vou ter tudo de 
volta? Mas eu, ah, eu preferi não! Não ter nada! Sabe, às vezes 
assim, nem dinheiro! Você quer sair, você quer lanchar na escola, 
quer fazer alguma coisa, mas e aí? Como é que faz, entendeu? (P., 
18 anos). 
Ele chegou para mim, assim que ele soube, e falou que preferia ter 
uma filha morta a ter uma filha homossexual. Aquilo para mim... na 
hora assim você não tem resposta para dar porque aquilo te choca 
de uma tal maneira que você fica assim: “Caraca!”. Por isso que até 
hoje eu não conto, eu não conto para certas pessoas, que não sei o 
que...(N., 18 anos). 
Já tentei várias vezes falar, comentar com meu pai, mas quando 
chega na hora “h”, que a gente vai falar assim, aí ele diz: “Ter uma 
filha assim é preferível eu sepultá-la ou ir todo dia no túmulo dela a 
ter uma filha vivendo assim e junto comigo.” Então, toda vez que 
você tenta falar e que você escuta isso, eu acho que vai te 
machucando, vai te cortando um pedacinho. Eu digo que meu 
coração é mutilado, mas que alguns amigos conseguem reconstruí-
lo, porque é tanta agressão que às vezes nem eu mesma consigo 
construir meu coração de volta, a gente vai levar a vida, a gente não 
vai parar de viver, porque cada vez que a gente toma um tombo a 
gente não vai levantar? Não, aí que a gente tem que levantar com 
mais força para seguir em frente. (L., 19 anos). 
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Sobretudo, o que se expressa nesses relatos são ocorrências geradas por 

preconceitos que, não só se distanciam da realidade, como se mantêm através 

de atitudes intransigentes, abusivas, estigmatizantes e, consequentemente, 

predispostas à exclusão, que se radicaliza na violência. 

A partir dessas considerações e do significado humano, social, político 

dos relatos das jovens, que demonstram a dimensão das consequências de 

atitudes preconceituosas, excludentes, abusivas, abordam-se, em seguida, 

alguns dos aportes da gênese do preconceito nas representações sociais. 

 

A gênese do preconceito nas representações sociais 

Ao introduzir este segmento de análises, é oportuno lembrar Castro 

(2009, p. 137), quando observa que “[...] busca-se a integração como inclusão, 

a partir do reconhecimento da exclusão e da desigualdade”. Por isso, é 

necessário compreender a formação estigmatizante de preconceitos, para 

fortalecer o valor do acolhimento à diversidade, sempre ressaltando que o valor 

da inclusão se associa, intrinsicamente, ao valor do respeito à autonomia, à 

voz, à narrativa dos sujeitos. 

Preconceito, estigma e exclusão são processos que geram violência nas 

ações e relações sociais. Esses processos são reconhecidos nos ambientes da 

sociedade e nos ambientes da escola. As preocupações com as 

consequências desse problema justificaram decisões, pedagógicas e legais, 

em favor da educação inclusiva. 

A educação inclusiva tem recebido uma especial ênfase nos discursos 

políticos e acadêmicos, embora, na prática, se reconheça a sua complexidade, 

em parte explicada pela abrangência de seus temas, impasses e solicitações 

sociopedagógicas e políticas. 

A par dessa ênfase, a discussão acadêmica sobre inclusão focaliza a 

diversidade e o propósito de que, em suas várias expressões, não se traduza 

em desigualdade e exclusão. Entre os focos dessa discussão, encontra-se o da 

violência, física ou simbólica, gerada por processos discricionários, decorrentes 

de preconceitos e estigmas, cuja formação encontra subsídios relevantes na 

teoria das representações sociais, na perspectiva psicossocial moscoviciana. 

A recorrência às representações sociais recomenda considerar a sua 

possibilidade de influir, como estímulo ou resposta, em percepções e 



226 

  

 

 

comportamentos. Lembra-se, então, Jodelet (2001), quando assinala, nas 

representações, o processo de elaboração cognitiva e simbólica, influente no 

pensamento, nas percepções, nos julgamentos e nas condutas sociais. 

Quanto aos objetos das representações, Jodelet (2001, p. 22) observa 

que “[...] podem ser, tanto uma pessoa, quanto um acontecimento material, 

psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria”. 

As representações, portanto, têm caráter simbólico, significante e 

construtivo, no sentido da possibilidade de influírem na ocorrência dos fatos, de 

acordo com a maneira como são representados; é o que Jodelet (2001, p. 31) 

chama de “fabricação dos fatos”. Essa questão remete aos mecanismos de 

formação das representações sociais, especialmente aos processos de 

objetivação e ancoragem (MOSCOVICI, 1978). 

É relevante também observar que conceito e imagem apresentam-se 

como “duas faces” de uma mesma “folha de papel” (MOSCOVICI, 1978, p. 65). 

É com esse entendimento que Moscovici observa nas representações a face 

figurativa e a face simbólica. A objetivação inclui o processo de naturalização, 

pelo qual “[...] os elementos figurativos se transformam em elementos 

evidentes e simples” (ANADÓN; MACHADO, 2003, p. 20). Assim, a “fabricação 

dos fatos”, observada por Jodelet (2001, p. 31), e a “construção da realidade” 

pelos sujeitos, de acordo com suas representações, encontram, também, 

explicações e argumentos no processo de naturalização: 

[...] É a fase na qual as noções, os conceitos abstratos de uma 

realidade se concretizam. É a construção de um saber que se faz 

“real” e “natural” em um grupo social, à medida que um conteúdo 

esquematizado ou que um modelo figurativo penetra no meio social 

enquanto o grupo constrói sua realidade (ANADÓN; MACHADO, 

2003, p. 20). 

 

A construção simbólica do real, conforme é representado e naturalizado 

pelos sujeitos, explica-se, também, por vínculos que se estabelecem no 

intercâmbio entre percepção e conceito, que “[...] se engendram, 

reciprocamente” (MOSCOVICI, 1978, p. 57).  

Ao analisar elementos da percepção do objeto das representações, Vala 

(1986) observa que o processo perceptivo inclui fatores das características do 

objeto e da informação dos sujeitos, assim como fatores motivacionais, afetivos 
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e sociais, que influem nesses elementos, assinalando, também, que através da 

classificação ou categorização do objeto representado, os sujeitos organizam e 

estruturam a sua percepção e seu conceito sobre ele. 

Segundo Semin (2001), a categorização pode, também, ser 

compreendida como efeito das representações na classificação de objetos, 

pessoas, acontecimentos, como também na formação de protótipos. 

Reafirma-se, portanto, que, além de se constituírem a partir de 

percepções da “realidade”, as representações também influem na constituição 

do real, na medida em que essas percepções interferem na formação de 

conceitos e imagens, que podem determinar estigmas e preconceitos, 

orientando comportamentos, comunicações e interações sociais. 

A possibilidade de influência em comportamentos, assim como de 

explicação da “realidade”, é considerada em estudos como o de Gilly (1980) e 

Vala (1986), como partes das funções das representações sociais, entre as 

quais Jodelet (2001, p. 35) inclui a de “[...] manutenção da identidade social e 

do equilíbrio sociocognitivo a ela ligados”. 

A compreensão desse processo requer, também, o reconhecimento de 

que as representações, ao se constituírem, concomitantemente, como 

estímulos e respostas sociais, tanto podem receber influência, como influir na 

organização dos grupos e na configuração e avaliação de condutas e papéis 

dos indivíduos que os compõem. Nesse processo, ressalta-se a importância da 

comunicação. 

A comunicação é canal das representações, tanto quanto as 

representações podem interferir no seu conteúdo e até mesmo no seu 

vocabulário. Essa interinfluência favorece o compartilhamento de conceitos, 

visões, critérios, pelos quais são julgadas as condutas ou os papéis desejáveis, 

valorizados, admitidos ou, contrariamente, discriminados (MOSCOVICI, 1978). 

A comunicação é, ainda, um dos elementos destacados na análise 

conceitual de Jodelet: “On reconnaît généralement que les représentations 

sociales, en tant que systèmes d’interprétation, régissant notre relation au 

monde et aux autres, orientent et organisent les conduites e les 

communications sociales” (JODELET, 1989, p. 36). 

O compartilhamento das representações permite notar que, em cada 

expressão pessoal, encontra-se a formação coletiva de ideias, o que equivale a 
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dizer que as ideias não se formam isoladamente, até porque o sujeito que 

representa é, por sua natureza, um sujeito social. Spink (1993) subsidia essa 

reflexão, observando a importância de que se compreenda como o 

pensamento individual se enreda no social e como um e outro se influenciam 

mutuamente. 

Ao pontuar essa mesma questão, Jodelet (1989) esclarece que o social 

intervém na formação individual das representações de várias maneiras: pelo 

contexto em que as pessoas se situam, pela comunicação que se estabelece 

entre elas, pela matriz cultural, pelos valores ligados à participação dos sujeitos 

em grupos com interesses específicos, associados à posição que ocupam 

nesses grupos. 

Perspectiva semelhante é considerada por Moscovici e Doise (1991), 

quando focalizam representações individuais e representações sociais. Os 

autores discutem, então, o compartilhamento de ideias, pelas representações, 

observando-o como fator de consenso e de formação de laços sociais que 

aproximam e identificam os sujeitos em seus grupos. Nesse sentido, 

Jovchelovitch (2002, p. 65) observa, nas representações, “[...] processos de 

constituição simbólica que permitem compreender a possibilidade de influência 

das representações em (pré)conceitos e condutas sociais”. 

Constata-se, desse modo, que o compartilhamento de ideias conduz a 

concepções e avaliações comuns, com significativa possibilidade de se 

tornarem estáveis e ancoradas no pensamento, nas crenças, expectativas, 

atitudes, ações e relações sociais. Esses referentes de análise evidenciam a 

relação entre representações sociais, preconceito, estigma, como fatores 

simbólicos que geram e justificam a exclusão social. 

Com essa mesma perspectiva, Alves-Mazzotti, em seu estudo sobre 

educação e exclusão social, cita Jodelet, quando assinala que “[...] a atenção 

está hoje colocada nas representações sociais que fundam os preconceitos, 

nos processos de comunicação e nos contextos sociohistóricos, em função dos 

quais seus conteúdos se elaboram” (JODELET, 2001, apud ALVES-

MAZZOTTI, 2003, p. 117). 

A construção, aceitação e divulgação do preconceito estigmatizante e 

excludente já são, em si, processos violentos. Desse modo, quando se discute 
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violência, como fator de ameaça à vida, não se pode omitir ou dispensar as 

suas expressões simbólicas, que justificam discriminações. 

Preconceito e estigma são mutuamente recorrentes. Estigma é marca, é 

rótulo que pré-identifica pessoas com certos atributos, incluídos em 

determinadas “classes” ou categorias, que se diversificam de acordo com 

esses atributos e suas “classificações”, mas são comuns na perspectiva de 

desqualificação social. Os rótulos dos estigmas decorrem de ideias pré-

concebidas, que são “objetivadas” e “ancoradas”, através de suas 

representações, no pensamento, atitudes e crenças, que permeiam a 

sociedade.  

Assim, percorrendo vários campos das ações e relações sociais, os 

preconceitos e estigmas alcançam, tanto os pobres e os meninos de rua, como 

os portadores de HIV, os afro-descendentes, os indígenas, os que apresentam 

deficiências físicas, mentais, psicológicas, e aqueles cuja expressão de gênero 

e sexualidade se diferencia de modelos preconcebidos como “socialmente 

aceitos”. Podem, ainda, inserir-se nessa situação, outros sujeitos que 

“incomodam” aqueles que se orientam por critérios hegemônicos, pré-

estabelecidos, de inclusão e aproximação social, como os obesos e os idosos. 

E os preconceitos (os conceitos prévios ou previamente estabelecidos) 

antecedem os atributos ou características pessoais a que se referem. 

Portanto, os atributos ou características que são foco do preconceito 

estigmatizante são previamente avaliados, com pouca ou nenhuma 

oportunidade de análise crítica e consciente, que os associe às circunstâncias 

reais do contexto social. Consequentemente, o preconceito é inflexível, rígido, 

imóvel, prejudicial à discussão, ao exame fundamentado e à revisão do que 

está pré-estabelecido. 

Os que constróem ou aceitam preconceitos constróem e aceitam 

estigmas; ambos promovem e naturalizam palavras ou ações de exclusão. Por 

conseguinte, essa construção pode também ser a origem de processos que 

violentam os seres humanos, cujas singularidades não cabem, ou não se 

incluem, na moldura da “normalidade” e da “naturalização”. 

Sabe-se que a violência não se define somente no plano físico; apenas a 

sua visibilidade pode ser maior nesse plano. Essa observação se justifica 

quando se constata que violências como a ironia, a omissão e indiferença não 
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recebem, no meio social, os mesmos limites, as mesmas restrições ou 

punições que os atos físicos de violência. Entretanto, essas “armas” de 

repercussão psicológica e emocional são de efeito, tão ou mais profundo, que o 

das armas que atingem e ferem o corpo, porque as “armas brancas” da ironia 

ferem um valor precioso do ser humano: a auto-estima. 

Entre as alternativas de enfrentamento do preconceito, destacam-se as 

análises críticas e situadas, que encaminham novos significados, ou seja, que 

argumentam e apoiam ressignificações. Dessas ressignificações podem surgir 

novos conceitos, mais reais, mais consistentes, mais abertos e flexíveis, e 

portanto mais humanos. 

As novas ressignificações por uma vida, uma convivência e uma 

consciência social mais inclusivas requerem, sobretudo, atitudes que assumam 

um dos valores mais expressivos dos tempos contemporâneos: a valorização 

do “outro” e seu reconhecimento como sujeito de direito. Nesse aspecto de 

valor, é oportuno considerar Moscovici, quando reflete sobre a “relação entre o 

Eu e o Outro”, que se completam em suas singularidades, porque “[...] O outro 

é, ao mesmo tempo, o que me falta para existir e aquele que afirma de outra 

maneira minha existência, minha maneira de ser”: 

[...] quando pensamos na relação entre o Eu e o Outro, este 

não é concebido como aquele que não é como nós, que é diferente 

de nós. O outro é, ao mesmo tempo, o que me falta para existir e 

aquele que afirma de outra maneira minha existência, minha maneira 

de ser (MOSCOVICI, 2005, p. 13). 

 

Mais uma vez, então, recorrendo à análise crítica e fundamentada, que 

aproxima visões e consciências das circunstâncias reais da vida, reafirma-se a 

importância humana, existencial, cultural da diversidade no campo de gênero e 

sexualidade, expressões, e todos os seus direitos (NARDI; RIOS; MACHADO, 

2012).  

Desse modo, o que se argumenta e propõe nesse conjunto de análises é 

a superação de preconceitos, em favor de avanços no sentido de palavras e 

atitudes de inclusão e de respeito à vida, no seu significado social pleno, 

inerente a direitos e deveres, que garantem a dignidade e o valor de ser 

humano e cidadão. 
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Comentário conclusivo 

 

Quando se reflete sobre diversidade, direitos humanos e atitudes 

excludentes, é preciso, sobretudo, compreender que exclusão/inclusão 

constituem-se de modo dialético e que seu alcance é amplo, tanto quanto seus 

processos. 

Também são amplos e de grande alcance os preconceitos que justificam 

os padrões hegemônicos de ser e estar no mundo, radicalizando-se em 

concepções de superioridade genética. Essas concepções consolidam a 

xenofobia e seus vários graus e tipos de arbitrariedades, discriminações e 

violências, cuja culminância se potencializa através de dogmas 

fundamentalistas que alimentam as guerras e o genocídio. 

Assim, ao tratar de diversidade, direitos humanos e exclusão e 

considerar algumas das muitas questões que emergem quando se trata de 

educação, a exemplo das que dizem respeito à Educação Sexual, ressalta-se, 

sobretudo, como princípio e fundamento do processo educativo, que excluir, 

por rejeição ou repulsa, por motivos fúteis e preconceituosos, implica, 

basicamente, em desrespeitar direitos essenciais à vida e à própria 

preservação da humanidade. 

Diversidade e exclusão são temas cuja complexidade se potencializa na 

escola, seja porque se trata de um espaço de ênfase normativa, seja porque as 

normas também direcionam os processos, constantes e contínuos, de 

avaliação, seja porque a escola absorve os fatores e efeitos da exclusão, que 

têm origens amplas e ramificadas no sistema social e no sistema escolar. A 

amplitude dessas origens tanto se refere ao tempo histórico, no qual se 

acumulam causas e eventos de exclusão, quanto ao tempo atual, da trajetória 

de vida de pessoas e grupos submetidos a sucessivas e variadas perdas de 

direitos (COSTA et al, 2010). 

Portanto, o que se encontra na escola é uma culminância de causas, 

situações e circunstâncias de desigualdades sociais, que se recrudescem 

nesse locus de formação humana, que embora possa dar contribuições 

significativas à construção de um conhecimento emancipador e a atitudes que 

traduzam esse conhecimento na prática social, não dá conta da dimensão de 
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soluções que superem ou minimizem as desigualdades, em suas várias 

circunstâncias e consequências.  

Desse modo, essas considerações sobre a educação comprometida 

com a inclusão (e inclusão que ressalte o valor do ser humano, como ser de 

direitos) também se aplicam a ações inclusivas que se esperam dos governos 

e das políticas públicas, no contexto abrangente da pluralidade social, a ser 

reconhecida em suas contribuições à vida, às aprendizagens, à convivência. 
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partir de argumentos de cunho biologicista, os quais sugerem que meninos são 

mais fortes e mais habilidades do que meninas para realizar atividades que 

requerem as capacidades de velocidade, força e agilidade. Já para as meninas, 

acredita-se que, em decorrência de uma natural delicadeza e fragilidade, 

executar ações de alto impacto e intensidade não devem ser por elas 

realizadas. Em virtude dessas construções que delimitam as praticadas 

realizadas pelas crianças, as meninas ficam em espaços menos privilegiados 

realizando práticas que exigem menos força e deslocamento. Com relação a 

isso, Daolio (1995) menciona em seu texto que devido à naturalização das 

características socialmente determinadas de que as meninas devem ser 

sensíveis e delicadas, essas acabam sendo transformadas em ‘antas’, e a 

educação física tem o dever de reverter tal situação, proporcionando a tod@s e 

a cada um@ “o pleno desenvolvimento de suas habilidades motoras”(p. 107). 

 As delimitações do que meninas e meninos podem ou não podem fazer, 

sentir, vestir, e até mesmo brincar, fazem parte dos estudos de gênero, que de 

acordo com Scott (1995), Dorneles (2007), Sousa e Altmann (1999), Goellner 

(2008) refere-se à construção social do feminino e do masculino, isso significa 

que não é apenas o sexo biológico que estabelece diferenças entre mulheres e 

homens, mas também fatores históricos, sociais e culturais que se relacionam, 

construindo assim os sujeitos nas suas especificidades. 

 Devide et al (2011) destacam que os estudos de gênero realizados pela 

educação física brasileira surgiram nos anos 1970 e 1980, em decorrência da 

onda de estudos que outras áreas do conhecimento estavam vivenciando. A 

partir de então, se passou a questionar a biologia que historicamente serviu 

como justificativa para excluir as mulheres da prática de educação física e 

desportos. 

Com isso os estudos sobre as relações de gênero passaram a ser 

observados em ambiente escolar, assim, aproximando-se do conceito de 

coeducação, que se define pela prática das atividades realizadas por meninas 

e meninos, onde deve haver a intenção de ser realizada em conjunto. Costa e 

Silva (2008) apontam que “para que haja equidade na educação dos sexos e 

entre os sexos as aulas de Educação Física coeducativas devem ser mistas 

com ações intencionais que visem à dupla socialização com referentes 

masculinos e femininos na devida parcialidade” (COSTA e SILVA, 2008, p. 9). 
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Com isso, entendemos que o conceito de coeducação não se resume a uma 

aula mista, mas deve ter o propósito de desenvolver e socializar meninas e 

meninos de maneira igualitária. 

Assim, a coeducação pode ser um método facilitador para as discussões 

que engloba o conceito de gênero. Louro (2002), alerta para o uso do termo 

gênero, apontando que ao utilizá-lo, “passa-se a analisar a construção social e 

cultural do feminino e do masculino, atentando para as formas pelas quais os 

sujeitos se constituem e são constituídos, em meio a relações sociais de poder” 

(p. 15). Termo que algumas vezes pode ser encontrado com o emprego 

equivocado de seu significado, como nos apresenta Goellner (2008), um dos 

equívocos é o uso de gênero como sinônimo de sexo, nessa perspectiva, 

privilegia-se apenas os aspectos biológicos, sem considerar as construções 

históricas, sociais e culturais de cada sujeito. 

Nicholson (2000, p. 9) ao definir gênero, desta que 

 

De um lado, o gênero foi desenvolvido e é sempre usado em 
oposição a sexo, para descrever o que é socialmente construído, em 
oposição ao que é biologicamente dado. Aqui, gênero é tipicamente 
pensado como referência a personalidade e comportamento, não ao 
corpo; gênero e sexo são portanto compreendidos como distintos. De 
outro lado, gênero tem sido cada vez mais usado como referência a 
qualquer construção social que tenha a ver com a distinção 
masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos 
femininos de corpos masculinos. 

 

Tais construções de gênero que determinam aos corpos atributos 

femininos ou masculinos implicam na sexualidade dos sujeitos, na medida em 

que se estabelece uma relação linear entre gênero e sexualidade, onde a 

heterossexualidade é determinada como padrão normativo. Sousa e Altmann 

(1999) destacam que o sistema escolar reforça e reproduz esse pensamento 

sobre a sexualidade socialmente construída. As autoras apontam também que, 

mesmo assim, “as construções de gênero não se opõem, ou seja, o feminino 

não é o oposto nem o complemento do masculino (SOUSA e ALTMANN, 1999, 

p.55)”. 

Vidiella el al. (2010) citam Pescador, onde este destaca que “el sistema 

educativo es un agente socializador que instituye y sustenta ideologías y 

concepciones en torno a los roles de los géneros (p. 98)”. Essas ideologias e 

concepções acerca dos papéis de gênero também permeiam as aulas de 
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educação física, muitas vezes excluindo meninas e meninos de práticas 

consideradas ‘inapropriadas’ pare elas ou para eles. Jesus e Devide (2006, 

p.125) destacaram que “a emergência da temática de gênero na Educação 

Física foi relevante para se tomar ciência dos mecanismos de inclusão e 

exclusão atravessados pelas questões de gênero, auxiliando a sua 

intervenção”. 

Cruz e Palmeira (2009, p. 116) ao mencionarem as construções de 

gênero no ambiente escolar, apontam que 

 
As instituições, escola e família, são consideradas as principais 
responsáveis pela construção e/ou reprodução de conceitos 
equivocados, ou melhor, valores estereotipados a cerca das questões 
de gênero. 

 
 Com isso, podemos ver que a escola é uma das instituições 

responsáveis pelas construções de gênero, podendo ser através dela que tais 

preconceitos podem ser revistos e também quebrados. A coeducação pode ser 

vista no sentido de auxiliar pedagogicamente o desenvolvimento de atividades 

que visam discutir e desconstruir normas e padrões de gênero normalizados 

em nossa sociedade. 

 A separação de meninas e meninos nas aulas de educação física, por 

muito tempo esteve fundamentada em uma visão biologicista, onde acreditava-

se que os homens eram, por natureza, mais fortes que as mulheres. Saraiva 

(2005) destaca que ainda hoje existe dificuldade para encontrar a prática 

coeducativa em aulas de educação física, o que ocorre tanto por resistência 

d@s professor@s quanto d@s alun@s, tanto na rede pública como na rede 

privada de ensino. Tal dificuldade mostra-se mais visível quando nos 

deparamos com um@ alun@ mais apt@ à prática de determinadas atividades 

e alun@s com as capacidades físicas menos desenvolvidas, sendo que, 

geralmente, essas diferenças estão relacionadas ao sexo, onde os meninos 

apresentam melhor desempenho físico em relação às meninas. Nesse ponto 

Daolio (1995, p. 104) afirma que “parece haver em nossa sociedade um 

processo de ‘antalização’ das meninas, da mesma forma que parece haver um 

processo que transforma os meninos em ‘trogloditas’”, onde os meninos, 

muitas vezes incentivados pela família e professor@s, apresentam melhor 
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desempenho físico e motor quanto comparados às meninas, que apresentam 

baixo desempenho por não serem incentivadas em diversas atividades. 

Jesus e Devide (2006) afirmam que as discussões sobre educação física 

escolar na interface com a coeducação tiveram início no Brasil na década de 

1990. Isso demonstra que o debate sobre a realização das aulas de educação 

física em conjunto, não separando meninas e meninos, não é tão recente, 

porém, essa prática ainda persiste em muitas escolas nos mais variados níveis 

de ensino de ensino. 

Saraiva (2005) aponta para o papel d@ profess@r como parte 

fundamental para a coeducação, onde esse deve tratar meninas e meninos de 

igual forma, e “fazer as mesmas exigências, para ambos os sexos, respeitando 

diferenças individuais dentro dos dois sexos” (SARAIVA, 2005, p. 180-181). A 

autora acrescenta que “a aula de Educação Física em separado para meninas 

e meninos deveria ser evitada, porque somente em conjunto poderão ser 

buscadas a igualdade de chances, a desconstrução da relação de dominação e 

a quebra de preconceitos entre os sexos” (SARAIVA, 2005, p.182). No mesmo 

sentido, Costa e Silva (2002, p.48) afirmam que 

 
A coeducação considera a igualdade de oportunidades entre os 
gêneros, porém, é importante destacar que escola mista não possui o 
mesmo significado da escola coeducativa. Neste sentido, para 
esclarecer os caminhos da coeducação em educação física, convém 
assinalar que esta disciplina não aborda a igualdade entre os sexos, 
e sim a equidade, tendo como objetivo criar um clima tal que permita 
o desenvolvimento integral: afetivo, social, intelectual, motor, 
psicológico, sem o prejuízo em relação ao gênero, ou seja, uma 
escola para a formação do sexo feminino e do sexo masculino que 
valorize as diferentes contribuições e habilidades independentes de 
sexo. 

 
A partir desses apontamentos, podemos entender a importância em dar 

visibilidade aos temas gênero e coeducação que permeia a instituição escolar, 

em especial a educação física. Dessa forma, por meio do presente trabalho 

buscamos discutir algumas questões pertinentes à prática pedagógica de 

docentes dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Este trabalho foi realizado no primeiro semestre de 2012 com onze 

professoras dos anos iniciais de uma escola estadual em um bairro de Santa 

Maria – RS. Primeiramente utilizamos, para coleta de dados, um questionário 

semiestruturado, com questões abertas com o intuito de saber qual o 
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conhecimento das docentes em relação aos temas da pesquisa. Após dessa 

coleta inicial de dados, estruturamos a oficina. As atividades foram realizadas 

na própria escola, onde discutimos, por cerca de duas horas, um tema em cada 

encontro. Esses debates serviram para as docentes aprofundarem os 

conhecimentos sobre os temas gênero e coeducação que permeiam não 

apenas as escolas, mas a sociedade como um todo. 

 

Reflexões docentes sobre Gênero 

 

Partindo do conceito de gênero proposto por Goellner (2008), Louro 

(2002), Nicholson (2000), entendemos esse como uma construção histórica, 

social e cultural das atribuições feitas aos sexos feminino e masculino. Com 

base nessa definição trouxemos algumas imagens, que foram utilizadas nas 

oficinas com a finalidade de discutir, junto às docentes, as construções 

estabelecidas em nossa sociedade. 

 Iniciaremos a análise dos dados, observando as respostas das docentes 

referente à questão sobre o que elas entendiam acerca do conceito de gênero. 

As respostas às perguntas do questionário na maioria das vezes foram breves, 

onde grande parte das docentes destacaram que gênero refere-se a mulheres 

e homens, como podemos notar nas respostas das professoras 2587 e 5 

respectivamente, que afirmam: “é a diferença entre homens e mulheres”, 

“refere-se ao sexo masculino e feminino e as relações entre eles que são 

construídas socialmente”.  Assim como a professora 5 apontou sobre as 

construções sociais envolvidas nas relações de gênero, a professora 1 

destacou que gênero “refere-se às diferenças e semelhanças entre homens e 

mulheres não somente no que se refere ao sexo, mas também na posição que 

ocupam na organização cultural, política,... da sociedade”. As professoras 1 e 5 

fizeram a relação entre feminino e masculino, juntamente com os demais 

fatores como a sociedade e a cultura, que também fazem parte das 

construções do gênero. 

 Para a professora 8, gênero está “relacionado àquilo que somos como 

seres humanos desde o nascimento: homens e mulheres. Seres singulares que 
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precisam aprender a se respeitar, em primeiro lugar, como gente.” Em 

contrapartida, a professora 11 afirmou que gênero “é a identidade social dos 

homens e mulheres. É uma construção ao longo da vida.” Atentando para 

essas respostas, percebemos uma diferença no olhar das professoras onde, de 

acordo com a docente 8, somos seres singulares e gênero se refere àquilo que 

somos desde o nascimento, o que implica uma determinação com base no 

sexo biológico, porém para a docente 11, gênero faz parte de uma construção 

ao longo da vida. Assim como Louro (2011), Goellner (2008), Scott (1995), 

entendemos gênero como uma construção que se dá ao longo da vida, nessa 

construção os sujeitos são vistos como seres únicos, isto é, cada pessoa é 

diferente uma da outra, e por isso não se pode dizer que as mulheres são de 

um único jeito, assim como os homens também não o são. A construção das 

feminilidades e masculinidades se dá de várias formas, configurando assim 

inúmeras maneiras de ser feminino e masculino, o que nos leva a entender os 

sujeitos como plurais e em constantes transformações. 

 As professoras 4 e 6 foram um pouco além em suas respostas quando 

comparadas às demais docentes, como podemos observar a professora 4 

destacou que “na escola, entendo que sejamos nós, todos envolvidos com a 

educação, que buscamos conjuntamente, caminhos para ajudar o ser humano 

a se desenvolver plenamente.” E para a professora 6 gênero “tem vários 

entendimentos, como: são questões relacionadas ao sexo, feminino ou 

masculino. Aos seres vivos, a biologia, gênero (sociedade), gênero literário 

(para produção de textos), entre outros.” As respostas de ambas as docentes 

demonstraram um certa mistura de diferentes áreas do conhecimentos, sobre o 

conceito de gênero, o que reflete a necessidade de inserção do debate sobre o 

tema não apenas com @s alun@s, durante as aulas, mas primeiramente com 

@s professor@s.. A professora 6, além de fazer referência ao biológico, 

também apontou para outros entendimentos dela sobre gênero, como os 

gêneros literários. Esses diferentes entendimentos acerca do que vem a ser os 

estudos de gênero dentro de uma perspectiva cultural, histórica e social, 

podem dificultar a abordagem do tema na escola, sendo assim, devemos nos 

atentar para que não ocorram os equívocos apontados por Goellner (2008) e 

Devide et al (2011) que são, utilizar o gênero como sinônimo de sexo; 

identidade de gênero como sinônimo de identidade sexual; reduzir os estudos 
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de gênero a papéis e estereótipos sexuais; e fazer confusão entre estudos 

sobre mulheres e estudos de gênero. 

 Após realizarmos a análise dos questionários, as respostas obtidas 

serviram como base para organização da oficina onde discutimos o conceito de 

gênero. Para a organização da oficia, fizemos uso de imagens de forma a nos 

auxiliar nas discussões sobre o conceito e as relações de gênero. Iniciamos o 

debate com a imagem de um índio com vários colares, o rosto pintado, um 

cocar repleto de penas coloridas, brincos e adornos com penas. Escolhemos 

essa imagem por acreditarmos que é um exemplo visual de como as 

construções de gênero estão inseridas de diferentes formas nas mais variadas 

culturas. 

A análise das professoras sobre essa imagem foi referente à cultura. 

Nas palavras das professoras 6, 8, 10 e 11, respectivamente, a imagem foi 

definida como “cultura, índio, pintura, cor”, “cultura, raízes”, “colorido, cultura” e 

“colorida (cultura)”. A cor ou o colorido do índio como vimos nas respostas, é 

encarado com naturalidade, pois não há nada de extraordinário em ver um 

índio com pinturas e “muitos adornos” como acrescentou a professora 4. 

Durante a apresentação das impressões sobre a imagem do índio, as 

professoras não se estenderam, apenas leram o que haviam escrito sobre a 

figura, a professora 2 respondeu, “um índio”, a professora 1 respondeu apenas 

que a imagem representava “identidade”. 

A imagem seguinte, que apresentava um homem maquiando-se, causou 

estranhamento entre as docentes. Nesta imagem o homem de cabelo raspado 

e barba por fazer, usava batom nos lábios, e passava rímel nos cílios. As 

professoras 6 e 11 descreveram a imagem como “homem se maquiando”, e a 

professora 4 achou “estranho”. As professoras 7 e 10 relacionaram a imagem 

com cuidado/trabalho. Já a professora 1 afirmou que a sua impressão sobre a 

imagem não fazia relação com o trabalho, mas sim com a “vaidade”. A 

professora 2, que também definiu a imagem como “um homem se maquiando”, 

em sua justificativa, afirmou que apenas descrevia as imagem, que não 

pensava em nada. Relacionando essa imagem com a do índio, podemos 

perceber a construção social de gênero, onde se estabelece que, na cultura do 

índio, o homem pode se pintar, mas na cultura do “homem branco”, apenas as 

mulheres podem se ‘maquiar’, pois a ‘pintura’, nessa cultura, é um marcador 
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social atribuído apenas ao sexo feminino. Percebemos nas respostas das 

docentes que a maquiagem esteve relacionada ao trabalho, e por que não 

poderia ser simplesmente relacionada com a vaidade, como apontou a docente 

1? É cada vez mais comum vermos reportagens sobre homens vaidosos que 

frequentam salões de beleza, seja para simplesmente cortar o cabelo, como 

também para fazer as unhas, tratamentos de pele e cabelo, e depilação. 

A terceira imagem apresentada às professoras foi de vários homens em 

pé enfileirados em uma escada, todos de salto alto. Esta imagem também 

causou espanto entre as docentes, de maneira que a professora 6 a definiu 

como “homens querendo ser mulher”. De acordo com a professora 8 a imagem 

representava “diferença de valores, imposição social, quebra”, ela também fez 

referência às imagens anteriores, destacando a quebra de hábitos sociais, 

valores sociais, muito arraigados na sociedade, para essa professora “é tudo 

quebra, a gente olha assim e sente... é um impacto”. Da mesma forma, para a 

professora 4 o quadro apresentado pareceu “atípico”. 

A Professora 2 como já havia explicitado anteriormente, apenas 

descreve as imagens e, conforme sua descrição, a imagem mostra “homens 

em fila com calçados femininos”. As palavras têm história, e o modo como as 

escrevemos e falamos representa a forma como nos identificamos na 

sociedade. Com base na resposta da professora 2, que destaca que os 

calçados usados pelos homens são calçados femininos, podemos observar 

como grande parte dessas construções acabam sendo ‘naturalizadas’ em 

nossas falas, em nossa maneira de agir e pensar. Historicamente construiu-se 

que determinado estilo de calçado, como os com salto alto, fossem usados por 

mulheres, porém, nada impede que homens também o usem. No entanto, os 

sapatos de salto alto, tradicionalmente femininos, devem continuar sendo 

classificados como femininos, mesmo quando usados por homens? Detalhes 

como esse, que marcam posições, nos levaram a pensar sobre os estudos de 

gênero e, que estes estudos devem fazer parte do ambiente escolar, ambiente 

de socialização repleto de preconceitos. Por isso a importância de discutir 

esses assuntos na escola, visando à quebra de preconceitos, ou ao menos a 

tentativa de se fazer entender que cada pessoa tem o livre arbítrio para 

escolher e vivenciar experiências de seu próprio gosto. 
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A professora 11, ao ver a imagem, a definiu como “estilo (homem usa 

salto)”. Conforme exposição da professora 1, a imagem representava 

“felicidade” e, de acordo com a professora 10, poderia ser uma “reinvindicação” 

dos homens que usam salto alto, e que desejam ser aceitos na sociedade. 

Após todas as professoras apresentarem suas definições/impressões 

acerca da imagem, explicamos que os homens da figura estavam com aquele 

tipo de calçado por terem participado de uma manifestação contra a violência 

sofrida pelas mulheres. A fim de provocar a discussão, questionamos a opinião 

das professoras no caso de ser ‘normal’ os homens usarem sapatos de salto 

alto. A professora 2 respondeu, “tomara Deus que nunca seja normal, eu acho 

ridículo”. A mesma professora fez menção ao que a mídia apresenta, ela 

relatou ter assistido uma notícia sobre a parada gay de São Paulo onde 

apareciam homens beijando-se de língua. É evidente o preconceito na fala 

dessa docente, o que nos mostra como estão enraizadas as construções 

padronizadas de corpo, sexualidade e gênero, apontando que a diversidade 

sexual deve estar entre quatro paredes, assim como, apenas as mulheres 

devem usar salto alto e se maquiar. Se homens fizerem uso de artefatos que 

não se encaixam no que foi determinado a eles, suas masculinidades são 

postas em xeque. 

Devido a essa linha tênue que separa os conceitos de gênero e 

sexualidade, percebemos a importância de realizar discussões com as 

docentes sobre essas temáticas, pois esses são assuntos que causam 

incômodo e, portanto, dificilmente são abordados, visto que a escola é uma 

instituição que reforça normas e padrões. A partir do trabalho realizado, nossa 

esperança é acreditar que as docentes pensem a respeito dos assuntos 

discutidos, e tentem inserir essas discussões em suas aulas, com o objetivo de 

minimizar preconceitos, visando uma educação igualitária para tod@s. 

Findada a oficina, pedimos que as professoras fizessem uma síntese do 

que elas haviam entendido sobre o tema gênero, essa síntese serviu para 

compararmos com as respostas dadas por elas ao questionário, com o intuito 

de sabermos se a oficina facilitou o entendimento das docentes em relação ao 

tema. 

No questionário, a professora 1 respondeu que gênero refere-se às 

semelhanças e diferenças entre homens e mulheres, destacou também pontos 
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como a sociedade, a política e a cultura. Ao final da oficina, a professora definiu 

gênero como “uma construção social, que não se limita ao masculino e ao 

feminino, mas que se relaciona às dimensões culturais, históricas...”. Notamos 

que não houve diferença nas respostas apresentadas pela professora, mas 

esperamos que a oficina tenha contribuído para complementar o que essa 

entendia acerca do assunto. 

A professora 6 apresentou inicialmente diferentes entendimentos sobre o 

tema, como as questões relacionadas ao sexo, e o gênero literário para a 

produção de textos. Na síntese da oficina, a docente definiu gênero como 

sendo “relacionado ao sexo feminino e masculino e também às questões 

sociais, culturais e históricas”. De acordo com a resposta da professora, 

podemos dizer que a oficina contribuiu em seu entendimento sobre as relações 

de gênero que permeiam o ambiente escolar. 

A professora 8 sintetizou gênero como “construção que independe do 

sexo masculino e feminino. Porém, ainda hoje é uma imposição social que a 

sociedade moderna modela os corpos”. No questionário, a professora havia 

feito a relação entre homens e mulheres, e que estes eram seres singulares, 

apontando também a questão do respeito, após a oficina, a docente direcionou 

o foco de sua resposta para a sociedade. 

A professora 11 destacou no questionário, que gênero refere-se a 

“identidade social dos homens e mulheres. É uma construção ao longo da 

vida”. Ao fim da oficina ela afirmou que gênero é uma “construção social, 

escolhas de vida, que independem do sexo, mulheres fazem o que só homens 

faziam antigamente, homens fazem o que só mulheres faziam”. Ambas as 

respostas foram semelhantes quando a docente referiu-se à construção, 

primeiro sendo ao longo da vida e, após a oficina, afirmando a relação da 

construção com o social. 

 Com relação ao lado conservador mostrado por parte de algumas 

docentes, notamos a dificuldade de fazer com as relações de gênero sejam 

pensadas, discutiras e trabalhadas dentro da escola de forma a minimizar 

alguns tratamentos que acabam sendo diferenciados para meninas e meninos, 

contribuindo, assim, com um relacionamento social dentro e fora da escola, 

livre de discriminações. 
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Reflexões docentes sobre coeducação 

 

Trabalhar de forma coeducativa, não significa apenas agrupar meninas e 

meninos e acreditar que uma aula mista está sendo coeducativa. O que 

realmente deve ser feito é desenvolver as aulas, de modo que tod@s @s 

alun@s entendam as intensões desse modo de ensino, destacando a 

importância de tod@s realizarem as ações propostas conjuntamente, sendo em 

aula teórica, ou atividades realizadas fora das salas de aula, mostrando que 

não há jogo, esporte, ou conteúdo escolar, assim como ações na sociedade, 

que pertença a um ou outro sexo. 

Partindo do questionário respondido pelas docentes sobre o que elas 

entendiam sobre coeducação, passamos então para a análise das respostas, 

onde foi possível observar que o entendimento das docentes sobre o tema 

menciona a “educação em comum entre os sexos” como destacou a professora 

5. Para a professora 2 coeducação “é a educação de meninos e meninas feitas 

simultaneamente”. A professora 11 afirmou que é a “educação que abrange 

homens e mulheres”. E, para a professora 6, “é uma educação voltada para 

meninos e meninas feita em comum, esse modelo domina a maior parte das 

escolas do Brasil e do mundo”. Nessas respostas foi possível notar que, de 

certa forma, as professoras apresentaram um modo simples de conceituar 

coeducação, pois endentemos esta como uma abordagem didática que visa à 

educação de meninas e meninos de forma conjunta, porém, que @s alun@s 

tenham a clareza de que essa metodologia não serve simplesmente para que a 

aula seja realizada de forma mista, mas sim, que meninas e meninos tenham 

as mesmas oportunidades de aprendizagem. 

Conforme a afirmação da professora 1, a coeducação “destina-se a uma 

educação em conjunto, em comum. Pensando nos termos, entende-se uma 

educação para meninos e meninas em igualdade, dentro das necessidades e 

desejos de cada ser humano”. A resposta desta professora não foge às das 

demais docentes, entretanto, ela aponta para um ensino que visa o ser 

humano, isso significa que as aulas devem ser pensadas de acordo as 

vontades e necessidades d@ alun@, deixando de ter @ profess@r como o 

centro, como @ detentor@ único do conhecimento. A professora 3 vai ao 

encontro do que a professora 1 apresentou, não relacionando apenas a uma 
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prática voltada para meninas e meninos, mas apontando para “consciência 

como ser, participante de um sistema”. A professora 8 segue a mesma linha, 

destacando o “comprometimento e participação na educação do outro. Um 

processo de interação”. A professora 4 complementa, entendendo “como a 

possibilidade de interação, participação, relações entre os envolvidos em busca 

da socialização”. 

 A partir da análise das respostas do questionário, organizamos a oficina 

para discutirmos o que entendíamos sobre coeducação. Para relacionar o tema 

com a prática pedagógica das docentes, escolhemos algumas imagens que 

nos auxiliaram no debate. 

A primeira imagem apresentada às professoras foi a de meninas e 

meninos, junt@s, jogando futebol. Essa imagem foi mostrada com a intenção 

de dar visibilidade à importância de desenvolver atividades com as crianças em 

conjunto, mostrando para @s alun@s que est@s devem ter igual oportunidade 

de experienciar as mais variadas práticas de movimentos, nesse caso as 

meninas jogam futebol com os meninos, ressaltando que tod@ podem 

aprender junt@s, não apenas os esportes, mas também outras práticas 

corporais, como danças, lutas e ginástica. 

Ao analisar a imagem, as professoras 5 e 6 a definiram como sendo 

“interação”, a professora 9 a descreveu como “interação, integração”. As 

demais docentes fizeram referência ao jogo ou futebol conforme aponta a 

professora 11, “futebol para meninos e meninas”, e as professoras 1 e 4, 

respectivamente “jogo/brincadeira” e “futebol”.  A professora 9, ao justificar sua 

resposta, apontou “eu coloquei interação/integração porque parece ter meninos 

e meninas”. A professora 7 definiu a imagem como “jogos de equipe, 

aprendizagem do trabalho/dinâmica em grupo”. Para a professora 2 a imagem 

representa “crianças fazendo uma atividade física”, e para a professora 3 é 

“disputa, cooperação”. A professora 3 foi um pouco além do esperado, quando 

comparada às demais docentes, ela definiu a imagem como “opção – 

rompendo rótulos, estigmas”. Durante o debate algumas professoras 

apresentaram suas respostas, dentre elas a 7, afirmando que “eles gostam de 

jogar futebol”, no decorrer do debate, apontamos que tod@s devem ter acesso 

às mais variadas formas de atividades, as meninas podem aprender a jogar 

futebol, e os meninos devem respeitar as meninas e os outros meninos que 
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talvez tenham menos habilidade no jogo, reforçando assim o respeito entre 

colegas, o que possibilita que as aulas sejam desenvolvidas com vistas a uma 

educação coeducativa. 

Durante a discussão, a professora 7 destacou que os jogos em equipe 

são muito bons para trabalhar a questão do respeito, relatando sobre uma aula, 

onde afirmou “fiz uma tentativa de vôlei no 1º ano e foi bem interessante sabe, 

dividi quadras e tudo, mas é claro, era vôlei assim né... mas era quicando a 

bola mas foi bem interessante, eles respeitaram, não dá pra estimular a disputa 

e competição, o vencedor, mas o fato deles aprenderem, tocar a bola dar o 

passe pro colega”. Brevemente conversamos sobre a competição nas aulas de 

educação física, pois há quem goste de jogos competitivos e quem não goste, 

apontamos para esse aspecto de forma que a competição pode servir para 

ensinar valores, como o de perder e o de ganhar. Não é sempre que 

ganharemos, e para muitas crianças é importante trabalhar com a aceitação de 

algumas derrotas, principalmente na escola e nas aulas de educação física, 

pois em muitos casos os jogos competitivos acabam gerando brigas. A 

cooperação também é um dos valores que podem ser aprendidos durante as 

competições envolvendo jogos coletivos, pois como o nome já diz, é com o 

coletivo jogando cooperativamente que se constroem vitórias, uma pessoa 

sozinha não pode jogar em todas as posições ao mesmo tempo, por isso cada 

alun@ deve respeitar o lugar d@ outro@, trabalhando junto para a realização 

de conquistas. 

A segunda imagem apresentada foi a de uma bailarina em um campo de 

futebol junto a uma bola, ela vestia roupas de balé, meias e chuteira de futebol. 

Justificamos o uso desta imagem, pelo fato dela representar a dualidade dança 

e esporte, onde ocorre, muitas vezes, que meninas fazem aulas de balé, e 

meninos de futebol, assim explicitamos a importância de não realizar esse tipo 

de divisão, já que tod@s devem ter acesso a todas as atividades propostas nas 

aulas. A professora 9 definiu a imagem como “suavidade”, ao justificar sua 

resposta, ela afirma que “foi a primeira coisa que veio à cabeça”. Para a 

professora 11, nessa imagem a “menina quer dançar e jogar futebol”. A 

professora 7 apontou a “solidão da bailarina em contradição com a dinâmica e 

complexidade dos jogos de equipe”. De acordo com a professora 3 e 4, a 

imagem representa respectivamente “habilidades” e “equilíbrio”. A professora 1 
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apresentou a imagem como “movimento/concentração”. As professoras 2 e 5 

defiram como “um pessoa “bailarina” em um campo de futebol” e uma “menina 

“bailarina” que também joga futebol, não há interação”. A professora 5 ao 

analisar todas as imagens, fez uma espécie de classificação para cada uma, 

apontando quando havia ou não interação. Ambas as docentes descreveram 

suas definições utilizando a palavra bailarina entre aspas, talvez pelo fato de a 

menina estar em um campo de futebol, e a roupa que ela vestia não seria a 

apropriada para o local que ela se encontrava. Para a professora 6 a imagem 

representa “encenação”, o que nos leva a pensar que essa definição se 

justifique pelo mesmo motivo que as professoras 2 e 5 utilizaram as aspas na 

palavra bailarina, onde a menina, por estar com roupas de balé, deveria estar, 

por exemplo, em um teatro ao invés de um campo de futebol.  

A professora 8, mais uma vez vai além em sua definição, porém, pouco 

se pronunciou durante as discussões de cada imagem. Para a ilustração da 

bailarina a professora 8 destacou que “a mulher na sociedade pode e deve 

assumir trabalhos, comportamentos que correspondam tanto à sensibilidade 

feminina como à masculinidade”. 

As docentes não se prolongaram no debate desta imagem, talvez por ela 

ser vista com uma certa normalidade, já que a menina está com roupas de 

balé, apesar de estar em um campo de futebol usando chuteiras, sendo 

considerado que as meninas podem desfrutar deste esporte, desde que fique 

em destaque sua feminilidade. Ressaltamos também, a importância de ensinar, 

tanto os esportes, como a dança, reforçando que a educação física é disciplina 

obrigatória na educação básica e tod@s devem ter acesso às mais variadas 

formas de movimento.  

A terceira imagem apresentada foi a de um homem, ele usava em um 

dos pés uma sapatilha de balé, no qual estava em pé equilibrando-se na ponta 

da sapatilha. No outro pé que se encontrava estendido próximo à cabeça, ele 

usava uma chuteira de futebol, nas mãos, luvas de boxe. A intenção de trazer 

essa imagem foi mostrar que todas as pessoas podem vivenciar as mais 

diversas práticas de movimento, sem rotulá-las como sendo apenas para 

meninas ou para meninos. Na imagem, o homem pode ser interpretado como 

bailarino, pugilista, jogador de futebol. 
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Durante as discussões, a maioria das professoras relatou não ter 

percebido que o homem estava usando uma sapatilha de balé, entretanto, a 

professora 9 comentou que na imagem o homem parece estar fazendo o 

movimento de um golpe de taekwondo, a professora 2 descreveu a imagem 

como “um homem se exercitando para uma luta”, e a professora 8 analisou 

como um “esporte que expressa força e a masculinidade do homem”. Já a 

professora 3 descreveu a imagem como “diferentes habilidades”. Para a 

professora 11 a imagem mostra um “homem praticando esporte”. 

As demais docentes foram muito breves em suas respostas, como 

podemos observar, a professora 6 respondeu “equilíbrio”, a professora 7 definiu 

a imagem como “flexibilidade”, já para a professora 1, representa 

“concentração”, a professora 4 destacou a “habilidade”, a professora 5 

respondeu “treino individual”, e a professora 9 definiu como “extravasamento”. 

Analisando as respostas da professora 11 para a imagem da bailarina, e 

a do homem, a docente destacou a vontade da menina em querer dançar e 

jogar futebol, e definiu o homem como praticante de esporte, o que nos leva a 

pensar que a menina não está praticando esportes, ela tem apenas o desejo de 

praticar, enquanto que o homem já é praticante. Tal pensamento reflete a ideia 

até então discutida sobre as práticas estereotipadas como femininas ou 

masculinas, e do que se espera para meninas e para meninos. 

Ao final do encontro, pedimos que as professoras escrevessem uma 

breve definição do que haviam entendido sobre o tema, para então podermos 

analisar se o entendimento delas havia ficado claro, e se havia mudado quando 

comparado com as respostas dadas no questionário. 

A professora 5 respondeu no questionário “educação em comum entre 

os sexos”, ao final da oficina a docente apontou “educação integrada sem 

distinção entre meninos e meninas onde o grupo interage igualmente”. No caso 

desta professora, não podemos dizer que ocorreram grandes mudanças, mas 

sua exposição foi mais detalhada depois das discussões durante a oficina. 

Em relação à professora 6, após a oficina ela definiu coeducação como 

a “possibilidade de se trabalhar as mesmas atividades/brincadeiras com 

meninos e meninas, salientando a integração, a socialização, os objetivos das 

propostas a serem desenvolvidas no contexto escolar”, no questionário ela 

havia respondido que tratava-se da educação em comum para meninos e 
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meninas, e que era um modelo adotado no Brasil e no mundo. Ao 

compararmos os dois argumentos, podemos observar uma melhora na 

elaboração de sua resposta, com isso, podemos entender que a oficina possa 

ter contribuído para o aprofundamento do tema coeducação. 

A professora 8, ao responder o questionário, destacou pontos como o 

comprometimento na educação, e o processo de interação, e, após a oficina, 

sua resposta foi “desenvolver um trabalho pedagógico. Trabalhar com meninos 

e meninas de modo que haja em quebra com as imposições da sociedade 

machista, reacionária na qual estamos inseridos e, construída por nós. É 

propiciar diferentes oportunidades para todos”. Como podemos observar na 

síntese desta docente, assim como em algumas de suas respostas, ela aponta 

a sociedade, sendo a educação um modo de transformá-la de maneira que as 

oportunidades de aprendizado sejam iguais, tanto para as meninas, como para 

os meninos. 

A professora 1 sintetizou coeducação destacando a integração, 

apontando que as atividades não devem ser pensadas apenas para meninos 

ou para meninas, mas sim para todos. No questionário, a resposta da docente 

não teve disparidade quando comparada à síntese da oficina, a professora fez 

referência à questão da igualdade entre meninos e meninas atendendo os 

desejos e necessidades de cada um. 

A professora 11 respondeu no questionário que a coeducação é a 

“educação que abrange homens e mulheres”, ao realizar a síntese da oficina, 

assim como no questionário, a professora usou poucas palavras, destacando 

que é a “educação que busca integrar todos sem distinção de sexo”. 

A professora 4 explicitou no questionário que coeducação é uma 

educação que visa a socialização, e, ao final da oficina, destacou que o 

comprometimento de todos leva a realização de objetivos. De certa forma as 

respostas da docente acabaram complementando-se, pois a coeducação 

necessita de um envolvimento que visa à socialização. 

A professora 3 respondeu no final da oficina, que coeducação “é todo o 

processo de interação independente do gênero, proporcionando a todos a 

formação de uma unidade igualitária”, com isso ficou mais evidente o seu 

entendimento sobre o tema, já que no questionário ela respondeu que tratava-

se da “consciência do ser, como participante de um sistema”. 
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“Educação de meninos e meninas feita simultaneamente”, esta foi a 

resposta dada ao questionário pela professora 2, na síntese da oficina, ela 

respondeu que coeducação “é a integração, socialização dos alunos, nas aulas 

de educação física, sem que haja separação entre meninos e meninas”. Após a 

realização da oficina, a resposta da docente foi mais objetiva, deixando claro o 

que ficou entendido do tema. 

De acordo com Jesus e Devide (2006, p.130), 

 
a coeducação como abordagem metodológica para a educação física 
contribui para interpretar o desporto e as atividades físicas numa 
perspectiva relacional de gênero, combatendo o sexismo, libertando 
alunos e alunas das amarras que determinam o que cada sexo pode 
vivenciar como práticas corporais. 

  
Sobre a coeducação, a partir da educação física, como destacam os 

autores, podemos entender também, que está inserida nos mais variados 

contextos educativos, conjuntamente com o gênero que pode ser relacionado 

perfeitamente com os demais contexto sociais além do escolar. 

 

Conclusão 

 

Assuntos como gênero e coeducação estão presentes não apenas nas 

aulas de educação física escolar, mas também nas demais disciplinas, e nos 

mais variados contextos sociais. Por isso se faz de muita importância trazer 

esse debate para dentro das salas de aula. 

A maioria das professoras se mostrou conservadora durante o debate do 

tema gênero, reafirmando os marcadores sociais que correspondem a um ou 

outro sexo. Historicamente construiu-se que os homens deveriam ser fortes, e 

esbanjar virilidade, e assim deveria ser para sempre, caso contrário suas 

masculinidades acabariam sendo questionadas. 

Pode-se notar que algumas professoras são mais receptivas para 

discutir os temas, porém essa receptividade não significa a quebra total de 

preconceitos, nem que essas professoras irão conseguir realizar discussões 

sobre gênero e coeducação em sala de aula. Existe o medo em ir de encontro 

à massa (colegas de profissão, pais, mães, a sociedade, tudo e tod@s 

construíd@s por uma cultura conservadora) que ainda é fechada e resiste às 

mudanças. 
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Em decorrência da utilização de poucas palavras, tanto nas respostas do 

questionário como na síntese de cada oficina, e a participação de certa forma 

contida, durante o debate, nossa leitura sobre o entendimento das docentes em 

relação aos temas de gênero e coeducação acabou não sendo facilitado. A 

participação de algumas professoras em apenas um dos encontros também 

pode ter sido um fator que contribuiu para pouca participação nas discussões, 

pois um assunto estava diretamente relacionado ao outro. 

Abordar temas como gênero, muitas vezes pode causar incômodo, não 

sendo tarefa fácil sua inserção no ambiente escolar, ambiente este em que 

muitas vezes é preferível a comodidade ao conflito direto ou indireto com 

diretor@es, alun@s e até mesmo com mães e pais. Nossa tentativa com o 

desenvolvimento deste trabalho foi de levar as discussões de gênero e 

coeducação até as professoras, com intuito de fazer com que os temas 

cheguem até as alunas e os alunos, visando a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

 

Resumo 
 
Nosso trabalho objetivou levar discussões de gênero e coeducação até as 
professoras, com intuito de fazer com que os temas cheguem até as/os 
discentes, visando à construção de sociedades mais igualitárias. Entretanto, foi 
possível notar que algumas docentes são resistentes às discussões, mostrando 
assim a importância desses debates em todos os níveis de ensino. 
 
Palavras chave: Professoras. Gênero. Coeducação. 
 
Abstract 
 
Our study aimed to lead discussions of gender and coeducation to the teachers, 
in order to make the topics come up learners, aiming to build more egalitarian 
societies. However, it was noticeable that some teachers are resistant to the 
discussions, thus showing the importance of these debating at all levels of 
education. 
 
Keywords: Teachers. Gender. Coeducation. 
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intervenção realizada numa Unidade Municipal de Educação Infantil no sentido de mediar 
conflitos e promover ações afirmativas sobre diversidade sexual. 
Palavras-chave: Gênero; Educação; Diversidade Sexual; Homofobia; Sexismo. 

 

 

DISCUSSING THE GENDER RELATIONS IN BELO HORIZONTE MUNICIPAL EDUCATION 
SYSTEM 
  

Abstract: This article presents a brief record from The Gender and Sexual Diversity Hub of the 
Municipal Secretary of Education in Belo Horizonte confronting the sexist and homophobic 
practices in local schools. Subsequently an intervention in order to mediate conflicts and 
promote affirmative actions on sexual diversity in a Municipal Unit for Nursery Education is 
presented. 
Key words: Gender; Education: Sexual Diversity; Homophobia; Sexism. 

 

 

1. Introdução: sexualidade, diversidade e educação. 

 

A sexualidade é algo que se constrói e que se aprende, é integrante da subjetividade humana e 

capaz de interferir no processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, a escola não pode ignorar 

essa dimensão do ser humano e tem de investir na formação de profissionais da educação 

para essa grande tarefa. O trabalho com Educação Afetivo Sexual procura ajudar crianças, 

jovens e adultos a terem uma visão positiva da sexualidade, a desenvolverem uma 

comunicação clara nas relações interpessoais, a elaborarem seus próprios valores a partir de 

um pensamento crítico, a compreenderem o seu comportamento e o do outro, respeitando e 

valorizando a diversidade humana. 

 

Educação de qualidade é a que, além de oferecer a necessária formação científica, cultural e 

humanista, estimula a curiosidade, a criatividade e a busca por aprimoramento, bem como 

valoriza o diálogo com o outro e o convívio pacífico e respeitoso de todas as diferenças, de 

modo a fazer com que essas diferenças não sejam motivo de inferiorização, silenciamento, 

constrangimentos, insultos e agressões. Afinal a diversidade é pedagógica. 

A escola brasileira foi historicamente concebida e organizada segundo os padrões da 

heteronormatividade, valorizando e edificando como padrão um único componente: o adulto 

masculino, branco e heterossexual. Tais padrões são acompanhados pela rejeição da 

homossexualidade e por enunciações e comportamentos que expressam a homofobia. Na 

escola, o processo de constituição de sujeitos e de identidades heterossexuais produz e 

alimenta a homofobia e o sexismo. As políticas educacionais sobre sexualidade têm se 

restringido à dimensão, de todo modo importante, dos direitos à saúde sexual e reprodutiva. Ao 

se falar de diversidade sexual é importante situar questões relativas a gênero e sexualidade no 

terreno dos direitos humanos. Isso favorece o reconhecimento da legitimidade de suas 

múltiplas e dinâmicas formas de expressão de identidades, bem como garante a igualdade dos 
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direitos e oportunidades a todos os cidadãos e grupos discriminados em face de sua orientação 

sexual ou identidade de gênero. 

 

O sexismo e a homofobia no ambiente escolar produzem sofrimento e injustiça, estigmatização 

e preconceitos afetando as relações sociais e pedagógicas, sendo, portanto,  fatores de 

marginalização e exclusão de indivíduos e grupos. Dessa forma, colocam em risco o direito à 

educação e comprometem as possibilidades de construção da cidadania. Rotinas escolares, 

concepções pedagógicas, currículos e livros didáticos ainda trazem representações simplistas, 

binárias e hierarquizadas de gênero, baseadas na heteronormatividade, que atuam na 

construção de corpos, sujeitos e identidade e que afetam todos os indivíduos. 

 

A experiência escolar desempenha um papel fundamental nos processos em que noções de 

masculinidades, feminilidades, heterossexualidades, homossexualidades são socialmente 

construídas, interiorizadas, reforçadas e transformadas. São processos em cada esfera do 

mundo social que apresentam repercussões na formação identitária e na atuação de todos os 

grupos e indivíduos.  

 

Segundo pesquisa realizada pela UNESCO denominada Juventudes e Escola (CASTRO, 

ABRAMOVAY e SILVA, 2004), os homens têm mais preconceito que as mulheres sobre o 

convívio com homossexuais na escola, sendo que 25% dos alunos nas capitais pesquisadas 

não gostariam de ter um colega de classe que fosse homossexual. Outro dado preocupante é 

de que, para alunas, bater em homossexuais é classificado como a terceira violência mais 

grave enquanto que, para os alunos, ocupa a sexta violência em uma lista em que seis opções 

foram apresentadas. Enfim, a homofobia produz efeitos sobre todo o corpo discente, incidindo 

nas trajetórias educacionais e formativas e nas possibilidades de inserção social da população 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT).  

 

A desigualdade como fenômeno socioeconômico origina interditos sociais que classificam, 

normatizam e hierarquizam os corpos. Ao mesmo tempo em que esse movimento disciplinador 

delimita espaços entre o permitido e o transgressor, ele reforça o não pertencimento, criando 

focos de resistências e planos de fuga do sistema social e político binário, reducionista e 

claustrofóbico: Homem-Mulher, Homossexualidade-Heterossexualidade, Sexo-Gênero, 

Feminino-Masculino, Dominação-Repressão. Afinal, como garantir a igualdade de direitos para 

todos sem perder a diferença de cada um? Nesse sentido, é preciso buscar uma igualdade que 

reconheça as diferenças e uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 

desigualdades. Diferença esta que não mais pode ser tratada como desigualdade, mas sim 

como diversidade.      

 

Considerando que os processos de constituição dos sujeitos se dão tanto no aspecto individual 

como nos diferentes espaços sociais, agenciamentos no ambiente escolar podem promover a 
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(re)construção das identidades num processo dinâmico e contínuo, constantemente interpelado 

por práticas sociais e curriculares. Ao se pensar o currículo é preciso considerá-lo não como 

um simples conjunto de disciplinas e saberes sistematizados, mas como a soma de todas as 

práticas escolarizadas a que se submete o sujeito na escola. Afinal, a instituição escolar não é 

apenas o lugar onde se realiza a reconstrução do conhecimento (SANTOMÉ, 1995), mas o 

lugar onde se reflete criticamente acerca das implicações políticas e sociais desse 

conhecimento. 

 

 

2. Breve Histórico da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte no trabalho com 

questões de gênero e diversidade sexual 

 

 

A Rede Municipal de Educação da cidade de Belo Horizonte desenvolve ações e projetos 

sobre a sexualidade humana que remontam ao final dos anos 80. A princípio, as escolas 

construíam seus projetos de Educação Sexual de forma esporádica, referendados por uma 

época mundial em que surgiu a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Em meio às crenças 

religiosas, aos debates fervorosos, às pesquisas científicas e às críticas de uma sociedade 

conservadora e heteronormativa, a sexualidade deixava e esfera privada e se expandia para a 

esfera pública. Nesse contexto, sexualidade e sexo passaram a ser discutidos na escola pelo 

viés da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, bem como da gravidez precoce. O 

uso de preservativo e o sexo seguro se tornaram conteúdos curriculares, ainda que restritos ao 

educador de ciências e de educação física, que adentravam a sala de aula e provocavam certo 

desconforto entre o corpo docente e discente. Outro agente desse debate, a família, também 

participava dos projetos, primeiramente quando era consultada pela escola para o 

desenvolvimento das temáticas em sala e, em seguida, como partícipe de palestras e eventos 

educativos, nos quais o caráter biológico e da saúde do corpo físico eram os propulsores de 

toda a discussão sobre sexualidade.  

 

O enfoque pedagógico do corpo para além do biológico vai surgir somente na década seguinte, 

quando a discussão dos processos de subjetivação ganha espaço, ampliando a concepção de 

corporeidade e de sua relevância no processo de constituição das identidades. No conceito de 

corpo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), estão incluídas todas as dimensões da 

aprendizagem e todas as potencialidades do indivíduo para a apropriação das suas vivências. 

A abordagem dessa temática busca favorecer a relação com o próprio corpo pelos estudantes, 

assim como pode contribuir para o fortalecimento da autoestima e a conquista de maior 

autonomia, vista a importância do corpo no processo de construção da identidade pessoal. 

 

Ao se pensar em corpo humano, ele não pode ser encarado como estritamente biológico, uma 

vez que existe um conjunto de significados que cada sociedade “marca” nos corpos dos seus 
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membros ao longo do tempo, e esses definem a ideia de corpo como múltiplo e polissêmico. 

Os significados de cada cultura transformam, então, a realidade biológica em significação 

social.  Segundo LOURO (2000), o corpo está profundamente relacionado com os processos 

de identidade e identificação: 

 

O corpo constitui-se na referência que ancora a 
identidade, sendo significado pela cultura e, 
continuamente, por ela alterado. Os corpos são 
históricos e inconstantes, suas necessidade e desejos 
se alteram com as mudanças de hábitos de vida, com 
possibilidades distintas de prazer, com novos rituais, 
códigos e linguagens.  (LOURO, 2000: 11) 
 
 

Nessa perspectiva, com a criação do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de 

Educação nos anos 90, a discussão sobre sexualidade adquire um status polissêmico na 

Secretaria Municipal de Educação, por meio de um grupo de educadores que ampliam o 

debate e o enfoque para as diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, a 

pedagogia e a antropologia. A equipe trabalhava com formação docente por meio de 

seminários, fóruns de debates e grupos multidisciplinares de trabalho, além de parcerias com 

outras secretarias municipais, como no caso do Projeto Brasil de Orientação Sexual realizado 

entre 1994 e 1996, em parceria com os municípios de Campo Grande, Florianópolis, Goiânia, 

Recife e Santos. 

 

O advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais veio legitimar a Educação Afetivo Sexual 

nos currículos escolares, garantindo seu lugar como tema transversal, perspectiva que permite 

pensar o corpo não fragmentado e dissecado no espaço escolar, mas um corpo que tem um 

pertencimento étnico, um sexo, uma identidade de gênero, uma orientação sexual, além de 

crenças e valores familiares e pessoais. Um corpo possui atravessamentos biológicos, sociais, 

psicológicos, políticos e econômicos que dialogam, se complementam e se intercruzam no 

cotidiano da instituição escola. Para fortalecer a educação de qualidade em favor da 

diversidade humana, a reiteração de um trabalho pedagógico nessa perspectiva pode 

assegurar o desenvolvimento de uma política educacional que possibilite a superação das 

desigualdades de gênero e o combate às práticas homofóbicas, sexistas e misóginas. 

 

A partir dessa década, a discussão das relações de gênero se apresenta pela primeira vez em 

documentos legais do Ministério da Educação. Gênero é uma complexidade permanentemente 

em mudança, de onde se derivam as identidades alternativamente instituídas e abandonadas, 

segundo o momento, as propostas e as regras do jogo em questão. O advento dos estudos de 

gênero estabeleceu uma cisão radical do sujeito moderno no que se refere ao sistema binário 

sexo-gênero (BUTLER, 2003). Sendo o gênero culturalmente construído, ele não é nem 

resultado causal do sexo, nem tampouco fixo quanto o sexo. Portanto, a distinção sexo-gênero 
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sugere uma descontinuidade radical entre os corpos sexuados e os gêneros culturalmente 

construídos.   

 

Para além da homossexualidade e da bissexualidade, a distinção sexo-gênero é potencializada 

ao se considerar a transexualidade. Corpos do sexo masculino que se identificam com o 

gênero feminino! Corpos do sexo feminino que se identificam com o gênero masculino! 

Identificação essa que não se basta no discurso, invadindo e modificando, permanentemente 

ou não, a imagem corporal por meio de intervenções estéticas, hormonais e cirúrgicas. 

 

Segundo Bento (2006), a fabricação das subjetividades se dá através de atos performáticos, 

linguísticos e corporais, que, pelo seu caráter permanente e incluso, concebe vida aos sujeitos 

generificados. A performatividade é determinante na concepção de gênero, no interior do 

discurso hegemônico produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. 

Os atos, gestos e atuações, ditos como performáticos, assim o são no sentido de que a 

essência ou identidade que pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 

sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. Logo, as identidades sexuais e 

de gênero se constituem na reiteração das narrativas e na prática discursiva. 

 

O gênero, portanto, é uma categoria analítica de problematização das concepções de 

masculinidades e feminilidades dentro da posição compulsória da heterossexualidade. As 

diferenças produzem formas de inteligibilidade sobre os corpos e de subjetivação no campo da 

produção de sentidos não normativos e de direitos humanos. 

 

A partir de 2004, as políticas de gênero e diversidade sexual da Rede Municipal de Belo 

Horizonte passam a ser desenvolvidas por meio do Núcleo de Relações Étnico-Raciais e de 

Gênero. Em 2013, tendo em vista a ampliação das demandas para as temáticas em foco, 

configura-se o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual que integra o conjunto de setores 

responsáveis pelo desenvolvimento de políticas públicas educacionais da Gerência de 

Coordenação de Política Pedagógica e de Formação da Secretaria Municipal de Educação.  

 

As ações realizadas pelo Núcleo têm como foco três grandes eixos: 1. a formação de 

educadores, de gestores e de conselheiros de educação; 2.  o investimento em material 

didático-pedagógico para suporte às práticas educativas; e, por último, 3.  a mobilização de 

estudantes para favorecer a participação produtiva e protagonista na construção de uma 

cultura não discriminatória. Nesse sentido, o trabalho da equipe do Núcleo sobre a temática de 

gênero e da diversidade sexual tem se efetivado através do Programa Diversidade Sexual na 

Educação, que se situa no campo dos Direitos Humanos, na perspectiva de garantir o direito à 

aprendizagem para todos, independentemente do sexo, da raça, da identidade de gênero e da 

orientação sexual, bem como fomentar ambientes escolares e espaços de convivência coletiva 

onde exista respeito à diversidade sexual.  
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Dentre as inúmeras atividades em desenvolvimento, podemos destacar o Projeto Educação 

sem Homofobia, em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de LGBT da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Tal projeto traz em seu escopo a articulação entre a 

instituição pública, a academia e o movimento social LGBT dos municípios envolvidos. O 

projeto prevê ações formativas e investigativas no campo da educação, além da promoção de 

seminários e congressos, publicação de pesquisas, mostras de cinema sobre diversidade 

sexual e produção de material didático-pedagógico.  

 

Um marco significativo nas políticas públicas municipais foi a Resolução CME/BH 002/08 do 

Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (2008), que legitima o uso do nome social 

de travestis e transexuais nos documentos de registro interno das escolas.  

 

A diversidade existente nos espaços de convivência 
escolar demanda de seus profissionais uma atitude não 
discriminatória promotora de ambientes sociais onde 
haja respeito às diferenças e o reconhecimento que 
todos têm os mesmos direitos e deveres como 
cidadãos (BELO HORIZONTE, 2008). 

 

A presença de estudantes travestis e transexuais na Rede Municipal de Educação, embora 

ainda pequena, atua como importante e controverso fator de visibilidade, instigando a 

discussão da diversidade sexual na esfera pedagógica. A legitimação do uso do nome social 

que abaliza o corpo, também construído socialmente, apresenta desdobramentos no território 

escolar como o uso do banheiro, o respeito em sala de aula, o cumprimento do parecer, a 

orientação para educadores recém-ingressos na Rede Municipal de Educação, a inclusão da 

temática nos currículos e o cotidiano escolar. 

 

Paralelamente, o Núcleo atende às inúmeras demandas das escolas – desde a Educação 

Infantil, passando pelos ciclos do Ensino Fundamental até a Educação de Jovens e Adultos - 

na mediação de situações de conflito nos espaços de convivência escolar quando envolvem 

casos de sexismo e homofobia. A maioria das demandas nos chegam por intermédio dos 

acompanhantes de regionais que, ao visitar as escolas durante o trabalho pedagógico, se 

deparam com questões, problemas e posturas muitas vezes invisibilizadas para o corpo 

docente e para a gestão escolar. Um olhar de estranhamento e uma escuta sensível fazem a 

diferença no diagnóstico de problemas de socialização e de comportamentos que influenciam 

no processo de ensino-aprendizagem. 

 

O trabalho institucional na perspectiva de intersetorialidade apresenta inúmeros benefícios 

como o fortalecimento de ações, o empoderamento dos sujeitos e a consolidação de políticas 

públicas de inclusão. A intersetorialidade pode ser compreendida como a articulação de 

saberes e experiências no planejamento, realização e na avaliação de ações, com o objetivo 
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de alcançar resultados integrados em situações complexas, visando a um efeito sinérgico no 

desenvolvimento social (INOJOSA, JUNQUEIRA, 1997). 

 

Exemplo disso foi a parceria estabelecida com a Coordenadoria Municipal de Direitos da 

Mulher que viabilizou inúmeras atividades de formação docente, incluindo seminários, fóruns 

de debates e filmes comentados relativos ao enfrentamento da violência contra a mulher nos 

espaços de convivência escolar. Ações essas em consonância com o Pacto Nacional de 

Enfrentamento da Violência contra a Mulher.  

 

No campo da diversidade sexual, destacam-se as ações educativas e de mobilização social 

promovidas em parceria com o Centro de Referência LGBT como, por exemplo, os ciclos de 

debates com a população de travestis e transexuais sobre o direito ao uso do nome social e os 

benefícios e riscos do processo de hormonoterapia, a manifestação pública de repúdio ao alto 

índice de assassinatos de LGBT no Brasil, os grupos de discussão sobre o envelhecimento da 

população LGBT e a ausência de políticas públicas específicas nessa área, o 1º Seminário 

Municipal do Dia da Visibilidade Trans comemorado no dia 29 de janeiro, entre inúmeras 

outras. O objetivo maior dessas ações intersetoriais é a constituição de uma Rede de 

Enfrentamento à Homofobia nos âmbitos municipal e estadual. 

 

Outro exemplo de intersetorialidade que merece destaque é com a Secretaria Municipal de 

Saúde por intermédio do Programa Saúde na Escola do Governo Federal. Esse programa, 

instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007, surgiu como uma política intersetorial entre 

os Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral (prevenção, 

promoção e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, no 

âmbito das escolas e unidades básicas de saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde e 

Educação de forma integrada. 

 

Ao longo do histórico de atividades no campo da Educação Afetivo Sexual da Rede Municipal 

de Educação de Belo Horizonte, fica clara a importância das parcerias e das ações articuladas 

com outras secretarias na busca por melhores respostas aos desafios educacionais 

encontrados no cotidiano escolar. Isso leva à constatação da baixa efetividade de ações 

isoladas.  Faz-se necessário uma continuidade das reflexões e discussões suscitadas ao longo 

do ano letivo, quer seja por meio de projetos pedagógicos ou por meio de uma constante 

atualização e qualificação profissional. Nessa perspectiva, a intersetorialidade se configura 

como uma importante estratégia de suporte para as políticas públicas. 

 

Portanto, potencializar a intersetorialidade entre as instituições públicas municipais é uma 

alternativa de trabalho que visa garantir ações mais efetivas em um formato de continuidade e 

que alcancem um público diversificado e ampliado. Cada vez mais, existe a necessidade de 

dar continuidade ao trabalho pedagógico com a Diversidade Sexual e das Relações de Gênero 
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na Educação, para que em um futuro próximo possamos ver efetivado, de forma coerente e 

coesa, nosso principal objetivo - uma educação libertadora, não sexista e não homofóbica, 

onde todos tenham os mesmos direitos para o pleno exercício da cidadania. 

 

 

3. Uma intervenção pedagógica: relações de gênero e infância  

 

 

As demandas das Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI) por ações de intervenção 

do Núcleo têm aumentado consideravelmente desde 2012, e, apesar de os casos serem 

bastante variados, é possível estabelecer um denominador comum em relação ao desconforto 

social no clima escolar, uma vez que as situações vivenciadas colocam em jogo as concepções 

hegemônicas das masculinidades e das feminilidades. Em geral, o padrão de masculinidade é 

foco no qual incide o desconforto das educadoras, quando os meninos não correspondem ao 

comportamento esperado e construído social e culturalmente de uma criança do sexo 

masculino.  

 

 

Nessa perspectiva, apresentamos a seguir um estudo de caso destacando o trabalho da 

equipe do Núcleo no processo que vai desde o recebimento da demanda, o diagnóstico 

realizado, a visita à escola, as intervenções construídas coletivamente com a equipe regional e 

o monitoramento dos projetos pedagógicos da escola.   

 

CASO: Uma acompanhante pedagógica da UMEI - X entrou em contato com o 

Núcleo com a demanda de uma formação para os docentes sobre Diversidade 

Sexual e Gênero na Educação Infantil em função de alguns casos de crianças 

do sexo masculino, entre 3 e 5 anos de idade, que eram muito “afeminadas” e 

causavam problemas na sala de aula, pois, faziam questão de usar a cor rosa 

e vestir roupas femininas nas brincadeiras coletivas. 

 

Após recebermos a demanda, entramos novamente em contato com a escola e solicitamos 

maiores esclarecimentos. Durante a conversa para o agendamento da formação, requisitamos 

dela que os docentes escrevessem perguntas e dúvidas vivenciadas em sala de aula no campo 

da sexualidade e da infância. Assim, construiríamos nossa intervenção de forma apurada com 

foco na necessidade dos docentes. Agrupamos as questões em três categorias de forma a 

orientar nossa formação, bem como garantir a abordagem de todas as dúvidas apresentadas. 

As categorias foram então divididas em:  

 

 1. Infância e sexualidade – onde foram problematizadas temáticas como masturbação 

infantil e a descoberta do corpo, como os bebês nascem, o que as crianças podem 
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saber sobre sexo, relação com as famílias, crenças religiosas, apoio psicológico e o 

limite de atuação da escola;  

 

 2. Relações de gênero na escola – os docentes questionaram sobre as concepções de 

masculinidades e feminilidades que são esperadas e, muitas vezes, desejadas para as 

crianças; 

 

 3. Abuso Sexual – as dúvidas diziam sobre abuso sexual, violência doméstica, amparo 

legal nos casos de agressão de crianças e qual o papel da escola perante esse quadro.  

 

De posse desse material, elaboramos nossa formação começando com a leitura do livro O 

menino Nito (ROSA, 2002) fazendo uma correlação com masculinidade, etnia e machismo. 

Desde esse momento, os docentes já começaram a problematizar o papel social do menino e 

da menina em nossa sociedade e os preconceitos oriundos dessa estigmatização, tanto no 

âmbito escolar, quanto no âmbito familiar.  

 

Em seguida, abordamos, por meio de imagens e de curtas frases, as dúvidas levantas pelos 

docentes. Nas duas primeiras categorias, discutimos aspectos teóricos, sociais e culturais de 

como a sexualidade está presente em todas as idades da vida e como ela se faz presente nos 

espaços de convivência escolar, sempre levando em consideração o compromisso da escola 

na manutenção de integridade física e moral de seus estudantes. Na terceira categoria, sobre 

abuso infantil, apresentamos alguns marcos legais brasileiros como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as definições de abuso, exploração, violência e assédio sexual do Código Penal 

Brasileiro e o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Também 

demos destaque para os equipamentos públicos de apoio à criança, como o Conselho 

Municipal de Apoio aos Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos Tutelares, o 

Programa Família Escola da Rede Municipal de Educação, entre outros.  

 

Durante o debate, muitas educadoras relataram situações de conflito vivenciadas em sala de 

aula, revelando certa angústia por não saber o que fazer em casos que envolviam sexismo e 

homofobia ou que problematizassem especificamente o padrão masculino socialmente aceito. 

Pelos relatos, foi possível perceber que as questões apresentadas diziam sobre os processos 

de subjetivação dos docentes e da gestão institucional. Por processos de subjetivação, 

estamos nos referindo aos modos de existir no mundo (GUATTARI e ROLNIK, 1986) que são 

concebidos e construídos no registro social, político e cultural, ou seja, as maneiras com as 

quais as pessoas constrõem sua relação com o mundo, concebendo suas práticas relacionais, 

seus valores, seus sentidos e discursos a partir da rede de saber/poder do mundo capitalista, 

patriarcal e heterossexista. 
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Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historicamente, remete ao homem branco, 

heterossexual, de classe média urbana e cristã, e essa passa a ser a referência que não 

precisa mais ser nomeada. Serão os outros sujeitos sociais que se tornarão marcados e que 

serão denominados a partir dessa referência. Dessa forma, a mulher, o negro, o homossexual, 

o indígena, a pessoa com deficiência e outros serão descritos como desviantes da norma 

heterossexual. As identidades sociais e culturais são políticas, já que as formas como se 

representam ou são representadas e os significados que atribuem às experiências e práticas 

são sempre atravessados e marcados pelas relações de poder. Desigualdades e diferenças 

são produzidas e exercidas na instituição Escola, que se incumbiu de separar os sujeitos por 

meio de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e hierarquização que 

reproduzem comportamentos estereotipados cultural e socialmente na civilização ocidental.  

 

Outro paradigma socialmente construído em nossa sociedade e reproduzido 

nas escolas é o chamado binômio das cores, ou seja, cor rosa para meninas e 

cor azul para meninos, reforçando estereótipos e padrões heteronormativos 

que aprisionaram o comportamento masculino e feminino em uma única e 

correta chave de leitura. Durante a formação, foi possível descobrir que até a 

própria instituição corroborava com essa prática social quando utilizava apenas 

colchões nas cores rosa e azul para as crianças deitarem no momento de 

descanso. Com tantas opções de cor, tamanho, formato, padronagem e 

textura, porque uma visão reducionista na hora de adquirir móveis e objetos 

para a escola? Questionar padrões, ampliar visões de mundo, oferecer 

alternativas, aumentar a cartela de cores, respeitar as diferenças e as 

individualidades são algumas ações possíveis e necessárias nesse cenário 

claustrofóbico escolar.  

 

Após a formação na escola, mantivemos o contato com a equipe pedagógica 

na perspectiva de acompanhar as propostas de trabalho, uma vez que houve 

significativa ressonância na abordagem da temática da diversidade sexual 

entre os educadores. Reencontramos a diretora e outros profissionais de 

educação em eventos públicos sobre homofobia e educação.  Além disso, a 

gestão escolar desenvolveu uma oficina intitulada Família, Vínculos e Novos 

Desafios na Infância e na Adolescência que teve como público alvo a 

comunidade escolar. Essa ação integrou o 1º Ciclo de Debates sobre 

Educação e Família, promovido pela equipe pedagógica da UMEI em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação.  
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4. Considerações Finais: educação e direitos humanos. 

 

 

Ao longo dos últimos anos, temos nos movido pelo desafio de delinear políticas públicas 

educacionais que permitam construir uma educação pública de qualidade, que garanta a todos 

o direito a uma formação cidadã. A esse desafio, contrapõe-se, ainda fortemente, uma cultura 

escolar marcada pelo preconceito e a intolerância, por práticas sexistas e homofóbicas que 

acabam por excluir, privar, estigmatizar um grande número de crianças, adolescentes e jovens 

cujos corpos e modos de ser não correspondem aos padrões hegemônicos de masculinidades 

e feminilidades que vigem em nossa sociedade.  

 

Noções e combinações entre corpo, sexo, gênero e desejo permeiam as relações sociais e 

educacionais. Nesse sentido, é necessário estabelecer estratégias permanentes e dinâmicas 

de fuga do padrão normativo, criando alternativas que visibilizem a diversidade de sujeitos na 

educação, rompendo com o assujeitamento, por meio do deslocamento, da inovação e da 

invenção. 

 

Segundo Foucault (1988), o corpo é concebido como o lugar de todas as interdições, onde 

todas as regras sociais tendem a construir esse corpo pelo aspecto de múltiplas 

determinações. As disciplinas do corpo e as regulações da população, características do 

século XIX, constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do 

poder sobre a vida. Os corpos foram vistos ao longo da história ora como máquinas, como um 

corpo disciplinado e adestrado, com suas aptidões ampliadas e suas forças extorquidas para 

se tornarem produtivos; ora como corpos espécies, por serem transpassados pela mecânica do 

ser vivo sendo suporte dos processos biológicos: nascimento, longevidade, nível de saúde e 

mortalidade. Cada sociedade tem seu regime de verdades e seus tipos de discurso que 

escolhe como verdadeiros. São criadas regras de comportamentos e ações, o que é ou não 

permitido. O poder produz saber, sendo assim, é possível construir um saber sobre o corpo 

mediante a análise de instrumentos de controle e poder. 

 

Da confluência da estigmatização com a produção das relações de poder surgem as 

desigualdades sociais. Sendo todas as relações estabelecidas relações de poder, elas trazem 

em seu bojo um contra poder, isto é, uma resistência. Este modo de análise do poder e das 

resistências pode ser tomado como ferramenta para problematizar a estigmatização vivida pela 

população LGBT no ambiente escolar e como essa população constrói estratégias de 

sobrevivência na defesa de seus direitos e na construção da cidadania.   
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Pensar a educação como direito universal de todo cidadão brasileiro é o primeiro passo para 

romper com os modos hegemônicos de ser e as formas de dominação que, por décadas, 

caracterizaram a sociedade brasileira. A dialética entre universalidade e singularidade é 

fundante da concepção de direitos humanos. A garantia do direito universal ao acesso, à 

permanência e à educação de qualidade está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996).   

 

A afirmação de direitos humanos, sociais e civis universais no Brasil tem como marco fundador 

a Constituição Federal Brasileira.  De acordo com seu artigo 5º todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza (1988), entretanto, ao longo das duas últimas décadas, 

estabeleceu-se uma fissura temporal e espacial entre a prática social e o cumprimento da lei. 

Nesse sentido, tornou-se necessária a elaboração de novos instrumentos legais que 

amparassem e ampliassem os direitos para outros grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade como mulheres, crianças, idosos, indígenas, negros e a população de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais.  

 

Por fim, considerar os múltiplos aspectos da dimensão humana durante os processos de 

socialização e de aprendizagem é de fundamental importância, uma vez que, de outra forma, 

não é possível estabelecer uma relação dialógica que atenda às transformações psíquicas e 

orgânicas pelas quais os estudantes, sujeitos socioculturais do ato de conhecer, estão 

submetidos ao longo da vida escolar. 
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Resumo: O artigo objetiva analisar representações e práticas pedagógicas de docentes da 
Rede Pública Municipal de Ensino em Salvador na Educação Infantil, quanto ao enfrentamento 
de questões sobre sexo, sexualidade e gênero. Os primeiros resultados apontam para a 
regularidade da postura docente centrada na heteronormatividade, diante de eventuais 
manifestações de diversidade sexual. 
  
Palavras-chave: Educação Infantil; Sexualidade e Gênero; Representações Sociais; Práticas 
docentes 
 
 
Abstract: The goal of this article is to analyze the representation and pedagogical practice of the 
teachers of the Public Municipal Schools in Salvador in the Early Childhood Education 
concerning about supporting the sex, sexuality and gender questions. The first results shows 
the heteronormative behavior of the teachers infront of the any sexual diversity manifestation. 
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Historicamente, alguns estudos vêm demonstrando que as relações 

entre os sexos no contexto escolar brasileiro baseavam-se e ainda baseiam-se 

em uma visão binária masculino/feminino, frequentemente permeada por 

“questões preconceituosas, socialmente construídas, fundamentadas em 

concepções morais e signos culturalmente compartilhados, que prescrevem 

diferentes comportamentos para os sujeitos, segundo a diferença entre os 

sexos” (FRANÇA, 2010). Como espaço formativo, a escola é uma instituição 

que tem um papel fundamental no silenciamento ou na afirmação das questões 

que se referem às relações entre os gêneros e a percepção das crianças 

quanto às diferenças no campo da sexualidade. Assim, a escola legitima e 

privilegia identidades sexuais, raciais/étnicas e marginalizam outras. Como a 

escola é uma instituição que contribui no processo de construção dos sujeitos 

que dela fazem parte, imagina-se que este processo de construção seja mais 

incisivo em crianças que estão na primeira infância590.  

Este artigo é parte de um estudo maior de uma pesquisa de mestrado intitulada: 

GÊNERO/SEXO/SEXUALIDADE: representações e práticas elaboradas por educadores/as da 

Educação Infantil na rede municipal de ensino em Salvador. 

A pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo analisar representações e práticas 

pedagógicas de educadoras/es da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino em 

Salvador, quanto ao enfrentamento de questões sobre sexo, sexualidade e gênero neste 

contexto. Está sendo desenvolvida desde 2012, com 32 professoras/es na rede pública 

municipal de Salvador-Ba, especificamente com profissionais que atuam no âmbito de creches 

e pré-escolas, utilizando as técnicas de grupos focais e observação direta, sistemática, semi-

estruturada e não participante.  

Os primeiros resultados apontam para a regularidade da postura docente centrada na 

heteronormatividade, diante de eventuais manifestações de diversidade sexual no contexto da 

Educação Infantil, reforçando uma das hipóteses iniciais do estudo de que as/os professoras/es 

permanecem condicionadas/os ao entendimento de performance de gênero e prática sexual 

dentro do espectro da heterossexualidade compulsória para crianças ainda tão pequenas. 

A análise será feita a partir do diário de campo escrito mediante a observação direta e 

não participante.  

                                                           
590

 Infância é uma construção social elaborada pelas e para as crianças, em um conjunto 
ativamente negociado de relações sociais. È um fato biológico, mas a maneira como ela é 
compreendida é determinada socialmente. (DAHLBERG, MOSS e PENCE, 2003) 



270 

  

 

 

O interesse por articular o tema gênero e sexualidade surgiu porque presencio, na 

condição de docente e Coordenadora Pedagógica da Educação Básica, constantemente a 

resistência da efetivação da educação sexual na prática escolar, bem como a 

naturalização/reprodução dos papéis e atributos de gênero nos conteúdos ministrados em sala 

de aula. 

Nos últimos anos, alguns estudos têm sido realizados para a educação de crianças de 

zero a seis anos de idade, porém são direcionados, em sua maioria, aos aspectos de 

motricidade, afetividade, epistemologia do conhecimento, formação dos/as profissionais, 

propostas pedagógicas, currículo e políticas públicas. Em sua maioria, consistem em relatos de 

experiências coletados a partir de vivências no ambiente das escolas infantis, nos quais não 

aparecem as relações de gênero presentes neste espaço. 

Neste contexto, gênero e sexualidade muitas vezes não são contemplados nos 

currículos das escolas e nem nos cursos de formação para professores/as como objeto de 

discussão e análise, mas estão presentes na sociedade, sendo constantemente acionados nas 

diversas relações sociais e institucionais. O silenciamento – a ausência da fala também 

contribui para a construção das desigualdades.  

Destaco que a produção de análises acerca de como as questões relativas a 

gênero/sexo/sexualidade estão sendo trabalhadas na Educação Infantil faz-se necessária tanto 

para subsidiar as ações e práticas educativas que promovam uma educação não sexista, não 

racista, não homofóbica, não lesbofóbica e, não transfóbica, conforme previsto no II Plano 

Nacional de Política para as Mulheres, neste nível de ensino, como também para verificar se as 

capacitações promovidas, ainda que ínfimas, a exemplo das propostas pelo Ministério da 

Educação, via Secretaria de Alfabetização e Diversidade-SECADI, estão de fato propiciando 

aos docentes e as docentes condições teóricas e metodológicas para trabalharem em sala de 

aula o respeito a diferença. 

A pesquisa pretende colaborar para um melhor entendimento da prática pedagógica na 

Educação Infantil, uma vez que responder ao problema de pesquisa aqui proposto é 

imprescindível para compreender como a prática pedagógica estará favorecendo ou não à 

assimetria de gênero e suas interseccionalidades em indivíduos que ainda estão no primeiro 

nível da Educação Básica. 

O 9º Seminário LGBT
591

 do Congresso Nacional do ano de 2012 teve a peça 

publicitária com a temática: 

                                                           
591

 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais. 
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A peça publicitária acima nos mostra como é indispensável, na contemporaneidade, 

que as escolas responsáveis pela Educação Infantil agreguem ao trabalho pedagógico com 

crianças temáticas que lhes proporcionem conviver com a diferença de forma respeitosa, já 

que desde muito cedo o indivíduo solidifica a sua formação social em contato com o outro. E 

considerando como é que os indivíduos se formam como sujeitos é importante pensar que, 

 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a 
atividade prática, então duas linhas completamente 
independente de desenvolvimento, convergem. (VYGOTSKY, 
2007, p. 11-12) 

 

No cotidiano, as representações de gênero são sempre associadas na nossa 

sociedade a um discurso essencialista. A escola também se filia a este pensamento já que se 

constitui um momento da convivência humana. 

http://jeanwyllys.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/05/Criação_camara.jpg
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A escola é um espaço ideal para problematizar a reprodução das diferenças, pois ela é 

uma instituição importante para produzir transformação, inclusive no tocante às diferenças de 

gênero, sexualidade e sexo, criando momentos de discussão que explicitamente tragam à 

reflexão crítica sobre preconceitos, rótulos e atitudes discriminatórias. 

Os indivíduos, desde a infância, são condicionados a se ajustarem às normas 

determinadas socialmente. O sexismo, a lesbo-trans-homofobia, assim como outros fatores 

discriminatórios trazem repercussão à formação psicossocial da criança, proporcionando uma 

determinada compreensão de sexualidade, influenciando representações de como deve se 

pensar o tema, de como deve ser interpretando o próprio corpo e o corpo do outro.  

A representação do corpo do outro constitui positivamente ou negativamente de forma 

visceral a identidade social do sujeito. E a escola com seus currículos, metodologias de ensino, 

teorias, materiais didáticos, processos de avaliação e normas é lugar de representação das 

diferenças de gênero, sexualidade, etnia/raça e classe. Nesse sentido, Silva (2011) afirma que 

o poder está escrito no currículo, através da seleção dos conhecimentos, revelando divisões 

sociais e legitimando alguns grupos em detrimentos de outros. Ele ainda argumenta que as 

narrativas contidas no currículo, de maneira explícita ou não, corporificam noções sobre o 

conhecimento, como a sociedade se organiza em diferentes grupos sociais, assim estabelece o 

conhecimento que pode ser considerado legítimo, as formas de se conhecer que são válidas, 

dentre outras. As narrativas que fazem parte do currículo traduzem subliminarmente noções 

sobre quais os grupos sociais legitimados ou excluídos de qualquer representação.  Neste 

sentido, concordo com Butler (2003, p. 191-192), para quem: 

 

A fronteira do corpo, assim como distinção entre interno e externo, se 
estabelece mediante a ejeção e a transvalorização de algo que era 
originalmente parte da identidade em uma alteridade conspurcada. 
Como sugeriu Irís Young, em sua leitura de Kristeva para entender o 
sexismo, a homofobia e o racismo, o repúdio de corpos em função de 
seu sexo, sexualidade e ou cor é uma expulsão seguida por uma 
repulsa que fundamenta e consolida identidades culturalmente 
hegemônicas em eixos de diferenciação de sexo/raça/sexualidade. Em 
sua apropriação de Kristeva, Young mostra como a operação de 
repulsa pode consolidar identidades baseadas na instituição do Outro, 
por meio de exclusão e da dominação. O que constitui mediante 
divisão os mundos interno e externo do sujeito é uma fronteira e divisa 
tenuemente mantida para fins de regulação e controle sociais. A 
fronteira entre o interno e externo é confundida pelas passagens 
excrementícias em que efetivamente o interno se torna externo, e essa 
função excretora se torna, por assim dizer, o modelo pelo qual outras 
formas de diferenciação da identidade são praticadas. Com efeito, é 
dessa forma que o Outro vira merda. Para que os mundos interno e 
externo permaneçam completamente distintos, toda a superfície teria 
que alcançar uma impermeabilidade impossível. Essa vedação de 
suas superfícies constituiria a fronteira sem suturas do sujeito; mas 
esse enclave seria invariavelmente explodido pela própria imundice 
excrementícia que ele teme.  
 

Desse modo, para ser considerado “normal”, o sujeito só teria duas opções: ser homem 

ou mulher, não restando nenhuma outra designação, da mesma forma que no campo da 
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sexualidade, aqueles que não seguissem a matriz heterossexual, teriam um comportamento 

considerado desviante, sendo rotulados como homossexuais por não se relacionarem 

afetivamente ou sexualmente com o sexo oposto. 

Embora essa concepção de homossexualidade ainda esteja em voga, algumas 

reflexões acerca do conceito de gênero como culturalmente construído, distinto do sexo, sendo 

este tido como algo natural, vem abrindo novas perspectivas em relação à temática. Nesse 

contexto, a análise das representações e as práticas sobre sexo/gênero/sexualidade, 

elaboradas pelas/os educadoras/es, passam a ganhar relevância na atualidade, quando 

mulheres e homossexuais passam a reivindicar seu espaço como sujeitos de direitos. 

Posto isto, não podemos esquecer que a escola, local privilegiado de exercício de 

discursos pautados nas relações sociais de poder, se mostra um campo favorável tanto à 

reprodução como à contestação das hierarquias. Assim, é necessário perceber como isto 

ocorre, para efetivamente combater as desigualdades de gênero. 

Constituído em palavras, ideias e expressões, o gênero materializa-se em 

aprendizagens que são incorporadas pelos indivíduos cotidianamente nas suas ações. Para 

Foucault (2006), as ações do sujeito são percebidas por ele mesmo como criação sua, quando 

efetivamente essas condutas são construídas por valores e regras estabelecidas num 

determinado contexto histórico pela sociedade. Em toda prática ou atitude, há um saber e o 

corpo é que servirá como base para os saberes sobrevirem. É um saber que ao ser tomado 

como verdade torna-se parte do corpo, mas que só ganha vida no campo da experiência, 

quando é tomado como “verdade” e ao ser efetuado como prática própria, como uma “prática 

de si”.   

A inflexibilidade da doutrina que permeia as aprendizagens impostas aos indivíduos 

determina práticas masculinizantes e feminilizantes que conduzem homens e mulheres a 

funções e posições determinadas numa sociedade. Desde a infância homens e mulheres são 

influenciados nas suas escolhas, inclusive na forma de exercer a sua sexualidade.  

O exercício da sexualidade é determinado dentro de um padrão heteronormativo, onde 

a heterossexualidade é compulsória. E ainda dentro desta, o indivíduo não poderá exercer 

qualquer heterossexualidade.  A reprodução humana é um pré-requisito no exercício da 

heterossexualidade instituída pela heteronormatividade. Butler (2003) retrata o mecanismo de 

funcionamento da heterossexualidade compulsória e da heteronormatividade, denunciando 

como ambas se sustentam através da determinação da linha reta da inteligibilidade entre sexo-

gênero-desejo-prática sexual. Como explica Miskolci: 

 

A heteronormatividade expressa às expectativas, as demandas e as 
obrigações sociais que derivam do pressuposto da 
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da 
sociedade. [...] Como um conjunto de prescrições que fundamenta 
processos sociais de regulação e controle. A heteronormatividade 
marca até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do 
sexo oposto. [...] Assim, a heteronormatividade não se refere apenas 
aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma denominação 
contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que 



274 

  

 

 

evidencia seu objetivo: formar a todos para serem heterossexuais ou 
organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, 
superior e 'natural' da heterossexualidade. (MISKOLCI, 2007, p. 5 -6) 

 

Foucault (1996) nos traz a seguinte reflexão: onde existe poder, existe 

resistência/contrapoder. Butler (2003), por sua vez, segue nesta mesma direção quando afirma 

que nem todos os indivíduos seguem as normas e que mesmo “gêneros distintos são parte do 

que ‘humaniza’ os indivíduos na sociedade contemporânea”. 

  Os indivíduos que não desempenham corretamente o “seu” gênero são classificados 

pela sociedade como abjetos, ou seja, todos os corpos que transitam fora das fronteiras da 

heteronormatividade. Assim, os corpos que não se encontram dentro do aspecto da 

inteligibilidade social destinada ao gênero encontram-se fora do domínio dos sujeitos. Para 

Villaça (2006), abjeção é o espaço da dessemelhança e da não identidade. O abjeto é aquilo 

que não é para que o Outro seja.            

Na década de 1990, as pesquisas sobre gênero/sexo/sexualidade e raça/etnia 

começam a perceber que diferentes formas de opressão se interseccionam. Para Miskolci 

(2009), estas categorias são interdependentes em um mesmo processo de racialização do 

sexo e sexualização da raça. A matriz essencializadora e subalternizante estaria na conexão 

raça-sexualidade, um nó que evidencia um mesmo processo normalizador que cria seres 

considerados menos humanos, resumindo, abjetos. 

No sentido de refletir sobre a normalização dos comportamentos relacionados ao 

exercício da sexualidade, destacando ao mesmo tempo representações e práticas docentes 

em torno da temática, narro a seguir um episódio que pude observar, numa manhã de 

setembro de 2012; trata-se da “preocupação” de uma professora no momento que 

disponibilizou o cabide das fantasias para os/as alunos/as de 05 anos de idade. Um aluno não 

branco vestiu-se com uma roupa de odalisca e ficou simulando uma dança, onde rebolava o 

quadril. A professora ao ver a cena comenta:  

“Todo dia é isto agora, além de querer beijar os meninos na sala, você agora só se 

veste de roupa feminina. Assim já está passando dos limites. Você já está começando a gostar 

desta fantasia. Tem alguma coisa estranha com esse menino. Ele tem um jeitinho. E eu não sei 

mais o que fazer, ele pobre, preto e ainda, já pensou, crescer assim... Eu não vou deixar mais 

você ficar perto dos meninos. Ontem eu vi você alisando a mão de... Tem horas que eu não sei 

nem como agir com este menino. E o pior: a família ainda é crente”.(sic) 

 O discurso da professora nos remete ao pensamento de Miskolci (2012), que afirma 

que os meninos são comumente requisitados a deixar de ser afetivo. Eles são quase sempre 

submetidos ao que se pode chamar de uma pedagogia da masculinidade que, ao meu ver, 

futuramente pode lhe moldar no sentido de, ao longo do tempo, ir deixando de reconhecer a 

afetividade de outros/as consigo e muito menos ser capaz de externar afetividade para com 

os/as outros/as. Essa pedagogia da masculinidade sofrida pelos meninos até se tornarem 

adultos, poderá causar em alguns traumas. Na verdade, 
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As tecnologias sociais que buscam enquadrar cada um em uma 
identidade, adequar cada corpo a um único gênero, sabem como a 
educação auxilia a fazer da infância e da adolescência fases 
dirigidas para a construção de homens e mulheres ideais; leia-se 
pessoas “normais”, “corretas”, como nossa sociedade nos faz crer 
que devemos ser. (MISKOLCI, 2012, p. 12) 

 

Assim, a professora demonstra estranheza quando o aluno foge da linha reta da 

inteligibilidade, pois para ela futuramente quando adulto, se o aluno for homossexual será 

abjeto ao quadrado, pois ele possui diversos marcadores sociais de inferiorização (raça, 

classe, gênero). Haraway (2004), no texto Gênero para um dicionário marxista: a política 

sexual de uma palavra, sinaliza que o gênero associado a outros marcadores sociais como 

raça/etnia e classe adquirirá outros significados, pois se acentua quando atravessado por 

estes. Isto está diretamente associado. 

Seria importante que a professora tivesse maiores informações a respeito da Psicologia 

do desenvolvimento humano e que também reconhecesse a possibilidade do aluno se tornar o 

que ele deseja, ao invés de ficar pensando que a forma melhor para ele é ser futuramente 

heterossexual. É imprescindível o reconhecimento da multiplicidade das diferentes culturas e 

de identidades: de “raças”/etnias, gêneros, classes, regiões, geração, para possibilitar uma 

convivência mais fraterna entre os sujeitos. É importante lembrar que Miskolci (2012) enfatiza 

que a educação impõe compulsoriamente as identidades.  

Concordo com SILVA (2011, p. 97) quando afirma em relação à identidade: 

 

A identidade não é uma essência, não é um dado ou fato [...] seja da 
natureza, seja da cultura. Não é fixa, estável, coerente, unificada e 
permanente. Tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. Podemos dizer que é uma construção, um efeito, um 
processo de produção, uma relação, um ato performativo. É instável, 
contraditória, fragmentada, inconsciente, inacabada. Está ligada a 
sistemas de representação, tem estreitas conexões com as relações de 
poder. 

 

Assim, identidade é um processo de construção que não realizamos de forma 

totalmente autônoma, sozinhos. Identidade sempre é relacional, depende do diferente, do 

Outro, da diferença para que saibamos quem não somos. É importante demarcar também que 

as identidades adquirem sentido através da linguagem. Elas são marcadas por meio de 

símbolos. 

 O processo de identificação envolve a subjetividade, “termo que envolve os 

pensamentos e emoções conscientes e inconscientes que constituem nossas concepções 

sobre quem nós somos [...]. Inclui as dimensões inconscientes do eu [...] pode ser tanto 

racional quanto irracional” (WOODWARD, 2007, p. 55). 

 As representações, entendidas como “práticas de significação e os sistemas simbólicos 

por meio dos quais os significados são produzidos fornecem possíveis respostas para as 

questões: quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser?” (WOORDWARD, 2007, 

p.17). Por isso, em um “mundo tão fluído como o mundo contemporâneo, comprometer-se com 
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uma única identidade para toda a vida, ou até menos que a vida toda, mas por um longo tempo 

à frente, é um negócio arriscado. As identidades são para usar e exibir, não para armazenar e 

manter”(BAUMAN, 2005, p. 96).  

 Os discursos surgem para disciplinar o corpo real, mas não deixando que este corpo 

subjetivo/individual se pense como uma ficção arquitetada pela cultura para manutenção do 

poder. Por exemplo, a escola, enquanto instituição que prática a heterossexualização, exerce 

um discurso que impõe/efetiva o disciplinamento dos corpos dos sujeitos não heterossexuais; 

pode-se dizer que tal discurso se sustenta com base na teoria do processo civilizador de Elias 

(2011). Esta é uma forma de materialização cultural nos corpos. 

A teoria do processo civilizador de Elias (2011) elucida a ideia de formação do corpo 

educado e a construção da modelação das condutas, baseando-se na complexidade das 

funções sociais e das premissas de interdependência social. A economia dos afetos e o 

autocontrole dos indivíduos são resultados de sua convivência em sociedade, responsável por 

direcionar o comportamento dos sujeitos em cumprimento dos requisitos da “boa convivência”, 

determinados pela sociabilidade distintiva de classes. Compreender o ambiente escolar como 

espaço de disseminação e formação das condutas adequadas, considerando a escola como 

reprodutora do status quo sexista, heteronormativo e segregador, é percebê-lo como território 

de distinção dos sujeitos que não correspondem a essa normalidade. Em consequência desta 

imposição social de modelação de condutas, os sujeitos que são considerados 

desviados/marginais por não corresponderem às expectativas de gênero que lhes são 

atribuídas, acabam direcionando o comportamento aos padrões correspondentes ao sexo que 

possuem, compatibilizando-o, externamente, com o gênero correspondente.  

Crianças e adolescentes que não resistem às imposições se tornam vítimas de um 

processo de heterossexualização compulsória, isso implica no direcionamento da conduta, das 

expressões corporais, da indumentária, do modo de falar e de andar para uma perspectiva 

heteronormativa, regressando ao lugar “normal” de comportamento. O masculino e o feminino 

devem corresponder às designações do sexo de cada um para a “boa convivência” em 

sociedade. A perspectiva heteronormativa termina por instituir a diferença sexual que propõe 

uma organização social onde é possível identificar os sujeitos em relação ao 

sexo/gênero/sexualidade.  

Um ponto também a ser refletido é quando a professora diz sobre a pertença cultural 

religiosa da família. O discurso religioso talvez seja o mais perigoso na contemporaneidade, 

pois vem sendo usado para condenar o modo de ser e de viver das pessoas que não 

correspondem ao padrão heterossexual. E, ainda, mobiliza no legislativo a não aprovação de 

leis que concedam a esses sujeitos o acesso ao tratamento igualitário que uma sociedade 

democrática garante aos seus cidadãos e suas cidadãs.  

 Um outro caso a ser refletido: Uma professora do grupo 03 (03 anos de idade) conta 

uma história infantil e, em seguida, distribui baldes com lápis de cor para que as crianças 

desenhem os personagens da história. Os baldes com lápis de cor eram na cor rosa e na cor 

azul. Um aluno pega o balde rosa, mas uma menina também gostou do balde rosa. Os dois 
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ficam disputando ao ponto de chamar a atenção da professora. A professora resolve fazer uma 

intervenção do problema. Surpreendentemente ela diz olhando para a aluna: “... você não é 

toda machona, fica aí brincando com os meninos, sabe bater em todo mundo, mas agora quer 

baldinho rosinha. Você pode deixar na mão dele que ele é pequeno. Vá pegar o balde azul 

mesmo que serve para você”. (sic) 

 A aluna, mesmo do grupo de 03 anos de idade, tinha uma composição física maior em 

relação a maioria das crianças de três anos de idade, inclusive ela e outras/os alunas/os já 

tinham completado quatro anos de idade.  

Na área externa, pude observar que a menina brincava de rolar pneus com os 

meninos. Na hora do banho as meninas sempre tomavam banho primeiro e os meninos depois, 

mas essa aluna tomava o banho depois dos meninos.  

 A professora dizia que a aluna já demonstrava um jeito de homem. Segundo ela, “ela 

anda toda desajeitada, só fica brincando com os meninos”.(sic) 

 Um dia eu estava observando a hora do banho e como rotina sempre a professora e a 

ADI
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 faziam fila dentro do banheiro para o banho. As crianças ficavam brincando de empurrar, 

de passar a mão na bunda umas das outras. A aluna em questão beijou um menino no braço e 

beijou uma menina nas costas. A menina e o menino se queixaram a professora que haviam 

sido beijados. A professora então reclamou com a aluna que beijou dizendo: você não sabe o 

que quer, parece camaleão, muda para tudo que é lado.(sic) 

 A professora então se dirigiu para mim e falou: essa menina a gente já vê desde já que 

vai dar trabalho a família quando crescer, pois a sociedade por mais que evolua, ainda não 

está preparada para isso. Só Deus viu! (sic) 

Partindo do pensamento de Scott , que descreve gênero como um elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas em diferenças aceitas entre os sexos onde estão 

envolvidas as relações de poder, concebe-se que: 

 

[...] o gênero é uma forma primária de dar significação às relações de 
poder. Seria melhor dizer: o gênero é um campo primário no interior 
do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o 
único campo, mas ele parece ter sido uma forma persistente e 
recorrente de possibilitar a significação do poder no ocidente, nas 
tradições judaico-cristãs e islâmicas.  (SCOTT, 1995, p.88) 

 

Outra contribuição em relação aos estudos de gênero vem de Butler (2003). Para ela, 

gênero como construção cultural, diferente do conceito de sexo, como naturalmente adquirido, 

forma uma combinação sobre a qual as teorias feministas se embasaram para desnaturalizar o 

que o senso comum associava ao feminino os aspectos inferiores ao masculino. Na tentativa 

de desmontar a dicotomia sexo/gênero, a antropóloga considera que não é a biologia, mas sim 

a cultura que se torna destino. Ela também pondera que a teoria feminista não problematizou 

outro dado considerado natural: gênero e desejo.  O sexo sempre pode ter sido gênero. Sob 

essa perspectiva, a distinção entre gênero e sexo nunca existiu. Na sua contestação o sexo é 
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cultural e discurso assim como o gênero. Segundo Butler, se aceitarmos o gênero como algo 

construído e sexo como natural, também estaríamos aceitando que o sujeito é composto por 

uma essência. Se existir uma essência teremos que aceitar um “eu verdadeiro” revelado em 

sexo, gênero e desejo.  

No livro Problemas de gênero, da autora Butler (2003), ao indagar quando é construído 

o gênero, vai desconstruindo várias teorias feministas sobre o aspecto em questão. Ela 

estabelece interlocuções com diversas autoras, como por exemplo Simone de Beauvoir, 

partindo da frase “A gente não nasce mulher, torna-se mulher”, ela aponta para uma 

antecipação de que o ‘ser’ que se torna mulher seja necessariamente fêmea. O gênero seria 

um fenômeno variável e contextual, não sendo atributo de uma pessoa, não existindo uma 

identidade de gênero por trás das expressões de gênero, mas sim que a identidade é 

performativamente organizada. 

           Relembrando a fala da professora da Educação Infantil sobre a possível orientação 

sexual da menina quando adulta é o que a faz ter determinada posição para disciplinar o corpo 

sexual. A sexualidade, compreendida como um aparato, permitiu que o estado e as instituições 

controlassem os indivíduos por meio daquilo que Miskolci (2012), citando Foucault (1996), 

denominou “pedagogização do sexo”. Segundo ele, 

 

[...] um dos grandes investimentos biopolíticos do Estado sempre foi 
na educação, e a proposta queer é de justamente superar a 
pedagogização do sexo e transformar a posição da educação não 
mais como subserviente aos interesses estatais e biopolíticos, mas 
muito mais comprometida com as demandas da sociedade civil, 
organizada ou não. (p. 16) 
 
                                             [...] 
 
[...] o ensino escolar participa e é um dos principais instrumentos de 
normalização, uma verdadeira tecnologia de criar pessoas ‘normais’, 
leia-se, disciplinadas, controladas e compulsoriamente levadas a 
serem como a sociedade as quer. Em outras palavras, a escola pune 
e persegue aqueles e aquelas que escapam ao controle, marca-os 
como estranhos, ‘anormais’, indesejáveis. (p.19) 

 

 Além do violento processo acima descrito, a normalização identitária tem outro déficit: 

o fato de que se funda em modelos a-históricos e fixos de como as pessoas são ou deveriam 

ser. (MISKOLCI, 2012, p.19) 

 

[...] A proposta queer é pensar a sexualidade e outras diferenças, 
como culturais e políticas, como parte da vida cotidiana, e não 
afetando as pessoas apenas como assunto de saúde pública. – o 
queer se associa a um certo movimento contemporâneo na área de 
educação que busca repensar a sua forma de atuar e o seu papel 
social.  (p.19-20) 
 

 Através de falas questionadoras sobre o que as crianças fazem ou agem é que se 

dará o processo de extirpação da abjeção infantil. Isto vai desde da identidade de gênero, 

orientação sexual e outros. A professora tenta invisibilizar o comportamento “desviante” da 
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aluna dos ditos “normais” de homens e mulheres e principalmente cabíveis as crianças 

pequenas. 

 A experiência da abjeção sentida pela criança possivelmente favorecerá um 

julgamento negativo diante da sua performance de gênero, sobretudo quando ela leva ao 

rompimento de padrões normativos instituídos socialmente. Nos estudos de MIskolci (2012) 

quando meninos são afeminados e meninas masculinizadas sofrerão correções dos/as 

professores/as e até mesmo dos/as colegas que estão ali vigilantes para o controle dos corpos 

abjetos. Isto é possível por que todos são condutores/as da heteronormatividade que “é um 

regime de visibilidade, ou seja, um modelo social regulador das formas como as pessoas se 

relacionam”. (p.44-45). 

 Lembra Miskolci, em momento anterior, que: 

 

A maioria das crianças e adolescentes – em uma busca 
compreensível de aceitação e sobrevivência - aceita ou se deixa 
moldar pelas demandas educacionais cujo conteúdo normativo 
violento – mais freqüentemente do que gostaríamos de constatar – 
não é reconhecido nem mesmo pelos educadores/as como algo a 
ser discutido e questionado. (MISKOLCI, 2012, p.12) 
 

Como tenho afirmado, considero fundamental uma formação docente que, com base 

em referenciais teóricos que articulam o campo da Educação Infantil à área dos estudos sobre 

gênero e sexualidade, venha consolidar a superação de preconceitos expressos em 

representações e práticas pedagógicas que vem contribuindo para a perpetuação do 

desrespeito às diferenças e das assimetrias de gênero e suas interseccionalidades, afetando 

indivíduos que ainda estão no primeiro nível da Educação Básica, com repercussões de grande 

significado na construção de suas identidades. 

Outro aspecto importante para que o/a docente de uma forma geral e particularmente 

o/a docente da Educação Infantil não seja condutor/a de práticas educativas que não 

reconheçam as diferenças é refletir sobre o processo de construção de sua própria identidade 

de gênero, sexual e pertença cultural. 
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Resumo 

Compreendemos a importância de discutir a inclusão das relações de gênero e a diversidade 
sexual presentes na atual sociedade dentro do currículo escolar, onde construímos os achados 
a partir de um levantamento bibliográfico e análise documental, tendo por finalidade 
conscientizar e ocasionar uma reflexão em torno do referido tema que encontra-se em 
andamento. 

 

Palavras–chave: As relações de gênero. Diversidade sexual. Currículo escolar. 

 

Summary 

We understand the importance of discussing the inclusion of gender relations and sexual 
diversity present in contemporary society within the school curriculum, where we built the 
findings from a literature review and document analysis, with the aim to raise awareness and 
lead to a reflection on the said topic that is in progress. 

 

Keywords: Gender relations. Sexual diversity. School curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

O levantamento bibliográfico, é motivado a partir das inquietações em torno de alguns 

questionamentos como, por exemplo, como está sendo abordada a questão da diversidade 

sexual e as relações de gêneros nas escolas?  O que o currículo escolar pode propiciar de 

conteúdo em relação a essas temáticas? Será que os professores estão preparados para 

incluir a diversidade sexual de modo geral nos seus planejamentos? Que intervenção os 

professores estão usando para lidar com essas temáticas no seu fazer diário? Visto que o 

trabalho se encontra em andamento. Com isso o educador tem esse importante papel por estar 

mais próximo do educando, onde aquele terá que ser laico desprender das suas crenças e agir 
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como profissional da educação. Isso faz parte dos direitos humanos, isso faz parte da 

educação. 

Essa problemática é tão significativa, mas ainda ganham vagarosamente o devido 

espaço nas discussões que giram em torno da educação. Divide-se em três partes sendo que a 

primeira explora alguns conceitos e representações sobre as relações de gênero e diversidade 

sexual, a segunda trata de como trabalhá-las e a terceira como a relação de gays, lésbicas, 

transexuais, travestis e a relação homem x mulher vem ocorrendo atualmente nas escolas. 

O conceito de gênero veio a ser atribuído por padrões de masculinidades e 

feminilidades construídos social e culturalmente.   Em função dessas características a 

sociedade tem a incumbência de definir o que é feminino e masculino, construindo por tanto a 

questão de gênero e com isso a diversidade sexual vem a ser construída de forma presente em 

nosso dia-a-dia. Isso é indiscutível, porém o que notamos é que pouco se faz em relação a 

políticas públicas na prática para que isso mude e que essa diversidade seja discutida, 

sobretudo a diversidade sexual dentro do ambiente escolar, lugar de melhor exemplo da 

mesma, pois na escola há o gay, a lésbica, o travesti, a transexual, intersexual (hermafrodita), 

os Gouines e etc. Entendendo a dimensão da importância das relações de gêneros e 

diversidade sexual serem discutidas no ambiente escolar, o presente trabalho visa uma 

conscientização e trás a reflexão no modo de ver o educando, o enxergando a partir de agora 

em sua totalidade, formando-o para ser um cidadão digno e livre do preconceito. Nesse 

sentido, buscamos em torno da discussão da inclusão das relações de gênero e a diversidade 

sexual presentes nas escolas, compreender sua inserção no currículo escolar pós-crítico, onde 

a abordagem metodológica está subsidiada por um levantamento bibliográfico em torno de 

(CARBONARI, 2007; LIMA, 2006; SILVA 2011; CARVALHO, 2009; FOUCAULT, 1995), entre 

outros. 

 

O ESPAÇO ESCOLAR NA FORMAÇÃO HUMANA 

 

Estamos inseridos em um contexto de desigualdades sociais e desrespeito ao ser 

humano, onde a maioria das pessoas não cultiva e propaga os direitos humanos, logo elas não 

apresentam tolerância para a diversidade existente no mundo e usa do preconceito, produzindo 

vítimas. “[...] vítima é um ser de dignidade e direitos cuja realização é negada (no todo ou em 

parte). É, portanto, agente (ativo) que sofre (passivamente) violação (CARBONARI, p 170, 

2007)”, seja no ambiente formal, não formal e informal.  

A escola é um espaço de democracia, cidadania e de respeito aos direitos humanos e 

isso leva o currículo escolar a discutir temas de grupos minoritários, principalmente a 

diversidade, seja ela sexual, cultural, religiosa e as relações de gêneros, sendo estes o recorte 

do presente trabalho. Tal instituição tem o dever de propiciar essa abordagem, pois nela 

encontramos uma coletividade e um arcabouço de diferentes sentimentos, conhecimentos, 

pessoas, onde há o moreno, a loira, a ruiva, o negro, a mulata, o rico, o pobre, o heterossexual, 

o homossexual, entre outros.  
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A escola deve estar preparada para trabalhar a conscientização ao respeito mútuo dos 

indivíduos, gerando com isso uma cultura de paz e dignidade. Pois, o que vemos atualmente 

nas nossas escolas é o bullying em índices alarmantes e elevado, porque a mesma é o reflexo 

da sociedade não conhecedora e cultivadora dos direitos humanos. 

Objetivando a mudança dessa realidade o Ministério da Educação e Cultura – MEC, junto com 

as secretarias de educação municipais e estaduais devem fornecer materiais, documentos, 

cursos de formação continuada para preparar os professores para lidar com os educandos em 

prol da tão almejada mudança, que seria a desconstrução de conceitos preconceituosos 

arraigados de épocas e gerações passadas, ou seja, precisa ser desenvolvido nas nossas 

salas de aulas o trabalho com a Educação em Direitos Humanos – EDH interligando conteúdo 

e prática em uma construção coletiva baseado em princípios e valores para a transformação.  

  A Educação em Direitos Humanos deve nortear todo o ambiente escolar, pois a mesma 

segundo o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares (2008) está 

centrada nos princípios de liberdade, tolerância e respeito à dignidade do ser humano, 

promovendo assim uma educação livre de todo e qualquer preconceito.  

   Educar e educar-se em direitos humanos é humanizar-se e pretender humanizar as 

pessoas e as relações. Isso porque os processos de educação em direitos humanos tomam a 

cada humano a partir de dentro e por dentro, em relação com os outros. Ora, educar em 

direitos humanos é promover a ampliação das condições concretas de vivência da 

humanidade. Nesse sentido, a educação em direitos humanos, mais do que um evento, é um 

processo de formação permanente; de afirmação dos seres humanos como seres em 

dignidade e direitos e da construção de uma nova cultura dos direitos humanos [...]. 

(CARBONARI apud BITTAR, 2009, p.141). Nessa perspectiva, numa educação que priorize o 

direito humano encontramo-nos um suporte que é o currículo da escola sendo inserido no seu 

projeto político pedagógico, pois o mesmo por ser formado de modo democrático deve 

contemplar os diversos sujeitos presentes no ambiente educacional específico que é a escola.   

Perante a isso, recorremos a uma análise documental tendo como base a LDB nº 9.394 

de 1996, os incisos I e VII do Art. 12 do dispositivo; Art. 13, incisos I e II que enfatiza a 

instituição de ensino deverá construir conjuntamente a proposta pedagógica ratificando assim, 

com sua plano de trabalho de forma conjunta atendendo as demandas e as problemáticas que 

perpassa pela escola. Sancionados por tal Lei, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, e 

especificamente os temas transversais serviram de orientação para o redimensionamento das 

práticas pedagógicas no interior da escola. Estas deveriam ter seus currículos reformulados, no 

âmbito da sexualidade a partir da referência materializada no volume nº 10, intitulado de 

pluralidade cultural e orientação sexual.  Nesta perspectiva os parâmetros deixam de ser 

entendidos como parâmetros e assumem o sentido de obrigatoriedade. Mas, 

contraditoriamente, a instituição escolar, descumpre essa determinação.  No entanto, algumas 

experiências isoladas são registradas e ressonâncias do conjunto de discursos legais e da 

organização docente como resposta às demandas sociais requeridas os PPPs devem ser 

reformulados na maioria das instituições de ensino. Os princípios de cidadania presentes nos 
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PCNs são identificados quando se alude que os PPPs em pauta no conjunto de seus objetivos, 

considera como aspecto importante o respeito às identidades, a diversidade cultural, ao caráter 

de construção social do conhecimento, à pesquisa como princípio educativo e à práxis refletida 

e construída a partir do triênio ação/reflexão/ação. 

 

O CURRÍCULO EDUCACIONAL PÓS-CRÍTICO 

 

A educação e o currículo estão imbricados profundamente em relações de poder e este 

manifesta-se nessas relações tendo um caráter político, pedagógico e servindo de guia para a 

resolução das problemáticas da escola e sua proposta está embasada em seus interesses, ou 

seja aos interesses da comunidade escolar. o poder revela-se em linha divisórias que separam 

os diferentes grupos sociais em termos de classe, etnia, gênero, dentre outros. Essas divisões 

constituem tanto a origem quanto o resultado de relações de poder (MOREIRA et al., 1994). 

O currículo deve ser entendido como processo, que envolve uma multiplicidade de 

relações, abertas ou tácitas, em diversos âmbitos, que vão da prescrição à ação, das decisões 

administrativas às práticas pedagógicas, na escola como instituição e nas unidades escolares 

especificamente. Para compreendê-lo e, principalmente, para elaborá-lo e implementá-lo de 

modo a transformar o ensino, é preciso refletir sobre grandes questões. 

Numa perspectiva pós-crítica, o currículo está embasado nas identidades, alteridade, 

diferenças, subjetividade, significação e discurso, saber – poder, representação, cultura, 

gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Nesse sentido, é compreensível que a 

escola tenha uma multiplicidade de maneiras e formas de atividades para a construção das 

identidades que cada educando constrói ao longo de suas trajetórias, com isso, a escola tem 

que olhar para quem e que cidadão queremos formar para a transformação do seu eu e do seu 

contexto. 

Currículo é conhecimento e faz parte de um pressuposto mediante a intenção de que 

ser humano pretende-se formar, pois é construído por dimensões políticas, culturais, 

pedagógicas, classes sociais e há no seu interior, uma relação de poder, podendo se encontrar 

implicitamente ou explicitamente. Entretanto, a EDH parte do princípio da integração dos 

conteúdos dos respectivos componentes curriculares ofertados na escola, interdisciplinando 

com a realidade dos diferentes tipos de sujeitos, ou seja, o que se pretende que vire prática 

rotineira em nossas escolas é que, os professores tenham um novo olhar sobre o currículo, 

planejamento de forma didática a fim de abarcar as diversidades existentes na atual sociedade. 

 

ALGUNS CONCEITOS E REPRESENTAÇÕES SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

Inicialmente o sentido da palavra gênero começou a ser empregado pela teoria 

feminista das décadas de 70 e 80 no Brasil com o objetivo de promover uma equidade do 

gênero homem e mulher. O conceito de gênero veio a ser atribuído por padrões de 

masculinidades e feminilidades construídos social e culturalmente.  Segundo (SILVA, 2011. p. 
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91) coloca que John Money foi quem utilizou a palavra “gênero” pela primeira vez perto do 

sentido que é proporcionado atualmente, e discordamos por compreendermos que não existe 

uma maneira rígida de ser homem e mulher, pois se houvesse não existia transexuais e nem 

travestis e com isso concordamos com (CARVALHO, 2009. p. 17) quando ela afirma que faz 

parte de uma estrutura simbólica de dominação, sendo, portanto, um princípio de organização 

que vem a ser previsto nas práticas sociais que se encontram entrelaçadas com hábitos e 

identidades por ser homem e do ser mulher, estando imbricada, portanto, por relações de 

poder.    

A relação de poder segundo Carvalho (2009), é manifestada por uma dicotomia entre o 

feminino e o masculino, construídos de forma oposta, há também um estado de assimetria que 

é assemelhada a questão da valoração ao sexo masculino em comparação ao feminino, pois 

aquele é positivado e este negativado expressando assim, desigualdades que excluem as 

mulheres de uma ascensão ao poder. É interessante notar que, quando uma mulher tem 

maneiras, modos e atitudes relacionados ao gênero masculino ela é bem mais bem vista pela 

sociedade em comparação com um homem com trejeitos feminino, nesse sentido, 

compreendemos que nossas genitálias não identificam nossos gêneros e este é o que vemos, 

caso vejamos uma mulher com trejeitos e ultrajada de forma masculina entendo que o gênero 

da mesma é masculino e trato-a do modo como “ela” queira respeitando assim sua identidade 

de gênero que nada mais é que segundo Carvalho (2009) é a identificação do sujeito com 

atributos masculinos, femininos ou até mesmos tendo os dois como é o caso dos transgêneros.  

Para Michael Foucault (1995) todas as pessoas possuem poder nas variações de 

tempo e existência. O discurso tem uma persuasão de construir o poder de maneira que leva o 

sujeito ao status e isso está presente de forma nítida nos políticos, professores, pais, porém 

esse status pode vir de maneira superior e inferior ou igualitário que é o nosso propósito e a 

escola pode ajudar a essa equanimidade de acordo com o currículo oferecido aos educandos 

que nelas se encontram.    

Isso tudo vem atribuído de uma cultura que se chama patriarcalista, onde se encontra 

arraigada há séculos. As concepções de masculino e feminino que as sociedades construíram 

ao longo do tempo parece ser algo natural, mas não é. A reprodução do machismo é tão forte 

que se tende até confundir sexo com gênero que este último já foi explicado acima. O sexo 

está ligado a aspectos biológicos, pois o corpo de uma mulher difere-se do corpo do homem. 

Em função dessas características a sociedade tem a incumbência de definir o que é feminino e 

masculino, construindo por tanto a questão de gênero, há qualidades, valores, papeis sociais, 

padrões de comportamento, modelos de identidade, representações de ambos os sexos, 

entretanto, a sociedade utiliza isso muito de modo reducionista, dando margem ao estereótipo 

produzindo discriminações.  

 É percebível se olharmos há séculos que os currículos das escolas eram divididos por 

gênero, onde cujos componentes curriculares eram considerados para tipos específicos 

(homem, mulher). Isso também é encontrado nas carreiras profissionais, normalmente as 

mulheres eram colocadas às profissões consideradas inferiores (sem prestígio de poder) 
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muitas apareciam nos livros como enfermeira e nunca como médicas. Hoje em comparação há 

décadas, percebemos que existe uma suposta “equidade” relacionado às profissões embora se 

encontre em fase de transição, pois mulheres ainda recebem menos que os homens, todavia 

em contrapartida há uma ambiguidade, pois são elas que muitas vezes sustentam suas 

famílias e tem inúmeras atividades a mais em relação aos homens de modo geral, claro que 

existe suas exceções.   

Nesse sentido, por que um homem não pode ser frágil, e nem ter medo? Quem foi que 

disse que uma mulher não tem que ser insensível? Essas são questões que nos fazem pensar 

o papel que a sociedade impõe aos indivíduos, somos seres humanos, com características 

próprias e diferenciais um dos outros. Havendo, portanto, mulheres que tem características de 

homens que são mulheres e vice-versa.  

O currículo escolar é um componente que tem a obrigação de inserir a temática das 

relações de gêneros para que não reproduzamos o machismo em nossa sociedade. Esse 

currículo tem que ser inspirado na teoria queer que desmistifica as formas de categorização, 

pois esse currículo força os limites do conhecimento dominante. E nesse sentido o educando 

precisa ter acesso a esse conhecimento e o além, mas não apenas isso temos que mostrá-lo o 

quê do acesso como afirma Silva (2011, p. 93): (...) Não se trata mais simplesmente de ganhar 

acesso às instituições e formas de conhecimento do patriarcado, mas de transformá-las 

radicalmente para refletir os interesses e as experiências das mulheres iguais aos homens – 

mas num mundo ainda definido pelos homens.  

Mas para que a questão das relações de gênero seja atribuída nos currículos escolares 

é preciso que os professores façam um diagnóstico para saber a realidade do contexto escolar 

Será que há expectativas iguais em relação a ambos os sexos? Silva (2011), ainda coloca que 

os estudos feministas que o mundo e a sociedade se encontram estão feitos de forma 

masculinas que é o gênero dominante atualmente e por isso precisamos diagnosticar o grau da 

diferença dessa relação nesses ambientes educacionais que formam vidas. 

O educador em si, não pode adotar uma visão neutra dessa diferença, pois contribui 

para que o preconceito seja reforçado e o educando conhecendo que há diferenças e tendo um 

posicionamento crítico, traz a tona uma reflexão tanto para o todo como para o sujeito em si, 

para que possam em prol de uma luta, transformar e construir uma igualdade entre os gêneros, 

todos somos humanos e temos os mesmos direitos.  A prática pedagógica desses educadores 

é o principal caminho para a desenvoltura desse reconhecimento desconstruindo assim, 

preconceitos nas suas dinâmicas e reflexões pautadas em conhecimentos e questionamentos.  

 

RECOMENDAÇÕES AO EDUCADOR EM SALA DE AULA 

 

Segundo Carvalho (2009) ela elenca algumas propostas a serem desenvolvidas em 

sala de aula para a promoção da equidade das relações de gênero.  

• Primeiramente o educador levará questionamento em relação aos estereótipos 

sexistas veiculados em livros didáticos e paradidáticos e em outros recursos pedagógicos ;  
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• Consequentemente o educador deverá problematizará o nosso modo de falar e 

substituindo a linguagem sexista/androcêntrica, que inviabiliza a mulher, por outras 

construções lingüísticas: “a humanidade”, os seres humanos, “as educandas e educandos” e 

assim por diante; 

• O educador avaliará se há (e como se dão) conflitos entre os próprios valores e 

convicções filosófica, morais ou religiosas e os valores  e princípios de ma educação, voltada 

para a inclusão e diversidade da escola pública; 

• Posicionando-se criticamente diante de atitudes preconceituosas; 

• Não fazendo diferenciação entre educandas e educandos na organização e 

distribuição das atividades, brinquedos, jogos e brincadeira.  

• Colocando a sua prática pedagógica num contínuo movimento de reflexão-

ação-reflexão.  

• Fomentando a discussão sobre relações de gênero e diversidade sexual com 

as/os colegas de trabalho.  

Muitos professores devem promover oficinas pedagógicas, jogos educativos sobre 

diversidade sexual e relações de gênero para disseminar uma cultura do respeito, da paz, da 

equidade, para que juntos podermos construir, começando pela escola, uma sociedade sem 

violência. É percebível que segundo Furlani (2011), enfatiza que antes de ser realizada essa 

prática nós professores temos que ter conhecimento das conceituações das identidades 

culturais, princípios e valores sócias, saber quem são os sujeitos subordinados, os 

personagens históricos tanto da subordinação como da dominação e que ideologia ou doutrina 

é perpassada em determinado momento histórico que menospreza e humilha as minorias.  

Um exemplo disso é o jogo conhecendo e respeitando as diferenças individuais que 

pode ser passada para educandos de 12 a 18 anos e sempre é bom fazê-lo no início do 

trabalho do professor que tem por objetivo priorizar a compreensão de multiplicidade individual, 

do respeito às diferenças e aos interesses pessoais, percebendo que as pessoas são 

diferentes, como afirma a autora e criadora do jogo Furlani (2011).   O desenvolvimento do jogo 

se dar quando colocamos meninos e meninas em um círculo um sentado ao lado do outro e 

cada um recebe uma folha dessa forma:  

 

1. Meu nome  

2.  Meu apelido ou o modo como gosto 

que me chamem 

 

3. Meu número favorito (circule o número 

escolhido) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

4. Meu time de futebol do coração é:  

5. Minha cor favorita (assinale apenas 

uma cor) 

    (  ) Azul       (  ) Vermelho  (  ) Amarelo  

    (  ) Preto      (  ) Verde        (  ) Branco 

     (  ) Rosa      (  ) Lilás          (  ) Marrom 
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6. O que mais gosto de fazer  

7. Na tv gosto de assistir (escolha 

apenas  um e sublinhe) 

 

Jogo de futebol      Novela      Desenho 

Show musical      Programas de debate 

Noticiário     Programas de humor    Filmes 

8. A pessoa que mais gosta  

Qual a figura que considero mais bonita (circule) 

  

 

 

 

 

Cada participante deve responder as perguntas e quando todos e todas terminarem 

cada um (a) revelarão suas preferências, percebendo assim as diferenças individuais perante a 

suas variantes. Diante disso Furlani (2011) enfatiza também a reflexão de que na vida temos 

que fazer escolhas outras vezes temos que opinar por conta própria ou até mesmos situações 

que independem de nossas vontades. Essas situações de reflexões são importantes para 

potencializar a conscientização do educando enquanto sujeito de sua história. Quando 

perguntamos, por exemplo, seu nome, o educador poderá perguntar como surgiu o nome do 

educando, ou seja, fazer com que o mesmo conte qual a história do seu nome entre outras 

perguntas podem ser abordadas.     

Nesse Sentido, a escola tem que está embasada de um currículo pós-crítico que liberte 

os oprimidos do dominante, tornando visível, expressões culturais dos grupos dominados para 

que ao invés de reproduzirem a cultura machista e patriarcalista possam promover uma 

ascensão das minorias excluídas e desprestigiadas da sociedade que de tempos em tempos, 

alastram a diferença trazendo o desprestígio da classe dos dominados.   

Os resultados esperados pela escola são as contribuições para uma escola menos 

homofóbica, transfóbica e patriarcalista extendendo assim, essa proposta tanto para o projeto 

político pedagógico como para diversas escolas, com isso promovemos o respeito à orientação 

do outro (a), contribuindo para a formação de individualidades e considerando as identidades 

de gênero e orientação sexual presentes nesse ambiente formal. E há um desafio que é de 

desconstruir essa cultura homofóbica, transfóbica e sexista que está arraigada de maneira 

histórica e social, construídas de forma não naturalizadas e para que isso ocorra é necessário 

que o educando tenha o apoio para que os mesmos possam tomar consciência que podem 

viver sem o medo de afirmarem suas identidades sexuais proporcionando assim tanto uma 

formação cidadã da comunidade escolar como também a promoção da cidadania homossexual 

e transexual.  

 

A DIVERSIDADE HUMANA E SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR 
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Começamos este ensaio trazendo para você leitor o que entendemos por diversidade, 

uma vez que não podemos nos remeter a discorrer sobre como a diversidade está sendo 

abordada atualmente no âmbito escolar, nos currículos, sem conceituar tal palavra. 

Compreendemos que diversidade é o conjunto das diferenças e características de cada 

indivíduo. O conceito de diversidade está ligado aos conceitos de multidão, multiplicidade, 

distintas visões ou abordagem, heterogeneidade e variedade. 

Estamos inseridos em uma sociedade onde a diversidade se faz presente de maneira 

nítida, porém pouco se discute sobre ela e poucos a aceitam, principalmente quando levamos 

este assunto para as salas de aulas.  

A diversidade é norma da espécie humana: seres humanos são diversos em suas 

experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas 

formas de perceber o mundo. Seres humanos apresentam, ainda, diversidade biológica. 

Algumas dessas diversidades provocam impedimentos de natureza distinta no processo de 

desenvolvimento das pessoas (as comumente chamadas de “portadoras de necessidades 

especiais”). Como toda forma de diversidade é hoje recebida na escola, há a demanda óbvia, 

por um currículo que atenda a essa universalidade. (LIMA, 2006, p.17).  

Nesse contexto, a homossexualidade vista como orientação sexual, assim como a 

heterossexualidade, bissexualidade, transexualidade e entre outros, é recheada de 

preconceitos no ambiente escolar pelo desconhecimento e desinformação. Ela é uma 

orientação por se tratar de atração, desejos, paixões, de uma pessoa por outra do mesmo 

gênero. E quando se trata dos trangêneros (travestis e transexuais) o preconceito ainda é pior, 

vista por muitos como aberração infelizmente, pois vivemos numa sociedade que além de ser 

androcêntrica cultiva uma cultura religiosa que através desta, muitas pessoas presas a mesma, 

influenciam-se pelas palavras da bíblia feita numa geração bem remota que valeria para 

aqueles tempos passados e não para hoje.  

Mediante essa gama de orientações sexuais ditas acima, concordamos que o termo 

pode ser tanto de condição como de opção sexual por ser sabido que a sexualidade é movida 

não só de práticas como de desejos. Esse termo “Orientação sexual” surge na década de 80 

substituindo o termo “Preferência sexual” criada há uma década. A homossexualidade politizou 

a sexualidade humana, por desprender de uma vergonha que transcende o direito de fazer 

sexo, de está com quem tem desejo, de levantar a bandeira e dizer junto com o movimento 

feminista que o corpo e o desejo é meu e faço dele o que eu quiser e o currículo escolar tem 

que traçar uma maneira para a politização de seus educandos para que no futuro os mesmos 

não sejam os oprimidos da sociedade como afirma Paulo Freire (2008).  

Atualmente, refletir o currículo escolar requer um olhar cauteloso para as diferenças e 

multiplicidades de identidades presentes na escola. Durante longo período da história da 

Educação, o currículo escolar foi entendido e praticado nas escolas como remédio, prescrito 

por alguns e administrado a todos os alunos a fim de transmitir conhecimento de maneira 

invariável, sem reconhecer as diferenças estampadas entre eles, mas hoje na área de currículo 

os estudos têm crescido gradualmente e já não se tem mais essa visão errônea a respeito do 
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currículo tornando o mesmo um conjunto de ações e reflexões que possibilitam garantir a 

construção de conhecimento. 

Na escola do século XXI temos alunos que gostam de expressar o seu eu, pois temos meninos 

que vem com maquiagem e muitas vezes o professor manda lavar o rosto com água e sabão 

tentando resolver o “problema”, já que isso não é normal para o contexto a qual esse aluno 

está inserido. Esse é um caso que, o professor não tem que castrar essa vontade do educando 

e dependendo da idade, se for novo, temos que ter atenção e estudar mais sobre as relações 

de gêneros e identidades para compreender aquela atitude.  

 A formação patriarcal começou desde o oriente médio, onde a bíblia relata as 

experiências dos hebreus frente aos demais povos da região a qual viviam segundo Nunes 

(1987) diz que nas primeiras narrações do livro de gênesis já existia-se uma política sexual não 

de forma explícita, pois as lenda traz que Deus criou a mulher das costas do homem e visto 

que Deus agiu de forma que reforçou a masculinidade reforçando-a. 

É engraçado que é um pavor para muitos pais o menino brincar de boneca, será que 

este nunca terá um bebê? E se a menina querer brincar de carrinho, será que nunca a mesma 

terá um para dirigir quando adulta? Essas reflexões partem de um pressuposto que desde 

momentos remotos até os dias atuais construímos uma sociedade patriarcalista, androcêntrica, 

machista, heteronormativa. Temos que reformular nossa sociedade através de um projeto 

social para que a mesma possa ser mais cuidadosa e isso começa pela educação que damos 

as nossas crianças e pensar que menina tem que brincar de carrinho, de bola que menino tem 

que brincar de boneca, de casinha, compreendemos que o brinquedo produz subjetividades na 

criança, por isso que temos que parar de darmos brinquedos que induzam a violência e sim  

brinquedos que promova o cuidado, o respeito, o espírito esportivo, desmistificando todo ato de 

violência que está chegando ao ápice com a questão da violência contra a mulher. Por isso que 

enfatizamos numa produção societária mais feminilizada.  

Será que para sermos considerados/as “normais” temos que ser héteros, brancos/as, 

cristãos/as, magros/as? Podemos observar que os principais alvos da discriminação nas 

instituições de ensino e no mercado de trabalho são as mulheres e homens homossexuais, 

isso vem perpetuando-se por anos e tal atitude deixa evidente que há um jogo ideológico no 

qual os elementos pretendem dar ganho para o que é considerado e julgado “perfeito”, o que é 

definido como “normal” e o que é “anormal”.  

Tal jogo acaba por marginalizar essas mulheres e homens excluindo-as muitas vezes 

do convívio social. São mulheres e homens estigmatizados/as por este sistema que não 

permite que esses homens e mulheres tenham o direito de escolher com quem se relacionar e 

com isso restringe seu campo de atuação, impossibilitando-os de mostrar suas capacidades 

que vão muito além da sua opção e condição sexual.  

É preciso construir um novo olhar sobre esse grupo que sofre preconceito e 

discriminação praticada pela sociedade brasileira, apenas por serem mulheres lésbicas, ou 

homens por serem gays, os mesmos  são julgados diferentes e por isto estão fora padrão por 
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ela imposta. Quando o indivíduo, até então desconhecido, apresenta algum atributo que os 

evidencia, no caso dos homossexuais, este atributo torna-se sua marca, seu estigma.  

A partir deste estigma, que socialmente tem um significado depreciativo, muitas 

pessoas acreditam saber tudo a respeito dessa pessoa, reduzimos esse individuo a apenas um 

atributo, desumanizando-o. Ele/ela deixa de ser uma pessoa singular e se transforma em 

nomes, muitas vezes de forma pejorativa tais como, “bichinha, traveco, viado, sapatão” entre 

outros. As interações com o indivíduo estigmatizado são feitas tendo como ponto de partida o 

rótulo que lhe foi embutido socialmente. 

 Por isso precisamos modificar nosso olhar e nos perguntarmos o que podemos fazer 

para garantir a esses sujeitos, respeito e dignidade e assim serem reconhecidas como 

cidadãos e cidadãs. Tomamos como ponto de partida a necessidade de inclusão dessas 

pessoas tanto nas instituições de ensino como no mercado de trabalho onde os mesmos/as 

ainda são minorias e fortemente discriminados/as. 

A discussão sobre gênero e diversidade, está em evidência, visto que há uma 

preocupação por parte dos movimentos, em lutar contra essa construção histórica, onde se 

criou uma caricatura desses indivíduos, vivemos numa sociedade de direitos, como é a 

sociedade contemporânea, o preconceito ainda prevalece como uma “cortina de fumaça” que 

nos cerca e nos cala a voz em muitos momentos. 

Dessa forma, entendo que a sociedade através das diversas instituições sociais 

(escolas, empresas, espaços religiosos, etc) tem papel relevante nesta inclusão e 

sensibilização e aceitação dessas minorias. Nesse contexto a educação visa socializar e incluir 

todas as pessoas, independentemente da sua opção sexual, raça/etnia, nós educadores/as 

temos o dever de lutar por uma sociedade igualitária, buscando minimizar as formas cruéis que 

estão sendo tratados/as esses sujeitos. 

 Por isso, a sensibilização é importante para a compreensão de que elas/eles tem o 

direito de escolher com quem querem se relacionar, pois todas as pessoas sejam homens ou 

mulheres são diferentes, seja no tipo físico, na cor dos olhos, dos cabelos, da etnia/raça, mas 

são pessoas comuns como todas as outras. Contudo, para que ocorra essa aceitação é preciso 

conviver pacificamente em um mesmo ambiente, livre de preconceito e discriminação. 

O heterossexismo descreve uma atitude de preconceito que acaba por suprimir os 

direitos de cidadania, classificando como inferiores pessoas cuja opção e condição sexual são 

vistas pelos heterossexuais como “problemas sociais”. A institucionalização do heterossexismo 

é reforçada em nossa legislação, nas religiões, na língua e nas escolas, conferindo uma 

violação ao direito humanos semelhante ao racismo e ao sexismo. Esse procedimento é por 

vezes reforçado, pelo fato de ser a homossexualidade entendida como promiscuidade, 

deixando de se reconhecer no outro, o seu direito de escolha. Relações de gênero, orientação 

sexual, opressão sexual, saúde, cidadania e direitos humanos, devem ser temas abordados 

para auxiliar e fortalecer iniciativas de combate à violência e discriminação presente no 

contexto escolar junto à população de jovens homossexuais. Falar de sexualidade implica 

entender a conotação que é dada ao tema em todos os segmentos da sociedade. Na escola 
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não é diferente, o tema apresenta-se com maior destaque na adolescência e na grande maioria 

dos casos, as confusões e as curiosidades apresentado pelos jovens sofrem repressões, 

especialmente se a dúvida for em relação à opção sexual. 

Muitos (as) travestis e transexuais não se formam, porque a escola os expulsam, 

começando por professores desatualizados que por não serem profissionais agem de acordo 

com o seu lado pessoal e não científico enfatizando assim ainda mais o preconceito, e ao invés 

de buscarem informação e conhecimento sobre a questão, ajudam a manterem fora desse 

ambiente seja por atitudes ou palavras. E quando o caso é banheiro a coisa ainda piora e para 

que não haja constrangimento para ambas as partes tanto para o corpo docente para o 

discente é necessário que haja um diálogo para que as pessoas transexuais possam utilizar o 

banheiro o qual acham necessário, embora temos que fazer esse diálogo já garantindo o direito 

de escolha da (do) transexual.    

O homem é capaz de transformar a sociedade tendo como base a história de sua 

própria civilização, seu desenvolvimento, contradições e identidade cultural. Cabe à escola 

como instituição que produz e reproduz nossa sociedade, trazer para seu cotidiano o exercício 

de cidadania consciente em face de diversidade cultural. Nesse sentido, compreendemos que 

mudar mentalidades, superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são 

finalidades que envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo, o que é tarefa 

para a sociedade como um todo. A escola tem um papel crucial a desempenhar neste 

processo. Em primeiro lugar porque é espaço em que pode se dar à convivência entre crianças 

de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes e dogmas religiosos diferentes 

daqueles que cada um conhece, com visões de mundo diversas daquelas que compartilha em 

família. Em segundo, porque é um dos lugares onde são ensinadas as regras do espaço 

público para o convívio democrático com a diferença. Em terceiro lugar, porque a escola 

apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o país e o mundo.  

Nesse espaço é preciso falar sim dessa temática para que não haja homofobia cujo 

termo é denominado a emoções negativas produzindo preconceito e discriminação tato para 

gays quanto para modelos não hegemônicos de gênero, como no caso, do transexual feminino 

e transexual masculino, travestis é um absurdo saber que nos dias de hoje essas identidades 

ainda chocam a sociedade e por saber que a escola é uma reprodução social temos que 

combater de maneira sólida, pois isso faz parte de um problema a ser solucionado.  

 

A REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA EDUCACIONAL A FAVOR DA DIVERSIDADE E 

MINORIAS 

 

Aqui fazemos uma indagação do modo como à diversidade é apresentada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96, Lei que é percebida como a 

bússola legal para a construção das diretrizes curriculares nacionais. No seu artigo 26, a LDB 

confere liberdade de organização aos sistemas de ensino, desde que eles se norteiem a partir 

de um eixo central por ela colocado: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 
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uma base comum nacional que será finalizada, em cada escola, por uma parte diversificada. E 

é justamente nessa parte diversificada que entra a discussão acerca da diversidade, as 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia, as relações de 

gêneros, etc. Nesta mesma perspectiva falamos dos PCNs que são referências para os 

Ensinos Fundamental e Médio de todo o país, objetivando garantir que todas as crianças e 

jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito 

de gozar do conjunto de conhecimentos tidos como indispensáveis para o exercício da 

cidadania.  

Nos PCNs a diversidade é discutida dentro de temas transversais sobretudo o da, 

pluralidade cultural e orientação Sexual e tem como um dos seus objetivos gerais fazer com 

que os educandos conheçam a diversidade do patrimônio etnocultural brasileiro, cultivando a 

atitude de respeito para com os grupos que a compõem e reconhecendo a diversidade cultural 

como um direito e  como elemento de fortalecimento da democracia, além de induzir os 

educando a repudiar toda discriminação baseada em diferenças de raça, etnia, classe social, 

crença religiosa, sexo, etc. 

Por exemplo, a Lei 10.639/03, que aborda sobre o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana nas salas de aulas para que seja ressaltada a importância da cultura negra 

na formação da sociedade brasileira, como um exemplo de que realmente muito se tem no 

papel a respeito de efetivar, disseminar e divulgar a diversidade existente em nosso país, mas 

na prática pouco se faz. Essa lei por ter caráter universal, não estabelece metas para a sua 

implementação, deixando espaço para que se transforme em letra morta. 

Os PCNs não possuem caráter de obrigatoriedade e, portanto como já mencionado 

aqui, implica-se que serão adaptados às particularidades locais, compreendemos que o mesmo 

acontece com os escritos na LDB nº 9394/96 a qual os educadores sabem que o tema 

diversidade por mais que possamos negar, ocupa um lugar menor do que o núcleo comum. 

Logo, seguindo esse entendimento, as características regionais e locais, a cultura, os 

costumes, as artes, a corporeidade, a sexualidade são partes que diversificam o currículo. Elas 

podem até mesmo trazer certa diversificação, um novo brilho, mas não são consideradas como 

integrantes do eixo central podendo ser trabalhados ou não nas salas de aulas do Brasil a fora. 

Vimos que o mesmo acontece com as leis que foram elaboradas pensando na disseminação 

nas escolas da diversidade, como o caso da Lei 10.639/03 com a questão etnicorracial e a 

nova que insere os indígenas que é a Lei 11645/2008, não temos que virar as costas para a 

diversidade, e não temos que respeitar as diferenças, pois subtende-se que há algo no padrão 

de normalidade a ser seguido, temos sim que respeitar a diversidade e não a diferença. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Portanto, é compreensível que se aborde as relações de gênero e diversidade no 

currículo escolar para dizimar o preconceito e a discriminação que perpassa nas instituições 

escolares conscientizando os educandos à reflexão, que mediante a todas as diferenças e 

circunstâncias postas na sociedade, somos seres humanos e temos direitos iguais a todos e a 
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todas perante a Lei da Constituição Federal de 1988 presente no artigo 5º, sem distinção de 

sexo, cor, classe social, religião,  por merecermos o devido respeito para que possamos 

disseminar a equidade dessas relações em prol de direitos e deveres. Com isso o educador 

tem esse importante papel por estar mais próximo do educando, onde aquele terá que ser laico 

desprender das suas crenças e agir como profissional da educação Isso faz parte dos direitos 

humanos, isso faz parte da educação. 
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Resumo: Este ensaio traz à tona ponderações de uma investigação crítica-

reflexiva realizada sobre a valorização da cultura afro-brasileira, como suporte 

exacerbado às lendas, às danças, às crenças e às músicas no viés de uma 

escola pública no norte do estado gaúcho. Nesta teia, torna-se importante 

estudar uma cultura que arquiteta a diversidade brasileira nos seus mais 

intrínsecos sentidos, do passado ao presente. Referente a um estudo de caso 

qualitativo, o trabalho realizado teve como intuito amoldar aos estudantes um 

ambiente de aprendizagem onde os mesmos pudessem interagir, aquilatar, 

entender e refletir criticamente sobre as questões étnico-raciais que constituem 

o cerne da comunidade local. Verificou-se que o trabalho desenvolvido na 

escola, trouxe um enriquecimento às atividades de ensino-aprendizagem, 

construção do ser reflexivo e resignificação de concepções, ideias e conceitos 

frente à temática. Entretanto, exalou-se que é preciso uma incorporação 

verdadeira das questões étnico-raciais nas salas de aula. Destarte, averiguou-

se que o trabalho desenvolveu-se em meio a competências e habilidades por 

parte dos estudantes, pois se buscou minimizar questões de racismo e 

preconceito por meio de reflexões individuais e coletivas, Neste viés, 

reconhecer e estabelecer outras teias desta cultura; elementos formadores da 

configuração do mundo contemporâneo; constituem-se pressupostos básicos 

para traçar conexões adequadas quanto à influência desta cultura na formação 

social atual. 

 

Palavras-chave: cultura afro-brasileira, concepções discentes, cultura 



298 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução e Desenho da Arte 

 

Em plena era digital, um mundo que transborda e exala informações e 

conhecimentos para as diferentes culturas em meio às múltiplas tecnologias, 

sem filtrar ou mesclar às informações relevantes e pertinentes a construção de 

saber para a equidade do mundo atual, a escola, por ser uma instituição de 

ensino que consegue, grosso modo, construir e reconstruir conhecimentos 

referentes às culturas de modo ativo a reflexão crítica frente à temática, 

constitui-se como um dos princípios mais relevantes e ativos para a 

transformação empírica e democrática da civilização multicultural. 

A escola induz, em forma de processo democrático, a caracterização e 

a transformação de valores, crenças, hábitos e atitudes que, de certa forma, 

valorizam e respeitam as diferenças e peculiares existentes intrinsecamente 

nos diferentes grupos. Desta forma, a educação trona-se o auge fundamental 

na caracterização de formação de sociedades que abrem caminhos para a 

emersão de diferentes formas de ser e estar de um povo. 

Neste bojo, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

9.394/96 – LDB – amplia a compreensão de educação, incluindo novos 

influentes e espaços educativos, quando nos aclara no seu Art. 1º que: 

 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 
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Neste viés, após a década de 1990, a questão da diferença cultural 

veio se destacando na pauta de estudos e propostas de inovações, como, por 

exemplo, destaca-se no trecho dos Parâmetros Culturais Nacionais – PCNs – 

sobre a Pluralidade Cultural: 

 

 

A necessidade imperiosa da formação de professores no tema 
Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa 
ser um compromisso político pedagógico de qualquer planejamento 
educacional/escolar para formação e/ou desenvolvimento profissional 
dos professores (PCNs. Temas Transversais, 1997, p. 123). 

 

 

A visão exacerbada de que no Brasil ocorre lutas e movimentações para 

a implementação de Políticas Públicas, a fim de fornecer iguais oportunidades 

de educação, ensino, aprendizagem, mudanças dos conteúdos curriculares, 

preparação de livro didático e outros materiais que correspondem a uma ótica 

de respeito a diferentes culturas, além da formação docente altamente 

qualificada e estruturada no viés da diversidade cultural em todos os âmbitos, 

não é algo restrito dos contextos econômico e político. 

Essa instância reflete as concepções, fatos e verdades de que no 

contexto escolar nenhum tipo de estudante, indiferentemente de sua forma de 

ser e se postar enquanto ser humano, será excluído ou desclassificado devido 

suas diferenças exteriores (cor da pele, do olho, gênero, etnia, sexualidade,...), 

que os abarcam em um mundo étnico-diversificado. 

D’Adesky (1997) argumenta: 

 

 

A aspiração de ser reconhecido como ser humano corresponde ao 
valor que chamamos de auto-estima. Ela leva os negros a desejarem 
libertar-se do estado de inferioridade a que foram relegados e 
desejarem libertar-se do estado de inferioridade a que foram 
relegados e desembaraçar-se das imagens depreciativas de si 
mesmos. Particularmente, leva-os a lutar contra o racismo que 
representa, acima de tudo, uma negação de identidade configurada 
pela negação radical do valor das heranças histórica e cultural de 
onde advêm a discriminação e a segregação (D’Adesky, 1997, p. 76). 
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Em uma ótica exorbitante das palavras do autor, entende-se que a 

grande maioria dos estudantes negros, indiferentemente da rede de ensino ser 

pública ou privada, exalam uma comiseração de inferioridade que é herdada e 

constituída no anseio social e educacional. 

Neste meio, abranja-se que uma formação docente vinculada aos 

aspectos raciais e as relações culturais podem minimizar, e porque não dizer 

abolir, as questões de preconceito e dos estereótipos que emergem na relação 

interpessoal nas escolas públicas de ensino, uma vez que as instituições 

escolares que se fecham ou fingem, muitas vezes, não enxergar tal 

desconsideração pessoal, estimulam os alunos a se adaptarem e se 

configurarem na naturalidade da desigualdade social e cultural, já que 

usufruem de práticas e discursos que valorizam determinada ordem. 

Além disso, ao conduzir assentados modelos culturais e premiar certos 

tipos de atitude e comportamento dentro ou fora da sala de aula, seja no viés 

do professor ou da direção, reforça-se ainda a ascendência da cultura 

hegemônica cujos estimas, valores, atitudes e estilos transpõem a figura 

estipulada como o ser idealizado nas normas sociais a ser seguido e 

incorporado. 

Diante do exposto, o presente artigo tem o intuito de trazer à tona 

descrições de uma atividade realizada no berço de uma escola pública situada 

no norte do estado gaúcho. A atividade desenvolvida por um professor da área 

das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a qual será descrita no 

referencial metodológico deste artigo, teve por objetivo valorizar e apresentar a 

cultura afro-brasileira como suporte de maximização das lendas, das danças, 

das crenças e das músicas no viés da influência desta cultura como suporte 

enriquecedor de uma sociedade mesclada nas diversidades culturais.  

Nesta teia, torna-se extremamente importante e respeitável estudar e 

refletir o vértice de uma cultura que arquiteta a diversidade brasileira nos seus 

mais intrínsecos sentidos, do passado ao presente, dos sabores aos 

dissabores e das certezas às incertezas. 

Estudar a cultura afro-brasileira no viés da escola pública, debatida por 

autores como Pinto (1999), Cavalleiro (2001) e Hernandez (2005), a qual pode 
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ser considerada o berço da diversidade é um enorme desafio para o professor 

e, ao mesmo tempo, para os estudantes, pois todas as ações e processos que 

configuram o despertar desta temática torna a escola contemporânea, ativa e 

igualitária em um todo. 

 

Referencial Metodológico 

 

Em uma análise superficial, todas as pesquisas apresentam de modo 

sucinto, dados relevantes a qualificação, seja de forma imediata ou em longo 

prazo. De modo geral, é feito um trabalho árduo para conseguir qualificar os 

dados coletados na pesquisa, a fim de entender as falhas incumbidas, as 

escolhas feitas e as dificuldades encontradas. 

Diante disto, para alcançar o determinado objetivo proposto no 

presente artigo: amoldar aos estudantes um ambiente de aprendizagem onde 

os mesmos pudessem interagir, aquilatar, entender e refletir criticamente sobre 

as questões étnico-raciais que constituem o cerne da comunidade local, deu-se 

ênfase a uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo que, segundo Furasté 

(2007), busca apenas mais informações sobre o que está sendo estudado 

(pág. 38), ou seja, um estudo empírico para conhecer as contribuições do 

mundo científico sobre a temática cogitada. 

Este método de pesquisa é desenvolvido por meio de um levantamento 

bibliográfico, que visa conhecer e fortalecer o entendimento que se abarca 

entre os fatos e os fenômenos elevando a compreensão do problema de 

pesquisa. Segundo Furasté (2007), a Pesquisa Bibliográfica baseia-se 

fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer 

capturadas via internet (P. 33).  

Este tipo de pesquisa descreve verdadeiramente, por meio de teorias, 

os fatos culturais e sociais de um grupo investigado. Para Martins (1994, p. 28) 

pesquisa descritiva “tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de 

relações entre variáveis e fatos.” 

Combinando-se com as ideias de Martins (1994), Marconi e Lakatos 

(2003, p. 188) apresentam estudos sobre este tipo de pesquisa, enfatizando 

que: 



302 

  

 

 

 

 

[...] são estudos que tem por objetivo descrever completamente 
determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso 
para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem ser 
encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto 
acumulação de informações detalhadas obtidas por intermédio de 
observação participante. 

  

 

Do mesmo modo, a pesquisa teve caráter qualitativo de cunho 

etnográfico, ou seja, referente a um estudo de caso qualitativo, a pesquisa que 

se apresenta neste trabalho, teve como intuito primário fornecer aos estudantes 

um ambiente de aprendizagem onde os mesmos pudessem interagir, 

aperfeiçoar, entender e refletir criticamente sobre as questões étnico-raciais 

que constituem o cerne da sociedade local.  

O desenho do presente artigo abrolhou-se no viés de uma escola da 

rede pública de ensino no norte do estado do Rio Grande do Sul. Trouxe, no 

estudo de caso, a materialização das concepções discentes sobre a questão 

étnico-racial, por meio de um estudo qualitativo. Para André (1995), quando se 

tem “uma adaptação da etnografia à educação”, ocorrem “estudos do tipo 

etnográfico e não etnografia no seu sentido escrito” (p. 28). Este estudo é de 

natureza etnográfica, pois o pesquisador investigar disponibilizou da 

observação dentro do ambiente de aprendizagem para entender, criticamente e 

reflexivamente, como os estudantes do mundo tecnológico resignificam suas 

concepções a luz da cultura afro-brasileira. 

No estudo de caso etnográfico, o pesquisador disponibiliza de grandes 

vantagens, pois possibilita uma visão ampla e profunda de um determinado 

“caso cultural”. 

 

 

[...]a tentativa de descrição de cultura ou de determinados aspectos 
dela designa-se por etnografia. [...]é o recurso ou conceito de cultura, 
independentemente de sua definição específica, como principal 
instrumento organizativo e conceptual de interpretação de dados que 
caracteriza a etnografia (BODGAN; BIKLEN, 1994, pp. 57-59). 
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Sendo assim, subentende-se que a etnografia vem à tona como uma 

tentativa de descrever uma dada cultura. No entanto, este artigo compendia 

algumas das reflexões feitas sobre esta investigação, neste vértice, aponta 

para outros desdobramentos necessários ao debate sobre as questões de 

cunho étnico-racial seja na valorização desta cultura, nas metodologias de 

ensino para a sala de aula ou na necessidade ótica à qualificação da formação 

inicial ou continuada de professores neste cerne. 

Cabe ressaltar também, que as ponderações apresentadas sobre a 

temática são de uma parcela de alunos na referida escola e que as mesmas 

emergiram na realização de uma atividade de cunho respeitosa. Portanto, em 

hipótese alguma, pode-se generalizar tais concepções e reflexões ao cerne de 

toda a escola, pois, de uma forma coesa e íntegra, os envolvidos 

desenvolveram, enquanto sujeitos de formação interpessoal, saberes e 

significações que transpassam os muros da escola. 

 

Resultados e Discussões sobre as concepções étnico-racial no viés das 

imagens: a valorização afro-brasileira 

 

A confecção de um ambiente de aprendizagem diferenciado da 

realidade das aulas de química nasceu do desejo e interesse do professor da 

referida matéria acima, entender, refletir e instigar a necessidade da cultura 

afro-brasileira de ser lembrada, não somente no dia em que à ela se faz jus, 

mas em todos os aspectos que levam, muitas vezes, dentro da sala de aula ou 

da instituição de ensino, meninos e meninas, por diferentes formas, renegarem 

a própria cultura ou desistiem de lutar pelos seus direitos e valores frente a 

uma população que, distorcida de uma realidade multicultural, cria estereótipos 

para descriminar e desmerecer aqueles que não fazem parte desta 

homogeneidade. 

 

 

Esse entendimento de cultura é necessário para o professor na 
medida em que ele atua em um sistema que através da tradição 
seletiva impõe a cultura dominante efetiva a alunos de segmentos 
étnicos e raciais diversos, colocando-a como a ‘tradição’ e o passado 
significativo. O conteúdo é realmente significativo quando este é 
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relacionado com o contexto sócio-cultural do aluno e lhe propicia o 
domínio do conhecimento sistematizado (SILVA, 2001, p. 09). 

 

 

Neste viés, o professor planejou um ambiente de aprendizagem 

diferenciado sobre tal temática, pois sabe, dentre seus estudos, que o racismo 

dentro das instituições de ensino, de forma escancarada e dramática, fica 

evidenciado sobre a população negra, na inconsequência quantitativa e 

qualitativamente na relação entre pessoas deste cunho e de outras etnias. 

Sendo assim, inúmeros trabalhos e estudos sobre disparidades raciais 

na educação, entre eles: Davis (2000), Munanga (1996), Gonçalves (2000), 

Gomes (2001), Cavalleiro (1999), demonstram que os homens negros são 

mortificados na educação por meio da exclusão do sistema formal de ensino 

como, igualmente, nas diferentes esferas da vida social.  

Sobre isto, Hasembalg (1991), afirma que: 

 

 

Ser negro ou ser mestiço significa ter uma maior probabilidade de ser 
recrutado para posições sociais inferiores. Isto, numa estrutura social 
que já é profundamente desigual. Então, no meu entender, o vínculo 
entre raça e classe é exatamente esse: raça funciona como 
mecanismo de seleção social que determina uma medida bastante 
intensa qual a posição que as pessoas vão ocupar (p. 46). 

 

 

Um dos resultados apresentados sobre este equívoco, pouco refletido 

ou debatido na realidade escolar vigente a este artigo, é o baixo índice de 

aprovação, aprendizagem ou ensino a pessoas deste porte, pois, por serem 

pessoas afro-descendentes, muito se considera a naturalidade de não 

conseguirem aprender; logo, são taxados de analfabetos ambulantes que não 

conseguem, de forma alguma, se familiarizarem com o conhecimento científico. 

Neste viés, o docente de química em questão acredita que essa não 

familiarização com o conhecimento científico é fruto da baixa relação 

interpessoal dos alunos dentro da sala de aula o que, de fato, acarreta no baixo 

auto-astral, desejo de estudar, vivenciar a realidade científica e buscar, dia 

após dia, o conhecimento primordial para a construção do saber crítico-

reflexivo.  
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Diante do exposto refletido, o professor constituiu um ambiente de 

aprendizagem com fundamentação teórica e epistemológica sobre o cerne da 

temática, objetivos específicos sobre seu trabalho desenvolvido e metodologia 

aplicável ao seu grupo de estudo. 

A sala de aula era composta por vinte e oito estudantes com faixa 

etária entre dezesseis e dezessete anos de idade. Quinze destes estudantes 

são do gênero feminino e os outros treze do gênero masculino. A questão de 

gênero não foi e nem será debatida neste artigo. Todos os estudantes cursam 

o segundo ano do Ensino Médio Politécnico e são nativos da região. 

A aplicabilidade do plano de aula elaborado para desencadear as 

concepções discentes sobre a cultura afro-brasileira por meio de imagens 

coletadas em jornal e revista, considerando seus avanços e retrocessos, 

influências, sabores e dissabores na realidade social, a fim de alcançar o 

determinado objetivo do presente artigo, realizou-se da forma delineada e 

síncrona com o desejável problemático do docente. 

A seguir, será proporcionado detalhadamente, para fins de análise e 

entendimento das reflexões finais, o desencadeamento do ambiente de 

aprendizagem. Para tanto, as observações refletidas em forma teórica neste 

ensaio serão contextualizadas com autores que abarcam as questões de etnia 

e relações raciais, racismo e cultural como foco primordial na construção e 

reconstrução de saberes discentes no viés educacional.  

Para desencadear o trabalho, entregou a cada estudante diversas 

revistas jornais, de várias épocas e meses, a fim de que os mesmos 

coletassem uma imagem que representasse um interesse de pesquisa focado 

na relação étnico-racial que, no viés de uma mudança, retratasse a aparência 

de um médico, de uma grande bailarina, de uma pessoa pobre, de uma pessoa 

bem sucedida, de um atleta, de um cantor, de uma empregada doméstica, de 

um estudante de faculdade e de uma modelo. 

Em consonância, cogitou-se aos estudantes que realizassem em forma 

teórica, no caderno, uma análise crítico-reflexivo sobre a imagem coletada, 

podendo, neste momento, acessar a internet via celular para encontrar 

reflexões que pudessem enriquecer suas concepções a cerca da determinada 

imagem. 
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Em seguida, os estudantes socializaram as suas observações 

oralmente e, posteriormente, o professor instigou-os a pensarem na questão 

étnico-racial sobre as imagens, ou seja, a grande maioria dos estudantes 

estava com imagens que apresentavam pessoas bem vestidas, com uma alta 

profissão e boa remuneração e que, infelizmente, retratavam os estereótipos 

da sociedade. 

Mediante o fato, o professor pediu a seus alunos que, de alguma 

forma, escrevessem criticamente sobre a imagem, mas, ao invés de 

visualizarem o ser humano branco que estava exposto, pensassem o negro 

naquela determinada profissão. Neste embalo, pode-se constatar, 

superficialmente, muitos ranços e desavanços, resistência em enxergar o outro 

diferente de mim na determinada profissão, mas nada que impossibilitou o 

desenvolvimento da aula. 

No termino da reflexão, o diálogo em forma de mesa redonda tomou 

seu lugar. A socialização das possibilidades e impossibilidades do negro ser o 

referencial daquela imagem foi marco primordial para entender as concepções 

que os educandos carregam, em pleno século XXI, sobre as questões de 

cunho étnico. 

Diante dos fatos, foi perceptível que uma construção de ideias e 

concepções a cerca da temática se fazia necessária e urgente no berço 

daquela realidade, pois muitos estudantes descriminavam o negro, a cultura 

afro-brasileira e a etnia-racial de forma exorbitante e sem nexo. Em outras 

palavras, a exclusão do negro acontecia verbalmente, mas não trazia 

fundamentação ou arguição sobre este fato, acontecia simplesmente por não 

se conhecer a realidade histórica e cultural deste povo ou pela simples 

repetição do outro. 

 

 

Essas narrativas celebram os mitos da origem nacional, confirmam o 
privilégio das identidades dominantes e tratam as identidades 
dominadas como exóticas ou folclóricas. Em termos de representação 
racial, o texto curricular conserva, de forma evidente as marcas da 
herança colonial. O currículo é, sem dúvida, entre outras coisas, um 
texto racial (Silva, 2001, p. 102). 
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Destarte, acredita-se firmemente que, diante dos fatos apresentados 

em sala de aula, no dia do ambiente de aprendizagem diferenciado, é 

necessário mudanças, não no vértice educacional, mas na escola e, sobre 

tudo, nas práticas pedagógicas do professor. Uma vez que, para mudar a 

realidade frente à desvalorização do ser humano negro, implica-se na 

construção de uma educação antirracista – a qual respeita e cultiva 

saudavelmente as diferenças étnicas –, onde os sujeitos deste entrelaçamento 

são aperfeiçoados de modo a posicionarem-se criticamente e inversamente 

aos discursos, práticas e padrões racistas enraizados nos díspares da 

sociedade. 

 

A aplicação e o aperfeiçoamento da legislação são decisivos, porém 
insuficientes. Os direitos culturais e a criminalização da discriminação 
atendem aspectos referentes à proteção de pessoas e grupos 
pertencentes às minorias étnicas e culturais. Para contribuir nesse 
processo de superação da discriminação e de construção de uma 
sociedade justa, livre e fraterna, o processo há de tratar do campo 
social, voltados para a formação de novos comportamentos, novos 
vínculos, em relação àqueles que historicamente foram alvos de 
injustiças, que se manifestam no cotidiano (Parâmetros Curriculares 
Nacionais, 1997). 

 

 

Gonçalves (1985) considera que o preconceito racial e a discriminação 

emergem e se proliferam nas escolas por meio de estruturas pedagógicas, ou 

seja, um ritual onde a materialização das práticas pedagógicas aplicadas na 

sala de aula exclui dos currículos escolares a história de luta dos negros na 

corporação brasileira.  

Sobre determinada exterioridade, Cavalleiro (2000), afirma que: 

 

 

É flagrante a ausência de um questionamento crítico por parte das 
profissionais da escola sobre a presença de crianças negras no 
cotidiano escolar. Esse fato, além de confirmar o despreparo das 
educadoras para relacionarem com os alunos negros evidencia, 
também, seu desinteresse em incluí-los positivamente na vida 
escolar. Interagem com eles diariamente, mas não se preocupam em 
conhecer suas especificidades e necessidades (p. 35). 
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Assim sendo, acredita-se que uma educação sem racismo deva 

começar na reformulação curricular da escola onde, nas práticas pedagógicas 

do professor, trabalhe-se de forma diferenciada a cultura apresentada nos 

materiais didáticos, livros, atividades, a fim de arquitetar o processo ensino-

aprendizagem de forma vinculada às questões da diversidade cultural seja por 

meio da leitura, da fala ou da escrita do alunado. 

Diante disto, destaca-se a percepção de formar educadores habilitados 

preparados para trabalhar com a diversidade cultural em sala de aula, mas 

acima de tudo, preparados reflexivamente para criticar o currículo e suas 

práticas, a fim de buscar a mudança no contexto escolar, tornando-o menos 

opressor e mais democrático, pois como alerta Gonçalves e Silva (1996): 

 

 

Professores, fazemos parte de uma população culturalmente 
afrobrasileira, e trabalhamos com ela; portanto, apoiar e valorizar a 
criança negra não constitui em mero gesto de bondade, mas 
preocupação com a nossa própria identidade de brasileiros que têm 
raiz africana. Se insistirmos em desconhecê-la, se não a assumimos, 
nos mantemos alienados dentro de nossa própria cultura, tentando 
ser o que nossos antepassados poderão ter sido, mas nós já não 
somos. Temos que lutar contra os preconceitos que nos levam a 
desprezar as raízes negras e também as indígenas da cultura 
brasileira, pois, ao desprezar qualquer uma delas, desprezamos a 
nós mesmos. Triste é a situação de um povo, triste é a situação de 
pessoas que não admitem como são, e tentam ser, imitando o que 
não são (p. 175). 

 

 

Salienta-se, neste vértice, a necessidade urgente de emergir as 

diretrizes contemporâneas e qualificadas para a consistente e adequada 

formação do profissional da educação, considerando, primordialmente, dentre 

inúmeras questões, as abordagens reminiscentes à Educação das Relações 

étnico-raciais. Para Ribeiro (2002),  

 

 

Crianças brasileiras de todas as origens étnico-racias têm direito ao 
conhecimento da beleza, riqueza e dignidade das culturas negro-
africanas. Jovens e adultos têm o mesmo direito. Nas universidades 
brasileiras, procure, nos departamentos as disciplinas que informam 
sobre a África. Que silêncio lamentável é esse, que torna invisível 
parte tão importante da construção histórica e social de nosso povo, e 
de nós mesmos? (p. 150). 
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Pensando no suporte educacional as práticas pedagógicas utilizadas 

pelos profissionais da educação e, mais especificamente, o artigo 27, inciso I, 

da Constituição Federal enfatiza que os conteúdos curriculares da Educação 

Básica carecerão ressaltar “a difusão de valores fundamentais no interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e a 

ordem democrática”.  

Mediante a este caminho, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) – LDB –, apesar de várias brechas, coopera para 

alocar na pauta de discussões pertinente e relevantes questões relativas à 

diversidade cultural e a pluralidade étnica. Pautada nesta legislação surgem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – que, embora não se constituem 

enquanto normas e leis, penetram no dia-a-dia das escolas com esse intuito e 

são assumidos como instrumentos legais por muitos gestores e professores 

que acreditam na valorização exacerbada destas questões. 

As indicações expressadas nos PCNs para serem trabalhadas nas 

escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, a fim de trazerem à tona 

debates que acabrunham a sociedade atual, indiferentemente do tema, como, 

por exemplo, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Sexualidade, devem 

abarcar questões para que os profissionais da educação possam se subsidiar e 

lidar com menos preconceito sobre esses assuntos no viés da sala de aula. Do 

mesmo modo, que tais questões venham ao encontro das necessidades, 

explicitas ou implícitas, da sala de aula.  

Portanto, acredita-se que a escola necessitaria cooperar para que 

princípios constitucionais de igualdade, seriedade, respeito e valorização 

fossem viabilizados e contextualizados, mediante ações em que a escola 

afligiria com litígios da diversidade cultural, recomendando a necessidade de se 

(re)conhecer e (re)considerar a cultura dos diversos grupos étnicos, 

indiferentemente do momento e da forma. 

 

Pautas para Reflexão  

Neste viés, perfilhar, construir, refletir sobre e estabelecer outras teias 

desta cultura – seja por meio da mediação pela escrita ou pelo diálogo - 

constitui-se em elementos formadores da configuração do mundo 
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contemporâneo, pois se abrolham, neste embalo de redefinição de 

compreensões, pressupostos básicos para traçar conexões adequadas quanto 

à influência desta cultura na formação social atual, a fim de corroborar com as 

questões éticas de valorização, discernimento e circunspecção da organização 

crítica e reflexiva do indivíduo do mundo atual.  

 

 

No Brasil, ser negro é tornar-se negro. O conhecimento dessas 
questões pode nos ajudar a superar o medo e/ou desprezo das 
diferenças raciais ainda presentes na escola e na sociedade. 
Entender essa complexidade é uma tarefa dos/as profissionais da 
educação. É tarefa de uma escola que se quer cidadã e, por isso 
mesmo, não pode deixar de incluir a questão racial no seu currículo e 
na sua prática (Gomes, 2001, p. 89). 

 

 

Todavia, durante o período de realização do determinado trabalho, 

pôde-se perceber a exalação de fragmentos, como, por exemplo, a resistência 

em tornar mínimo está cultura, que minimizam essa cultura, isto é, quando 

codificada pluralmente no meio educacional, é preciso uma incorporação 

verdadeira das questões étnico-raciais nas salas de aula, de modo a embasar 

teoricamente e epistemologicamente estas questões como vivência social. 

Neste desenho, torna-se necessário entender e refletir sobre essas 

representações culturais que se expandem enquanto processo de 

padronização, uma vez que, em suma, associa-se o negro a referenciais de 

não-protagonismo, de não-capacidade, de não-beleza acabando, por deveras, 

as questões de segregacionismo.  

Deste modo, averiguou-se que o trabalho desenvolveu-se em meio a 

competências e habilidades por parte tanto dos estudantes quanto do professor 

mediador, uma vez que os objetivos traçados, de uma forma ou outra, foram 

alcançados, pois, neste arranjo, se buscou minimizar questões de racismo e 

preconceito por meio de reflexões individuais internas e coletivas no bojo da 

discussão na estrutura da sala de aula. 

Neste amparo, verificou-se, também, que o trabalho desenvolvido na 

mencionada escola, de modo a refletir, contextualizar e trazer a tona a temática 

pouco debatida, acarretou em um enriquecimento às atividades de ensino-

aprendizagem, à construção do ser reflexivo e, talvez o mais importante neste 
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ensaio, uma (re)significação de concepções, ideias, conceitos e percepções 

frente à cultura étnico-racial, explícita e implícita, na realidade da sociedade.  

As ponderações apresentadas no viés deste trabalho apregoam a ideia 

de que uma educação antirracista pode acontecer em todos os ambientes de 

aprendizagem e nas mais diversificadas maneiras e salas de aula. Pensando 

neste viés, talvez, os grandes desafios para o profissional da educação sejam 

desvendar teorias, encontrar artifícios culturais e confeccionar materiais 

didáticos em meio a competências e habilidades, para acoplá-las no plano 

metodológico de ensino, de forma a trabalhar a diversidade, no seu mais 

intrínseco sentido, em prol de uma pedagogia antirracista. 
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Resumo 
 
Nesse estudo intencionamos mostrar a função dos meios de comunicação 
voltados para o público LGBT no Brasil como aparato que possibilita a 
repetição e reprodução das normas garantindo eficácia dos atos performativos 
e da heternormatividade, mantendo as identidades hegemônicas privilegiadas, 
estabilizando-as e padronizando-as.  
Palavras-chave: Imprensa LGBT; Heteronormatividade; Corpos abjetos 
Abstract 
In this research we intend to show the Media related to LGBTs in Brazil as a 
display wich enables the repetition and reproduction of the standards ensuring 
the effectivity of the performative acts and heteronormativity that maintains the 
hegemonic identities with privileges, making them stable and standardized. 
 
Keywords: LGBT press; Heteronormativity; Abject bodies 
 

Introdução 

         A imprensa direcionada ao público LGBT, desde seu surgimento com o 

Snob em 1960 até as publicações contemporâneas, abarcam um leque de 

assuntos que variavam de comportamento à militância. Nos anos 1990, o 

segmento sofreu com alterações designadas pelo surgimento de um novo 

conceito: o dinheiro rosa. Esse conceito surgiu por consequência dos 

investimentos de empresários ambiciosos que buscavam nesse novo e 

inexplorado mercado de consumo dos gays heteronormativos de classe média, 

mais uma forma de aumentar sua lucratividade. A exploração desse mercado, 

no entanto, não veio acompanhada de real intenção de aceitação do público 

homossexual na sociedade. Eles buscavam a padronização do modelo 

homossexual. Um modelo útil, criação de sujeitos economicamente viáveis. 

Nesse contexto, a Imprensa Gay sofria com os custoso onerosos da produção 

de revistas desse segmento e vislumbraram na internet um caminho mais fácil 

e lucrativo de produção ancorada principalmente na pornografia.  

Ainda na primeira geração do jornalismo na web as produções se 

limitavam a migração do conteúdo do impresso para a rede sem a adaptação 

para o formato. A experiência foi infrutífera. Após a restruturação, respeitando 

as especificidades e regras do novo formato, beneficiando-se do menor custo 

no investimento para a produção na internet e redução de gastos com equipe e 
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crescente aumento do interesse pela pornografia, a produção de conteúdo 

voltado para os LGBT na web se tornou promissor e lucrativo, contrastando 

com as estruturas frágeis e custosas dos jornais e revistas. 

No entanto, desde o impresso à web, essas publicações privilegiam um 

determinado grupo de homossexuais, formado por homens brancos de classe 

média: o gay heteronormativo. A heteronormatividade se configura enquanto as 

padronizações sociais que engessam os comportamentos dos gêneros, sua 

sexualidade e sua subjetividade para que criem a noção de coerência da 

heterossexualidade. Publicações voltadas tanto para lésbicas quanto para 

travestis e transexuais são raras até hoje. 

Nesse estudo intencionamos mostrar a função dos meios de 

comunicação voltados para o público LGBT no Brasil como um instrumento de 

apoio desse aparato que possibilita a repetição e reprodução das normas 

garantindo eficácia dos atos performativos mantendo as identidades 

privilegiadas, estabilizando-as, traçando a linearidade entre os gêneros, as 

sexualidades e desejo. Um reforço da heteronormatividade, dos binarismos. 

Oportunamente cunhada de Imprensa Gay por pesquisadores com a intenção 

de abarcar as publicações voltadas para as diversidades identidades, a história 

mostra a centralidade na representação do homossexual masculino, branco, 

bem sucedido financeiramente e com alto nível de escolaridade. Dessa 

imprensa, em sua maioria, os corpos abjetos são desprivilegiados, expulsos, 

negados, reinscritos na marginalidade e deslegitimados.Os estudos pretendem 

compreender de que forma esses veículos trabalharam para manter os sujeitos 

sexuais estáveis e normalizados. 

A Imprensa Gay Brasileira 

Como mostra Veloso e Santos (2009), o surgimento do homossexual 

representado pela imprensa é anterior ao aparecimento de uma imprensa 

especializada ou segmentada do ramo. Ou seja, anterior ao surgimento da 

Imprensa Gay.  

Os autores apontam para as primeiras aparições da figura gay na 

imprensa brasileira já em 1904. Cartunistas desenhavam homens femininos de 

forma caricata na tentativa de produzir humor. A revista humorística O Malho, 

por exemplo, em uma de suas edições exibiu uma charge junto a um poema 

intitulado Fresca Theoria em que satirizavam homens que se reuniam na Praça 
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Tiradentes em busca de relações sexuais no local. Em 1914, foi publicado 

também o conto homoerótico O Menino de Gouveia, pela revista Rio Nu.  

No Brasil, a Imprensa Gay teve seu surgimento na década de 1960. As 

publicações eram produzidas por homossexuais e mantinham foco no grupo. 

Eles refletiam a ideologia sobre a homossexualidade do período. Segundo 

Flávia Péret (2011), o tema era abordado, sobretudo por meio das sátiras de 

figuras públicas ou divulgando fatos policiais envolvendo homossexuais. 

A primeira publicação abertamente homossexual no Brasil denominava-

se O Snob.  O periódico reunia informações sobre a vida de badalações e 

festas, eventos criados pelos grupos gays que vivam e se organizam naquela 

época no Rio de Janeiro.  

O periódico foi criado por Agildo Guimarães, no Rio de Janeiro, em 

1963. Guimarães criou o jornal por não ter ficado contente com o resultado de 

um concurso de beleza que era realizada pela Turma Okay (grupo de 

homossexuais brasileiro fundado em 1961). Da indignação surgiu um 

jornalzinho para protestar contra a escolha da vencedora do concurso, assim 

nasce O Snob. 

Péret (2011) conta que a publicação era realizada de forma bastante 

simples e artesanal. Com folha de papel ofício, datilografado frente e verso, 

mimeografado, Agildo Guimarães dava vida a sua pequena publicação que era 

distribuída na Cinelândia e em Copacabana. Péret (2011) diz ainda que com o 

passar do tempo o jornal ganhou respeitabilidade dentro da comunidade LGBT 

carioca, transformando-se em uma mini revista, mais elaborada, contendo 

capa, número aproximado de trinta páginas, era colorida e tinha até mesmo 

alguns anúncios. Dentro da publicação podia se conferir artigos de fofoca, 

notícias, reportagens, poemas, contos, crônicas, poesia, palavras cruzadas, 

textos sobre beleza e moda, entre outros.  

 Por ser o primeiro jornal voltado para o público causou grande impacto 

e seu estilo debochado tornou-se parâmetro para publicações futuras como 

Força, O Mito, O Show, Mais, O Pelicano, Chic, Cinelândia à Noite, Darling, 

Baby, O Babado, entre outros citados na pesquisa de James Green.  

Entre as décadas 1960 e 1970, grupos de militantes no Brasil passaram 

a incorporar ideais dos movimentos contraculturais que se impunham aos 

comportamentos sociais estabelecidos. Influenciado por esse movimento está a 
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revolta de Stonewall. Em 1969 era ilegal ter um estabelecimento público que 

reunisse homossexuais na cidade de Nova York, no entanto, no dia 28 de 

junho daquele ano, cansados da repressão protagonizada pela polícia da 

cidade, os LGBTs e todos os que frequentavam o bar Stonewall Inn, localizado 

no bairro Greenwich Village, decidiram não mais se calar diante da violência 

motivada pelo ódio homossexual. O bar situava-se em área de difícil acesso e 

caracterizava-se como um gueto. O Estabelecimento abrigava também muitos 

grupos dejovens cuja política era definida pelo nascente movimento contra a 

guerra do Vietnã, ideologias de esquerda, do feminismo e do movimento dos 

direitos civis dos negros. Espelhados pelas lutas desses grupos sociais, os 

homossexuais estavam preparados para resistir à opressão naquela noite. Os 

manifestantes enfrentaram a polícia munidos de pedras e garrafas, ganharam 

as ruas e sustentaram o embate físico por quatro dias confrontando à 

truculência do Estado.  

Esse confronto ocorrido em Stonewall marcou o movimento gay tanto 
nos Estados Unido quanto no mundo em geral. A data que ocorreu tal 
conflito, 28 de junho de 1969 se tornou o dia do Orgulho Gay, a data 
mais importante do calendário para esse movimento. A partir de 
então, o movimento homossexual passou a ser um movimento 
identitário, e com adefesa de plataforma política, fugindo do seu 
âmbito puramente sexual. (NASCIMENTO,2011,pg. 15) 

Nesse período há também uma profusão de ideologias políticas e 

democráticas, as quais surgem contrapondo a Ditadura Militar. Para Lima 

(2010, p. 1), o período propiciou o surgimento de um novo modelo de imprensa 

que: 

foi criada por jornalistas que rejeitavam a primazia do discurso 
ideológico-militar. Estavam mais voltados, segundo Kucinski, à crítica 
dos costumes e à ruptura cultural, “tinham suas raízes nos 
movimentos de contracultura norte-americanos e, através deles, no 
orientalismo, no anarquismo e no existencialismo de Jean-Paul 
Sartre.” (KUCINSKI, 1991:xiv-xv) Investiam principalmente contrao 
autoritarismo na esfera dos costumes e no alegado moralismo da 
classe média. Introduziram no Brasil temáticas da contracultura. 

 

Dentro desse contexto surge em 1978, o Lampião da Esquina, o primeiro 

jornal gay de circulação nacional, que era destinado a tratar da questão do 

direito dos grupos marginalizados, como mulheres e negros e principalmente 

dos homossexuais no Brasil. 

O nome Lampião fazia referência direta ao cangaceiro e tinha por intuito, 

como relata Péret (2011), também de aludir à questão da luz, iluminação, 

claridade, de levar os indivíduos a novas reflexões. Ainda segundo Péret 
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(2011), o jornal diferenciava-se pelo caráter político que tinha. Ao contrário das 

publicações da década de 1960, que eram vendidas de forma clandestina, esse 

jornal era comercializado nas bancas das grandes cidades. O Lampião ampliou 

a perspectiva da discussão sobre a homossexualidade e abraçou a militância, 

aproveitando a onda da redemocratização e do fim da censura prévia. No 

primeiro editorial assim justificavam sua existência: 

A idéia de publicar um jornal que, dentro da chamada imprensa 
alternativa, desse ênfase aos assuntos que esta considera ‘não 
prioritários’ (...), mas um jornal homossexual, para quê? (...) nossa 
resposta é a seguinte: é preciso dizer não ao gueto e, em 
conseqüência, sair dele (...) e uma minoria, é elementar nos dias de 
hoje, precisa de voz (...) Para isso, estaremos mensalmente nas 
bancas do país, falando da atualidade e procurando esclarecer sobre 
a experiência homossexual em todos os campos da sociedade e da 
criatividade humana. (LAMPIÃO,p.2, 1978) 

Segundo Lima (2007), o jornal era publicado em formato tabloide, era 

impresso em preto e branco. Em seu conteúdo havia entrevistas com 

indivíduos não necessariamente homossexuais, havia nele publicações de 

críticas cinematográficas, de contos, reportagens, notícias. Lima (2007) aponta 

ainda que havia enorme destaque para a sessão de carta de leitores. O espaço 

se tornou meio de dar visibilidade a comunidade LGBT. Na publicação havia 

também sempre textos que repudiavam atos de preconceito contra 

homossexuais bem como publicações ácidas e ataques diretos contra aqueles 

que mantinham comportamento de ódio de forma declarada ou velada aos 

LGBT. 

O Lampião coincidiu com o boom da pornografia no país. No final de sua 

vida, O Lampião, publicação engajada, militante, política e crítica, passou a 

publicar basicamente pornografia para tentar sobreviver. Lima (2007), atribui 

esse surto pelo interesse à pornografia ao fim da distensão política, da 

repressão, da censura e da demanda reprimida por pornografia. Assim Lima (p. 

4, 2007), descreve o fim do Lampião e o início de uma nova era na Imprensa 

Gay: 

Já nos números finais, o jornal começou a publicar fotos eróticas, o 
que antes evitava. Com essa transferência do enfoque, Lampião 
perdeu a credibilidade, já que com a pornô grafia a indústria cultural 
produzia melhor e mais barato. Embora tenha durado pouco, o jornal 
marcou a imprensa brasileira pelo seu vanguardismo nas posições 
defendidas. A partir daí, a imprensa homossexual brasileira foi 
tomada pelo pornográfico. Dezenas de publicações surgiram 
explorando o nu masculino. Primeiramente, disfarçadas em revistas 
como Naturismo, que pregava a vida saudável e o fisiculturismo; 
aprimorou-se, depois, em publicações específicas, especialmente em 
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São Paulo. Surgiram as revistas Gato, Alone Gay, Young Pornogay, 
entre outros títulos. Mesmo revistas não-gays, como Rose, chegaram 
a publicar, na seção de cartas, uma coluna dedicada aos anúncios 
homossexuais, reeditando o Correio Elegante, de Celso Curi. Embora 
impregnados de pornografia, alguns desses periódicos traziam artigos 
que buscavam discutir questões ligadas à homossexualidade. 

 

A década de 1990 trouxe novos rumos para a Imprensa Gay no Brasil. 

No período de pânico em torno da AIDS, a identidade homossexual foi se 

alterando e novas formas de vivenciar e experienciar as sexualidades foram 

surgindo. Essas mudanças foram acompanhadas do surgimento de um 

mercado especificamente gay e heteronormativo, apropriando-se do dinheiro 

rosa. 

O dinheiro rosa e a Imprensa Gay 

Junto à militância gay impulsionada por movimentos como os 

contraculturais, o levante de Stonewall, desse desenvolvimento do movimento 

homossexual organizado, surgiu também um conceito novo: o dinheiro rosa. 

Segundo Ribeiro (2010) passou a surgir intervenções do capitalismo 

dentro dos espaços conquistados pelas lésbicas, travestis, transexuais e gays. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 passam a surgir os “bairros gays, lugares 

onde a maioria da população é gay e onde se pratica uma forma de vida 

padronizada e aburguesada (RIBEIRO, p. 57, 2010), destacam-se Castro, em 

São Fransciso, Madri, na Espanha, entre outros. Nesse período o público 

LGBT passa a ser visto como um grupo consumidor em potencial na visão das 

empresas. São criadas vários produtos para esse público como cruzeiros, 

hotéis, saunas, produtos culturais como livros, filmes, a pornografia é investida 

com muita força, a moda é associada ao grupo. Todo um aparato para fisgar os 

consumidores gays, criando até o “estilo de vida gay”. 

Esse mercado possibilitou uma sensação falsa de aceitação por parte de 

alguns grupos. No entanto, essa sensação existe por que é criado um universo 

em que alguns homossexuais são protegidos, em certa medida, pelo volume de 

sua conta bancária. E, ainda assim, essa sensação de aceitação é tolerada 

apenas quando seu comportamento se aproxima do heteronormativo. Existe a 

exigência do perfil hegemônico do branco, masculino, viril, com alto poder 

aquisitivo e “discreto”. “O poder de consumo gay surge como forma de 

diferenciar-se de todas as possibilidades de gênero praticadas na sociedade. É 
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a maneira capitalista de administrar o mundo tirando proveito disso”, aponta 

Ribeiro (p.60, 2010) 

A matéria da versão on line da revista Istoé intitulada, O Poderoso 

Mercado Gay, alega que em 2007 a Parada do Orgulho Gay ultrapassou em 

termos de lucratividade a Formula 1 na cidade de São Paulo e contém falas 

como a  de Caio Luiz de Carvalho, presidente da SPTuris, sobre o evento, que 

diz:" (Os LGBTs) São pessoas que chegam com uma semana de antecedência 

e permanecem na cidade até o final do evento. Fora transporte e hospedagem, 

gastam no comércio local de R$ 180 a R$ 200 milhões". Para o presidente "os 

gays são os clientes que todo mundo quer: gastam muito e ficam bastante 

tempo." Na matéria ainda explicita o enorme investimento financeiro de 

empresas privadas como a da  Bank ofAmerica, MasterCard, Pepsi, Delta 

Airlines,e outras marcas poderosas em paradas como as da cidade de São 

Franciso como é citado na matéria.  

Outras frases citadas na matéria da Isto é, como a de Francisco de Assis 

Fernandes, diretor da American Life, que lançou o primeiro seguro para casais 

gays, evidencia que as marcas vêm o público gay em termos mercadológicos e 

que não significa alteração no comportamento ou diminuição de preconceito 

dessas empresas: "Claro que quando surgiu a idéia do Vida Freedon, tivemos 

medo de ficar conhecidos como a seguradora dos gays. Mas isso é bobagem. 

Vimos que, ao comunicar nosso produto dentro da comunidade, quem é de fora 

nem fica sabendo”. O diretor da empresa realça dessa forma até mesmo o 

interesse da marca que esses serviços voltados para o segmento LGBT não 

sejam de conhecimento público, formando um gueto gay no mercado 

financeiro.  

Segundo Ribeiro (2010), o segmento homossexual no mercado 

financeiro tem crescido estatisticamente e economicamente. Esse processo 

teve implicações dentro da militância, comportamento, consumo e, claro, na 

produção de conteúdo nas revistas voltadas pára o segmento. 

Em 1995, dentro desse novo contexto, surge a Sui Generes. Produzida 

pela SG Press, passou a dialogar com esse novo estilo e comportamento 

gerado pelo boom do mercado gay e alcançar também a militância. É 

considerada a publicação mais relevante lançado após o Lampião da Esquina. 

Seu diferencial era a tentativa de atrair também o púbico heterossexual.  A 
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revista abarcava uma gama de assuntos que variavam de moda à militância, 

possuía uma tiragem média de 30 mil exemplares e funcionou até 2000.  

A revista passou por problemas financeiros e a solução pensada para o 

problema foi o lançamento da revista Homens em 1997. Homens era uma 

revista erótica de pouco conteúdo jornalístico. 

Dois anos após, surge a publicação G Maganize. Ela veio trazendo em 

suas edições o nu masculino, informações gerais e assuntos voltados para a 

militância. Foi a primeira a trazer nu de famosos. A revista tem por missão 

cobrir fatos voltados para a militância LGBT, casos de homofobia e sobre o 

universo gay de consumo. Devido a uma crise vivenciada pela empresa, foi 

vendida para o grupo Ultra Friends International, dos EUA. Após a venda a 

publicação sofreu uma drástica alteração na sua política editorial. Do meio 

termo que se pretendia permear entre o erotismo e a militância, acabou por 

virar menos informativa e essencialmente erótica. 

A Imprensa Gay no Brasil mergulha novamente em fase de 

reestruturação influenciados pela nova maneira de consumo imposta pelo 

capitalismo. Como mostra Perét (2011) surgem propostas editorais “ancoradas 

no que o publicitário Pedro Sampaio chama de ‘militância de mercado’. Pare 

ele essa ‘militância’ está focada em três pontos: o que os gays consomem, 

como eles se comportam e quem são seus ícones”. 

 Dentro dessa lógica surge a revista de relativo sucesso no meio gay,a 

Junior.Com uma tiragem de 30 mil cópias.  Ela foi lançada em 2007. A princípio 

a publicação era trimestral, depois a periodicidade foi diminuindo e aumentando 

o número de tiragens. Como mostra Perét (2010), a publicação idealizada por 

André Fischer mostra já no seu primeiro editorial a intenção clara de ser uma 

revista mercadológica e com uma visão clara do tipo de homossexual que 

pretendia representar. Ela se propunha serabertamente gay, mas sem se 

comprometer com a militância, seria erótica com homens da estética padrão de 

beleza e ligada aos valores de mercado.  

A migração para a rede 

As publicações do gênero se mostraram instáveis durante a sua 

trajetória. Manter jornais ou revistas para esse público se provou oneroso e o 

retorno não supria os gastos. Os investidores acabaram enxergando no 

surgimento da internet o filão para o ramo e recuperação da frágil estrutura 
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financeira da Imprensa Gay. Para ilustrar o cenário, temos o portal Mix Brasil, o 

primeiro portal gay da América Latina, A Capa, Athos GLS e Mundo Mais.  

Primeiro as empresas abriram “filiais” nas redes, iniciativa que logo 
fracassou, visto que criar uma revista online requer , mais do que 
uma simples mudança de suporte, uma reestruturação na maneira de 
produzir, veicular e distribuir informações. Em média, os custos para 
desenvolver e manter um site no ar eram 70% menores que os 
investimentos feitos para colocar uma revista nas bancas. Além disso, 
sites e portais trabalham com equipes menores o que reduz gastos 
com salário (PÉRET, 2011, p. 99). 

 

Esse período coincidiu com a expansão da indústria pornográfica que se 

tornava altamente lucrativa. A internet auxiliou na promoção desse evento. É 

uma tendência nesses sites/portais terem textos concisos e misturarem 

conteúdo jornalístico com forte apelo erótico.  

O Brasil é pioneira em vários aspectos. Entre eles está, em 1993, a 

criação do Mix Brasil, o primeiro portal gay da América Latina. Enquanto era o 

único portal gay produzindo para esse espaço chegou a alcançar 300 milhões 

de visualizações. O portal pertence ao grupo Mix Brasil. 

Como explica Perét (2011), a internet possibilitou que várias ONGs, 

grupos e ativistas se apropriassem do ciberespaço. Ela cita o exemplo do 

Grupo Gay da Bahia que publica boletins periódicos sobre os atos de violência 

homofobica ocorridos pelo país, dos vários grupos de defesa dos direitos LGBT 

que criaram sites para recolher assinaturas e defender a causa. Apesar disso, 

a autora aponta que a grande fatia é destinada a pornografia. Com a internet a 

indústria pornografia passou a lucrar em cifras imensuráveis. 

Perét (2011) aponta que seria um erro acreditar que os sites voltados 

para o publico gay, ao priorizar pornografia e ao erotismo perderia seu caráter 

de militância. Para ela há ações de mobilizações em torno de assuntos de 

interesse do grupo. Nesse ponto a autora parece estar correta.  

Resumida a história da Imprensa Gay desde seus primeiros textos 

impressos de forma mais rudimentar até seus mais novos formatos na rede, é 

interessante observar algumas questões. O termo, popularizado e muito 

utilizado pelos teóricos, tem a intenção de abarcar as publicações voltadas 

para as diversas identidades: a do homossexual masculino, feminino, travestis, 

transexuais, entre outras. No entanto, o termo evidencia o caráter político e a 

limitação dessas publicações. Desde o surgimento dessa imprensa é 

privilegiado um determinado grupo. Nas publicações, o foco está na 
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representação do homossexual masculino, sobretudo homem branco, bem 

sucedido e com alto nível educacional, justificando ainda que de forma 

inconsciente a denominação Imprensa Gay. O fato não se dá por acaso. As 

publicações voltadas para esse grupo ainda mais especifico traçam novas 

necessidades capitalistas e realçam uma nova estrutura social: a 

heteronormatividade. 

Michael Warner foi o responsável por definir o conceito de 

heteronormatividade em 1991. Como aponta Miscolki (2012), o nome vem 

esclarecer a luz da teoria ideias do trabalho de Foucault a cerca dos 

dispositivos de sexualidade. A heternormatividade se configura enquanto as 

padronizações sociais que engessam os comportamentos dos gêneros, sua 

sexualidade e sua subjetividade para que criem a noção de coerência da 

heterossexualidade (e de desvio das que fogem dos seus limites) e a torne 

privilegiada frente as outras formas de comportamento. 

A heteronormatividade expressa às expectativas, as demandas e as 
obrigações sociais que derivam do pressuposto da 
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da 
sociedade.[...] A heteronormatividade é mais que o aperçu de que a 
heterossexualidade é compulsória. Como um conjunto de prescrições 
que fundamenta processos sociais de regulação e controle, a 
heterossexualidade marca aquelas até que não se relacionam com 
pessoas do mesmo sexo. (MISCOLKI, p. 5, 2012) 
 

Por heterossexualidade compulsória entende-se a obrigação social em 

ser heterossexual. Nas novas configurações da sociedade, esse dispositivo de 

poder é suplantado ou convive com esse outro que tolera (não as aceita) 

algumas sexualidades desviantes economicamente viáveis, oprimindo 

fortemente as que não são desejáveis e economicamente viáveis, ainda assim, 

subjuga tais comportamentos a lógica do comportamento heterossexual 

criando as dicotomias do ativo e passivo no universo homossexual, por 

exemplo, e as históricas divisões de papéis sociais. A heternormatividade 

organiza todas as formas de comportamento em torno do modelo dito coerente 

e natural da heterossexualidade. 

Segundo Gilmaro Nogueira (2013), na heteronormatividade os sujeitos 

se organizam seguindo o modelo heterossexual seja o indivíduo heterossexual 

ou não. Dessa forma, a heterossexualidade se evidência não apenas como 

uma orientação sexual, e sim como um modelo político que organiza a vida dos 

indivíduos. O modelo surge a partir da nossa sociedade de consumo em que o 
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homossexual (descrito acima) é visto como consumidor em potencial. Esse 

homossexual consumidor aumentou extraordinariamente o seu poder de 

compra e consolidou “um mercado de serviços específicos para o público gay, 

ampla redede conceitos produtos e tendências (que) passou a orientar e a 

fazer parte do cotidiano dos gays de classe média que vivam nas grandes 

cidades” (GILMARO, 2013). 

Essa reprodução se adequa também a crítica sobre a performatividade: 

“[...] a crítica genealógica de Butler relativamente à categoria do sujeito se 

ajusta a sua noção de que as identidades “generificadas” e sexuadas são 

performativas” (Sillah, p. 22, 2012).  Ou como explicam Miscolki e Pelúcio 

(2007), “A performatividade, denuncia que os na reiteração de normas que são 

anteriores ao agente e que, sendo permanentemente reiteradas, materializam 

aquilo que nomeiam”. 

A representação atribuiu significação aquilo que somos, pois através 

dela se reflete, como no espelho, o eu, evidencia aquilo que sou ou que não 

sou. A representação funciona também como um mecanismo de poder. Ela 

enquadra as possibilidades de corpos que são aceitos e limitam, na sociedade, 

o espaço dos corpos relegados à abjeção para a marginalidade. Compreendido 

isso, podemos pensar que o homossexual estampado nas capas e dentro das 

revistas e sites contemporâneos e o comportamento homossexual buscado 

nelas, são produzidos e tem por consequência (ou finalidade) fazer com que 

seus consumidores se conectem com o modelo ali representado e dessa forma 

façam a reprodução. 

Principalmente com a produção de revistas a partir da década de 90 e os 

sites voltados para os LGBT, o segmento mostrou seu desejo em apostar no 

erotismo de corpos esculturais, masculinos, respeitando um padrão de beleza 

hegemônico. O homossexual, sempre o indivíduo do sexo masculino, era 

incitado a consumir e se comportar de acordo com o padrão dominante do 

homossexual masculino. Um corpo heterossexualizado, heternormativo. 

A exemplo da G Maganize, vê-se o culto exacerbado ao corpo. Na 

publicação predominam-se as fotografias de nudez em que o modelo é sempre 

jovem, malhado e viril. O jornalismo se deteriora entre as páginas de nudez de 

jogadores de futebol, modelos de passarela e famosos. 
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A Junior segue o mesmo modelo de publicação. Ela, como as revistas e 

sites criados a partir da década de 90, citadas anteriormente, impulsionam um 

modelo do homossexual desejado pelo mercado. Representam um estilo de 

vida caro, de gays ricos que cultuam os corpos sarados, corpos brancos. 

Entre as publicações na rede, o mesmo padrão. A essência da linha 

editorial se repete no A Capa, Mundo Mais, Pheeno e tantos outros. 

Na Imprensa Gay, principalmente a contemporânea, há uma nítida 

rejeição ao feminino.  Nela não é representado o homossexual que no seu 

comportamento, na sua forma de vestir e falar, de se expressar, traduzam 

elementos que são associados à feminilidade.  

Desse modelo editorial, bastante comercial, a idade é fundamental. A 

jovialidade está intrinsecamente ligada à identidade do homossexual que o 

mercado quer criar. São esses que, afinal de contas, tem maior potencial 

enquanto consumidores. Portanto, a velhice não está associada à 

homossexualidade nas revistas, sites e jornais. A associação direta é feita com 

a vitalidade, energia, jovialidade. 

O corpo negro, quando não é hipersexualizado, é marginalizado. O 

corpo branco se sobrepõe àqueles de pigmentação negra.  Há uma série de 

corpos que são rejeitados por essa representação, como o do gordos, pobres, 

deficientes, exageradamente magros, deformados e etc. Nada que fuja a lei, a 

norma. 

Por prezar pela manutenção de um comportamento próximo as 

exigências do comportamento heterossexual, através da imposição da 

heteronormatividade, as identidades restantes foram excluídas e relegadas à 

invisibilidade. Nesse processo, foram negligenciados os homossexuais 

masculinos não heternormativos, lésbicas, travestis e transexuais. 

 
 
 
 
A Imprensa Lésbica e a Imprensa Trans 
 

Excluídos ao longo da história, publicações voltadas tanto para lésbicas 

quanto paratravestis e transexuais são raras. Esses se encontram fora do 

debate político, da história e da discussão acadêmica. 
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Jornal das Senhoras, em 1852, veio a ser o primeiro periódico criado por 

iniciativa feminina. A publicação lutava pelo direito das mulheres de irem á 

escola e de se emanciparem politicamente e financeiramente. Outros vieram, 

como o Belo Sexo, a Família, todos com o mesmo intuito de militar pela causa 

das mulheres.  

De orientação marxista, no período posterior a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, surgiram jornais como Brasil Mulher, Nós Mulheres e etc. 

Esses jornais, como aponta Perét (2011) estavam mais preocupados com a 

revolução e menos interessadas em mudanças de costume. A disparidade de 

interesses levou ao atrito entre as mulheres heterossexuais e as mulheres 

lésbicas. 

Como mostra Péret (p. 72, 2011): 

partir da cisão criada, o movimento lésbico se desprendeu do 
movimento feminista tradicional, passaram a integrar grupos ligados 
exclusivamente a questão lésbica. Ao se distanciarem do feminismo 
tradicional, elas apostavam em novas estratégias políticas de luta e 
representação e representação, criando espaços próprios de 
representação e reivindicação de direitos. 

 

Foi lançado em 1981, o primeiro veículo de comunicação 

exclusivamente destinado ao público lésbico. O Chana com Chana, surgiu a 

partir de um convite do Lampião para o grupo Somos a fim de produzirem uma 

matéria sobre lesbianismo. Esse convite motivou algumas militantes a criarem 

o Grupo Lésbico Feminista O jornal era produzido em formato de fanzine, feito 

artesanalmente e distribuído entre um pequeno grupo de lésbicas em São 

Paulo. A realização dessa publicação foi um marco simbólico importante na luta 

pela visibilidade lésbica.  

Como conta Péret (2011), esse jornal protagonizou uma rebelião 

importante para a comunidade LGBT. O jornal que era distribuído em várias 

partes de São Paulo. Um deles era o Ferro’s Bar. O local se configurava como 

um ponto de encontro de lésbicas, mas a direção do estabelecimento proibiu 

que as militantes distribuíssem ali o seu material. As militantes, em um 

episódio, foram retiradas do local a força. Indignadas com a reação dos 

proprietários do bar, as militantes reagiram, sendo apoiadas pelos 

frequentadores que acharam paradoxal a resistência de um estabelecimento 

em receber material produzido pela militância lésbica, quando o próprio era 
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sustentado com o dinheiro dessas. O episódio terminou com a intervenção 

policial. 

Posteriormente houve uma intervenção no local. Lésbicas, gays e 

ativistas de outros movimentos se juntaram para protestar no Ferro’s Bar. No 

fim, as lésbicas ganharam repercussão de seus atos na mídia e o direito de 

distribuírem seu jornal. 

Apesar do “barulho” causado pelas publicações do Chana com Chana, a 

imprensa lésbica, no geral, obteve pouco destaque. Mercadologicamente não 

era viável. Outras publicações foram realizadas, mas de pouca expressão: Um 

Outro Olhar, Xereca, Boletim Ponto G, Lesbetária, D’Ellas, entre outros. 

Travestis e transexuais historicamente são os mais violados fisicamente, 

verbalmente e que mais sofrem com a negação dos seus direitos e com a 

invisibilidade. O grupo desafia a dicotomia social masculino/feminino imposta 

para as noções de gênero através de sua simples existência. Seu modo de 

vestir e se comportar elucidam o caráter construído das identidades (incluindo 

a heterossexual).  

Por causar conflitos nessa concepção, garante seu lugar na rebeldia e 

incontinência social sofrendo constantes sanções. Em uma sociedade 

conservadora como a brasileira, filhos homens não se tornam mulheres ou 

homens femininos (e vice-versa). Como a discordância com o padrão 

heteronormativo atualmente gera sanções mais radicais e maior intolerância, 

travestis e transexuais são com maior incidência expulsos de casa, sofrem com 

maior evasão escolar motivada pelo preconceito nesse ambiente e, por 

consequência, amargam à margem da sociedade, sobrevivendo em sua 

maioria através de subempregos. 

 

Apesar da nítida necessidade de debater o tema e do impulso na luta 

contra a violência que recaí sobre o grupo, são poucas as experiências ou 

tentativas de veículos exclusivamente direcionados a esse público. No Brasil 

ainda não houve nenhum. Ao passo que quando retratados pela mídia 

tradicional, sofrem nova forma de violência com a distorção e estigmatização 

da sua imagem com coberturas demasiadamente sensacionalistas. 
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Introdução 

 

Brinquedos e brincadeiras encontram-se carregados de significados que 

influenciam a formação das crianças, ensinando como ser menina ou menino, 

dentro de padrões heteronormativos. As diferentes formas de brincar são 

justificadas pelas crianças de acordo com os valores que lhes são ensinados. 

Para as meninas, a maternidade e o cuidado da casa encontram-se 

representados em inúmeras brincadeiras, ao contrário dos meninos, que 

geralmente se aventuram em batalhas com super-heróis ou nos mais variados 

modelos de carros.  

Muitos brinquedos conquistam a atenção das crianças e, de maneira 

mascarada e prazerosa, reproduzem feminilidades e masculinidades 

heteronormativas, concretizando estereótipos que reprimem e excluem as 

diferentes possibilidades de ser menina ou menino. Assim, as preferências ou 

desprezos por determinados brinquedos são influenciados pelas construções 
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culturais, as quais visam à preservação dos corpos, gêneros e sexualidades 

das crianças dentro desses modelos aceitos de masculinidade e feminilidade. 

Partindo da observação do cotidiano podemos perceber os diversos 

fatores que influenciam o modo de ser de meninas e meninos. As falas de 

professoras e professores, as brincadeiras das crianças, o modo de vestir e se 

comportar, os brinquedos preferidos, as relações permitidas, enfim, muitos 

detalhes denunciam as construções do feminino e do masculino em nossa 

sociedade, bem como a naturalização da heterossexualidade ao longo da 

formação das crianças. Os brinquedos, enquanto representações do mundo 

social, possibilitam às crianças experimentarem diversas situações que 

remetem às práticas cotidianas. Através da imaginação, meninas e meninos 

podem mergulhar em um ‘mundo de faz de conta’, onde, muitas vezes, as 

práticas sociais do mundo adulto são refletidas, ensinando às crianças as 

diferentes posições de homens e mulheres na estrutura social.  

Grande parte dos brinquedos destinados às meninas ainda se voltam 

para as atividades domésticas, embora as mulheres já tenham migrado do 

ambiente privado para o espaço público, exercendo cargos e funções que até 

então eram exclusivas dos homens. O contrário também já começa a ser 

observado, muitos homens já participam da vida doméstica realizando tarefas 

que, historicamente, foram, e ainda não deixaram de ser, consideradas como 

funções exclusivas de mulheres. Essas transgressões que se manifestam na 

vida cotidiana ainda não se refletem integralmente nos brinquedos, ofertados 

de maneira distinta para meninas e meninos. Entretanto, já se pode notar em 

alguns catálogos de brinquedos a presença de meninos com brinquedos ditos 

‘de meninas’, como é o caso de alguns utensílios domésticos.  

O presente trabalho se justifica pela necessidade de refletir acerca dos 

significados inseridos em determinados brinquedos e brincadeiras apropriados 

pelas crianças ao longo de sua formação, os quais delimitam possibilidades 

para meninas e meninos, demarcando comportamentos regrados pela 

heteronormatividade e alimentando preconceitos em relação às diferenças. 

A partir de algumas observações em lojas de brinquedos, em Santa 

Maria – RS, ficou evidente a intencionalidade na diferenciação da infância de 

meninas e meninos, no que se refere à apropriação de diferentes formas de 

brincar. De um lado da loja, como destacou a vendedora, estavam os 
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brinquedos para as meninas e, do outro lado, os brinquedos para os meninos. 

Ao observar mais atentamente os brinquedos ‘para as meninas’, em meio à 

confusa uniformidade das cores, que se combinavam entre tons de rosa, 

branco e lilás, direcionei o olhar para uma seção de brinquedos que 

reproduziam o ambiente doméstico. Assim, o objetivo deste artigo, como parte 

inicial de uma pesquisa mais ampla, configura-se em discutir essa seção de 

brinquedos, composta por diversos utensílios domésticos, que preenchem 

prateleiras destinadas exclusivamente às meninas, com o intuito de refletir 

acerca dos significados inseridos nesses brinquedos, além de questionar as 

discordâncias observadas, entre o que vem a se propor em alguns encartes e 

embalagens de brinquedos, e aquilo que realmente se mantém, ou parece se 

manter por uma ideia hegemônica de masculinidade e feminilidade. 

 

 

Brinquedos e construções de gênero 

 

É importante destacar aqui ‘brinquedo’ como objetos que carregam a 

possibilidade de uma brincadeira, sendo neste trabalho considerados apenas 

os brinquedos industrializados e comercializados no Brasil. Alguns autores nos 

trazem o conceito de brinquedo, dentre eles Masashi Kishimoto (2000, p.21) 

para quem o brinquedo “é sempre suporte de brincadeira. É o estimulante 

material para fazer fluir o imaginário infantil”, enquanto Gilles Brougère e Gisela 

Wajskop (1997) consideram o brinquedo um objeto cultural que possui 

significados e representações que podem ser variados, de acordo com a 

cultura, o contexto e a época no qual estão inseridos. Quanto à função do 

brinquedo, esses autores destacam um valor simbólico que domina a função do 

objeto, ou seja, a função dos brinquedos se encontra nos valores a eles 

atribuídos no decorrer da brincadeira, o objeto brinquedo, em si, não apresenta 

função alguma se destituído desse valor simbólico. Nesse ponto, a imaginação 

das crianças é responsável por direcionar a função dos brinquedos, a qual 

pode variar de acordo com a brincadeira. 

Entretanto, a imaginação das crianças encontra-se permeada por 

inúmeras informações que constroem e desconstroem pensamentos, ideias e 

ações. Muitas são as influências externas recebidas pelas crianças, podendo 
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ser então aceitas, rejeitadas, compreendidas e transformadas. Para Aliandra 

Lira (2011), 

 

(...) os jogos, brinquedos e brincadeiras não são meramente 
prazerosos, despretensiosos ou sobrevivem espontaneamente nas 
práticas infantis, mas estão amparados na pedagogia moderna e em 
outras ciências que os transformaram em pedagógicos, voltados para 
a construção dos sujeitos e suas subjetividades. (LIRA, 2011, p.879) 

 

Os brinquedos aqui analisados representam parte do cotidiano 

doméstico, marcado pela imagem de mulheres, em função de sua 

maternação593. Essa ideia da função social das mulheres, enquanto cuidadoras 

de crianças e donas de casa, ainda é muito conservada, e pode ser facilmente 

observada através dos brinquedos e brincadeiras destinados às meninas. 

Lavar e passar roupas, limpar a casa, fazer comida e lavar louças são as 

principais atividades propostas pelos brinquedos aqui tratados. Mas por que 

são estes destinados apenas às meninas? E os meninos, como se relacionam 

com as tarefas domésticas? E com o cuidado de bebês? A participação das 

mulheres na esfera pública, fora de casa, não as desvinculou da vida 

doméstica, e, apesar do ocasional envolvimento dos homens nos afazeres 

domésticos, estes, em sua maioria, ainda mantêm sua posição social na vida 

pública. 

Meninas e meninos se reconhecem como sujeitos masculinos ou 

femininos a partir da observação dos adultos e do tratamento diferenciado que 

recebem ao longo de sua formação. O androcentrismo e a polarização de 

gênero, como destacou Sandra Bem (1993), contribuem para a reprodução do 

poder masculino. Assim, tudo o que foi construído como representação da 

feminilidade permanece ‘inferior’ àquilo que é cultuado pela masculinidade. 

Com isso, os estereótipos de gênero, definidos culturalmente, dificultam as 

transgressões dos padrões socialmente aceitos, pois, com base nas 

afirmações de Cláudia Vianna e Daniela Finco (2009), reafirmam a 

necessidade de conformação aos padrões tradicionais de gênero, ao 

ridicularizarem as transgressões por meio de preconceitos ainda tidos como 

verdades intocáveis, nos costumes e regras inflexíveis.  

                                                           
593

 Conceito abordado por Nancy Chodorow (1990) como elemento central e constituinte na 
organização e reprodução social do gênero. 
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Sobre os padrões de cultura, podemos nos remeter à ideia de Ruth 

Benedict (1983), que destaca a cultura como um conjunto integrado de 

crenças, conhecimentos, valores, atitudes e emoções que caracterizam uma 

sociedade, constituindo um padrão de cultura. Segundo a autora, esses 

padrões explicam o comportamento característico dos membros de uma 

sociedade. Para Benedict (1983), ainda que o mais comum seja a adaptação 

dos indivíduos aos padrões de sua cultura, também existem pessoas que se 

distanciam desses padrões, assim, considera que esse desvio é relacionado à 

cultura e não à pessoa. 

A ‘normalidade’ é ditada entre relações de poder, a partir das 

‘necessidades’ das sociedades em estabelecer posições em meio à estrutura 

social, em diferentes épocas, onde o interesse no controle das relações sociais 

aparece de diversas formas, inclusive no ato de brincar, o qual pode ser 

considerado uma forma subliminar de pedagogia, pelo qual as crianças 

aprendem a cultura de maneira inconsciente. Em nossa sociedade podem ser 

observados muitos casos de desvios dos padrões culturais, os quais muitas 

vezes são considerados anormais, passíveis de correção e, principalmente, 

alvos de preconceitos. Exemplo disso pode ser percebido quando observamos 

o brincar de algumas crianças, onde nem sempre meninas brincam com 

bonecas, enquanto meninos brincam com carrinhos. 

Em seu livro “Sexo e Temperamento”, publicado em 1935, Margaret 

Mead compara três diferentes sociedades e percebe que os temperamentos 

femininos e masculinos não poderiam estar vinculados a determinantes 

biológicos. Desta forma, a autora procura mostrar que as características que 

considerávamos, até então, inatas a mulheres e homens não são determinadas 

pelo sexo biológico, mas sim culturalmente ensinadas por meio da socialização 

desde a infância, moldadas através das tendências dominantes da própria 

cultura em que os indivíduos se inserem. Assim, Mead (2000) defende o papel 

determinante da cultura na formação de valores e condutas sociais. 

Segundo Benedict (1983), a cultura constitui o material para o indivíduo 

construir sua própria vida, sendo cultural a seleção de comportamentos 

realizada pelos indivíduos. Assim, as preferências ou desprezos por 

determinados brinquedos são influenciados pelas construções culturais, as 

quais, em nossa sociedade, comumente visam à preservação dos corpos, 
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gêneros e sexualidades das crianças dentro de padrões aceitos de 

masculinidade e feminilidade. De acordo com Lira (2011), 

 

(...) é preciso considerar o insidioso e articulado papel desempenhado 
pela mídia e pela indústria cultural nas escolhas e orientações que 
acompanham os jogos, brinquedos e brincadeiras infantis. (LIRA, 
2011, p.879) 

 

Os estereótipos de gênero, definidos culturalmente, geralmente são 

apresentados em anúncios, catálogos e nas próprias embalagens dos 

brinquedos, onde se mostram destinados a meninas ou a meninos de forma 

diferenciada, dificultando as transgressões dos padrões culturais socialmente 

aceitos. Desta forma, quem foge aos modelos impostos de masculinidade ou 

feminilidade acaba tendo sua sexualidade questionada, sendo muitas vezes 

alvo de preconceitos. 

 

Brincar de casinha não é coisa de menino 

 

As diferenças biológicas entre os sexos geralmente são utilizadas para 

justificar a reprodução do modo distinto de se educar meninas e meninos, 

omitindo-se, assim, a construção cultural do masculino e do feminino, onde são 

delimitados comportamentos e potencialidades de acordo com os padrões 

aceitos de feminilidade e masculinidade dentro de uma estrutura social. Desse 

modo, a sexualidade, muitas vezes, é julgada a partir das identidades de 

gênero adotadas pelos sujeitos, o que implica em atribuir uma linearidade entre 

sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Este padrão linear de 

entendimento constitui a base da heteronormatividade, que procura moldar os 

corpos a partir de uma justificativa biológica. Sendo assim, a sexualidade de 

quem foge a esse modelo acaba sendo colocada em xeque.  

A preocupação com o controle da sexualidade, principalmente dos 

meninos, se torna evidente quando percebemos comentários não apenas das 

crianças, mas principalmente de adultos que buscam ou oferecem brinquedos 

‘apropriados’ para elas ou para eles. Assim, a aceitação quase inconsciente 

desses estereótipos nos mostra que os conhecimentos acerca da cultura 

encontram-se implícitos, de maneira que, conforme destacou Benedict (1983), 
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os indivíduos carecem de teorias que expliquem sua cultura. Com isso, 

destacamos a necessidade de abordar a temática de gênero a partir dos 

brinquedos, sendo estes, artefatos culturais que estão relacionados com a 

socialização de gênero em nossa sociedade, e muitas vezes são tidos como 

simples ‘coisas de crianças’, desmerecendo a atenção dos estudos. 

 

O brinquedo ganha importância, se diversifica e se sofistica, 
interferindo de diversas maneiras na vida das crianças. Outros 
interesses entram em cena, formando uma rede entre profissionais 
das ciências, ideólogos da educação e indústria. Embora ainda 
carregue o rótulo de atividade desinteressada, ligada  à  diversão  e  
ao  entretenimento,  à  fruição,  passa  a  fazer parte de outros 
discursos que exaltam suas qualidades educativas. (LIRA, 2011, 
p.875) 

 

Os meninos ainda encontram resistências para brincar de casinha. Para 

eles, a participação nessas brincadeiras, ditas ‘de meninas’, bem como a 

apropriação de brinquedos que representam utensílios domésticos ou bebês, 

implicaria adentrar num universo considerado feminino, materno, e, portanto, 

ser rebaixado às representações femininas, ferindo sua masculinidade. Assim, 

os brinquedos compõem uma das diversas formas de educar que corroboram 

para uma formação generificada, visto que refletem estruturas sociais 

demarcadas pelo posicionamento contraditório de homens e mulheres.  

 De acordo com Heleieth Saffioti (1992),  

 

A relação de dominação-exploração não presume o total 
esmagamento da personagem que figura no polo de dominada-
explorada. Ao contrário, integra esta relação de maneira constitutiva a 
necessidade de preservação da figura subalterna. Sua 
subalternidade, contudo, não significa ausência absoluta de poder. 
(SAFFIOTI, 1992, p. 184) 

 

O espaço doméstico, no entanto, se constitui enquanto um ambiente 

onde mulheres detêm o poder. As regras estão sob o controle feminino. Assim, 

as meninas, ao brincarem de casinha, criam situações de dominação ao se 

encontrarem no comando. Entretanto, em uma esfera mais ampla de relações, 

este comando torna-se reduzido, visto que ainda é subordinado ao espaço 

público, caracterizado pela atuação masculina. A participação dos meninos 

nessa brincadeira os colocaria em uma posição de dominados-explorados, 

conforme a ideia proposta por Saffioti (1992), posição que não é compatível 
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com os estereótipos de masculinidade esperados dos meninos e a eles 

ensinados. 

Diante desse contexto, surge a necessidade de olharmos para outras 

possibilidades de ser menina e menino, onde o brincar de casinha nem sempre 

agrada algumas meninas, mas, em contrapartida, é o espaço onde outros 

meninos gostariam de estar. No entanto, essas e outras possibilidades que não 

se enquadram ao esperado socialmente, geralmente, são reprimidas.  

Ao descrever os Arapesh, povo Melanésio das montanhas, Mead (2000), 

destaca que lá os papéis sociais desempenhados por homens e mulheres eram 

os mesmos, ambos cuidavam e protegiam seus filhos. Além disso, segundo a 

autora, eram extremamente pacíficos, rejeitando qualquer tipo de agressão, de 

forma que os meninos não eram ensinados a “levar pancada”, ao contrário, 

eram protegidos da agressão e do embate. Tal realidade contrasta com o que 

se pode observar em nossa sociedade, onde os meninos são praticamente 

incentivados a serem agressivos, bravos guerreiros. Os mais variados bonecos 

ofertados aos meninos representam a força masculina, recobertos por 

músculos ou armaduras, as histórias que narram geralmente envolvem 

batalhas.  

A reflexão acerca dessas diferenças deve contribuir para o entendimento 

de que meninas e meninos se identificam com brincadeiras, roupas, 

sentimentos, comportamentos, de diferentes formas, as quais não devem ser 

padronizadas de modo a ditar uma normalidade, excluindo possibilidades e 

nutrindo preconceitos, mas devem ser compreendidas dentro da cultura em 

que se inserem, em meio às relações estabelecidas, as quais não são fixas, 

mas só podem variar quando são percebidas. 

Voltando o olhar para nossa cultura ocidental, mais precisamente para o 

Brasil, é possível perceber que, na maioria das vezes, as crianças desde o 

nascimento são tratadas de maneira diferenciada de acordo com seu sexo 

biológico, sendo criadas expectativas diversas para meninas e meninos. Para 

elas, a delicadeza, as bonecas, a cor rosa. Para eles, a força, a coragem, a cor 

azul. Nesse processo, as experiências vivenciadas possibilitam a incorporação 

da cultura, e com ela a construção de uma identidade de gênero, sendo esta 

entendida como a representação social de cada sujeito. 
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Meninos em cena: o que está mudando?  

 

Durante algumas observações em lojas de brinquedos em Santa Maria - 

RS, procuramos atentar não só para os brinquedos expostos nas prateleiras 

das lojas, mas principalmente para a atitude das vendedoras, das crianças e 

dos adultos que as acompanhavam. Algumas impressões foram relevantes 

para esse trabalho. 

 Muitas das embalagens dos brinquedos observados, preenchendo as 

prateleiras das lojas de brinquedos, apresentavam imagens e dizeres 

direcionados a meninas ou meninos. Uma das linhas de brinquedos, 

representando utensílios domésticos, trazia em suas embalagens alguns 

chamados como “Faça como a mamãe”, apresentando a imagem de meninas 

brincando. Os meninos não faziam parte da brincadeira, não eram convidados 

a brincar com esses utensílios. Afinal, o que estes representam? Qual a função 

desses brinquedos? A quem estão servindo? Quais valores encontram-se 

nessas construções que direcionam determinados brinquedos? Aceitos ou não, 

são valores transmitidos. Esses questionamentos deveriam ser constantemente 

realizados, mas, por que nada se questiona? Talvez por ter sido ‘sempre’ 

assim. A naturalização dos estereótipos dificulta as possibilidades de mudança. 

Em contrapartida, essa realidade já vem se modificando, conforme 

afirmam Cristina Bruschini e Arlene Ricoldi (2012), 

 

O ingresso acelerado das mulheres no mercado de trabalho, a partir 
da metade da década de 1970, e as intensas transformações 
demográficas ocorridas no interior das famílias brasileiras trouxeram 
como uma de suas consequências a ruptura no tradicional modelo de 
divisão sexual do trabalho, no qual caberiam aos homens as 
atividades produtivas e às mulheres as reprodutivas. (BRUSCHINI; 
RICOLDI, 2012, p.267) 

 

A maior visibilidade colocada sobre o trabalho doméstico dos homens já 

se reflete em catálogos de brinquedos, onde os meninos também se fazem 

presentes nas brincadeiras de ‘casinha’, o que propõe uma quebra nos padrões 

de gênero onde o ambiente privado, a brincadeira de ‘casinha’ é exclusiva das 

meninas. Entretanto, essa presença dos meninos em brincadeiras de casinha, 

apresentada em catálogos de brinquedos em sites de fábricas e, até mesmo, 
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em algumas embalagens, ainda não é suficiente, visto que muitos preconceitos 

ainda se mantêm. 

A partir dessas modificações, é válido indagar sobre o que vem sendo 

reconstruído sobre homens e suas masculinidades. Como esses novos 

brinquedos estão afetando as masculinidades “esperadas” das crianças? Até 

que ponto se continua esperando? Será que mães e pais escolheriam 

brinquedos fora dos padrões considerados indicados para meninas ou 

meninos, para seus filhos e/ou filhas? Como se justificariam mães e pais das 

crianças em relação à escolha dos brinquedos? Os mesmos questionamentos 

servem também para as bonecas, mais precisamente para os bebês que, 

assim como o cuidado da casa, o cuidado dos bebês também se constitui 

enquanto tarefa historicamente atribuída às mulheres e, assim, distanciada dos 

homens.  

 A contradição aqui apontada refere-se a essas modificações sociais e 

sua relação com a oferta de brinquedos aos meninos, onde ainda observamos 

um direcionamento de determinados brinquedos, talvez encarado por muitas 

pessoas como algo tradicional, natural, que deve ser mantido. Tendo como 

base as observações realizadas em algumas lojas de brinquedos, já se pode 

perceber esse descompasso, pois a própria organização física da loja, as 

vendedoras e os adultos que buscam algum brinquedo, já propõem uma 

divisão entre brinquedos tradicionalmente de meninos e de meninas, sem levar 

em consideração o que vem se modificando em nossa sociedade. Sendo 

assim, dificilmente encontraremos meninos recebendo de presente, por 

exemplo, um bebê, um fogãozinho, um kit cozinha, para que possam 

experienciar brincadeiras de casinha, pois estes são brinquedos ainda 

ofertados às meninas.  

 

Considerações Finais 

 

 Muitas coisas são aprendidas sem antes serem vivenciadas, sendo 

prontamente obedecidas. Nesse processo, aceitamos e tentamos compreender 

o que nos ensinam, porém, muitas verdades são criadas de acordo com 

interesses políticos, interesses de quem está no poder nas mais diversas 

situações. Dessa maneira, muitas verdades foram criadas sobre os brinquedos 
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e as brincadeiras de crianças, mas quais interesses estão por trás de certos 

ditames? Em nossa sociedade, diferentes formas de educar, geralmente, são 

responsáveis não apenas pela formação humana das crianças, mas 

principalmente pela formação de meninas e de meninos. 

 Os brinquedos, foco deste trabalho, também se constituem em uma 

forma de educar meninas e meninos, não apenas através das brincadeiras de 

que fazem parte, mas principalmente por meio de seus anúncios, de suas 

embalagens, de suas cores, da maneira como são ofertados em lojas de 

brinquedos. A intencionalidade na divisão dos brinquedos considerados de 

meninas e de meninos é evidente quando atentamos para sua produção e 

oferta. O que se produz nas indústrias de brinquedos? Para que(m) 

determinados brinquedos são produzidos?  

 Porém, não basta apenas olhar para os brinquedos, mas é preciso olhar 

para a maneira pela qual as crianças se apropriam desses brinquedos, o uso 

que deles fazem. Ainda é preciso observar no desenrolar da brincadeira quais 

as posições ocupadas por meninas e meninos, quais as relações de poder que 

nela aparecem ou se ocultam. 

 Brincar de casinha não deve ser coisa apenas de menina, mas enquanto 

os brinquedos continuarem sendo direcionados a elas, poucos serão os 

meninos a desfrutarem dessa brincadeira. Mesmo com tantas transformações 

em nossa sociedade, e, até mesmo em muitos brinquedos, o padrão tradicional 

ainda se mantém, ainda direciona preferências e desprezos, delimitando as 

experiências das crianças. Mas estas não são simples adeptas ao sistema. As 

crianças também têm vontade própria, também são capazes de fazer escolhas, 

podendo rejeitar aquilo que é dito ‘mais adequado’ para elas ou para eles. No 

entanto, quando o fazem, muitas vezes encontram a resistência de uma 

sociedade que busca seguir as normas, que evita enfrentar e transgredir aquilo 

que sempre foi assim. 

Atualmente, em nossa sociedade, os homens também participam da 

esfera doméstica, as mulheres já se encontram também fora de casa, mas 

dificilmente encontramos meninos brincando de casinha. Por que essa 

diferença? Por que tanto preconceito? O que se pode perceber é uma 

incompatibilidade histórica de estereótipos femininos e masculinos, os quais 

ainda não partilham do mesmo valor. A masculinidade dos meninos ainda é 
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questionada, ferida, em decorrência da desvalorização do que se constitui 

enquanto feminino, se eles ultrapassam os limites que separam masculinidades 

e feminilidades aceitas socialmente. 

Observando por alguns poucos dias as atitudes de alguns adultos e 

crianças que passavam pela loja de brinquedos, entravam e iam em busca do 

direcionado mundo dos brinquedos lado dos meninos e lado das meninas, 

como afirmou a vendedora, já é possível notar a rigidez apresentada pelos 

padrões culturais. Qual seria o brinquedo mais adequado para tal idade? 

‘Depende, é pra menino ou pra menina?’ Ao observarmos afirmações assim, 

fica evidente o quão importante se fazem as definições de gênero em nossa 

sociedade, pois era a partir dessas definições que se indicavam os brinquedos 

mais adequados, o ideal para meninas ou para meninos. E como seria com 

crianças que fogem a essas delimitações de masculino e de feminino?  

Os brinquedos levam as crianças a explorarem sua imaginação, porém 

essa imaginação, com frequência, já é direcionada. Entretanto, cada direção 

tem seus desvios, e cada desvio configura outros caminhos. Que outras ideias 

começam a ser lançadas? Que outras construções passam a aparecer? 

Acreditamos que tais ideias ainda não são muito bem aceitas por todas as 

pessoas, mas já começam a ser observadas. Algumas pessoas ainda tentam 

encobri-la pelo ‘mesmo’, tornando este apenas um pouco ‘diferente’. Mas nada 

é o mesmo, apenas a ideia linear que não permite curvas, que contorna quem 

sai da pista. 

Esse trabalho nos deixa, então, outros questionamentos, a serem 

pensados na sequência. Por que as padronizações de gênero ainda se 

mantêm nos mais variados brinquedos, com algumas pequenas exceções, 

sendo que já nos deparamos com diversas mudanças na vida real? Será que 

algo realmente vem mudando no pensamento das pessoas? Acredito que 

ainda é cedo para saber até onde todas essas transformações estão atingindo, 

até que ponto afetam, te fazem pensar, ou apenas aceitar. 

 

Resumo 

O presente trabalho discute como os brinquedos de casinha são ofertados às 
crianças. A presença dos homens no ambiente doméstico já começa a ser 
refletida em catálogos e embalagens de brinquedos antes exclusivos de 
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meninas. Porém, muitos preconceitos ainda dificultam a presença dos meninos 
quando o assunto é brincar de casinha. 
 
Palavras-chave: Brinquedos. Masculinidades. Ambiente doméstico. 

 

Abstract: 

This paper discusses how house toys are offered to children. The presence of 
men in the household is already being reflected in catalogs and toys packaging 
before exclusive for girls. However, many misconceptions still hinder the 
presence of the boys when it comes to playing house. 
 
Key words: Toys. Masculinities. Domestic environment. 
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RESUMO 
 

O trabalho “Elas em Foco: A produção sobre a mulher e questões de gênero na 
Universidade Federal de Alagoas”, parte de uma busca acerca da produção 
acadêmica composta da temática referida e suas realidades enquanto objetos 
de pesquisa desenvolvidos no universo acadêmico, bem como um retrato 
panorâmico da condição da mulher nos diversos contextos históricos e sociais. 
 
Palavras-Chave: Produção Acadêmica, gênero, mulher; Alagoas. 
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ABSTRACT 

 
The work "They in Focus: The production on women and gender issues at the 
Federal University of Alagoas," part of a search about the academic production 
that composed the theme and its realities as objects of research developed in 
academia as well as a panoramic picture of the status of women in different 
social and historical contexts. 
 
Key Words: Academic Production, gender, women, Alagoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O movimento feminista do século XIX apresentava bandeiras que 

reivindicavam as mulheres o direito ao voto, ao estudo, à herança, a 

propriedade e ao trabalho, direitos estes antes conferidos apenas aos homens. 

Conquistados esses direitos foram construídas novas reivindicações referentes 

à identidade, e espaço nas esferas culturais, econômicas, e políticas da 

sociedade. Desde a metade da década de 1970, a questão de gênero 

relacionada com as diferenças sexuais, entra no foco das discussões, estudos 

e pesquisas dentro e fora da acadêmica. 

O movimento de mulheres tem introduzido frequentemente os estudos 

de gênero como categoria de análise das relações sociais, em suas produções 

e discussões. O conceito de gênero, não se configura apenas como uma 

categoria descritiva de diferença entre pessoas, ele é utilizado principalmente 

para pensar as relações de poder entre homens e mulheres. 

Nas últimas décadas as produções sobre o tema mulher tornou-se um 

foco importante de análise e discussão nos diferentes campos científicos. 

Diante disso, podemos observar um interesse crescente e a um debate amplo 

sobre a contribuição dos estudos feministas e da categoria gênero para as 
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Ciências Sociais. Entretanto o debate ultrapassa essa área de conhecimento, 

tendo um impacto sobre outros campos de conhecimento, como, por exemplo, 

as Ciências da Saúde, Jurídicas e Biológicas. 

Os estudos de gênero, enquanto instrumento teórico que permite uma 

abordagem empírica e analítica das relações sociais, privilegiando um 

apanhado histórico com recortes do século XX até pesquisas recentes, tem 

avançado em relação aos conceitos acerca do papel da mulher e suas funções 

na sociedade contemporânea. Esses estudos mostram que a construção dos 

gêneros não é fixa, essa se dá através da dinâmica das relações sociais. Além 

disso, que seres humanos só se constroem como tais em relação com os 

outros. 

Discutir acerca da temática mulher em nosso Estado nos insere em um 

campo de trabalho que vem sendo explorado com avidez nos últimos anos, 

abrangendo diversas esferas nos tanto sociais, quanto política, fruto das 

construções sociais dos movimentos feministas e dos grupos de discussões 

que tratam da sexualidade e que visam analisar a inserção da mulher nas 

diferentes práticas e esferas da sociedade. 

A escolha do tema foi algo que emergiu de maneira natural, desde a 

infância, e posteriormente na adolescência, surgiram inquietações sobre o 

papel secundário que as mulheres ocupavam. Estereótipos seguidos e/ou 

estabelecidos diferentemente por homens e mulheres, discursos que via e 

ouvia serem reproduzidos no universo doméstico e fora dele, e que 

demonstrava o lugar destinado às mulheres; a casa, cuidar dos filhos e do 

marido, ou que “isso ou aquilo não era coisa de mulher ou para mulher”, ações 

que (re) produziam e “legitimavam” a subordinação feminina.  

Durante toda a minha trajetória acadêmica estive sempre presente em 

espaços de discussões que tinham como foco a mulher e os estudos de 

gênero, com participação em diversas palestras, simpósios, encontros de 

estudantes, congressos, bem como apresentação de artigos em grupos de 

trabalhos, e outros espaços acadêmicos. Meu primeiro trabalho foi um artigo 

intitulado “A Participação da Mulher da Política Alagoana” que buscava 
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conhecer a história da participação da mulher na esfera política em Alagoas, 

quais suas principais conquistas e entraves. E posteriormente passa a ser 

minha primeira intenção de trabalho de conclusão de curso (TCC), começo a 

partir daí buscar produções, fontes de informações que pudessem me ajudar 

na construção desse trabalho. Durante todo o processo de desenvolvimento de 

busca, comecei a perceber que existiam muitas produções que tratava sobre o 

tema, mas pouca coisa documentada ao que se refere a Alagoas. Ainda 

durante essa busca, a inserção no movimento feminista ou ideias feministas 

apareciam como algo comum e principal via de acesso das mulheres, nas 

esferas sociais, no caso dessa pesquisa o campo político. 

Com essas ideais iniciais começo a delinear o  presente trabalho “Elas 

em Foco: A produção sobre a mulher e questões de gênero na Universidade 

Federal de Alagoas”, que busca fazer um mapeamento das produções que 

versam sobre a mulher e as questões de gênero, tendo como campo de busca 

a produção de pesquisadoras (es), autoras(es) e estudantes da Universidade 

Federal de Alagoas. Além disso, privilegia a contextualização desses trabalhos 

acadêmicos a partir da trajetória de algumas pesquisadoras que foram 

protagonistas na construção desse campo de estudos no estado.  

A pesquisa parte de uma busca acerca da produção acadêmica 

composta da temática referida e suas realidades enquanto objetos de pesquisa 

desenvolvidos no universo acadêmico, permeando as áreas de pesquisa, suas 

problemáticas e seus desafios. 

O levantamento de dados foi realizado através da busca em livros, 

monografia, dissertações e trabalhos em geral registrados no sistema de 

bibliotecas da UFAL - SIBI, no Campus A.C. Simões, na cidade de Maceió, 

através do SIBI UFAL (catálogo on-line do Banco de Dados Bibliográficos da 

UFAL); bem como nas bibliotecas setoriais. A identificação de um conjunto 

vasto e diversificado de trabalhos e, ao mesmo tempo, as dificuldades de 

acesso a maior parte desse material, fizeram com que não fosse possível 

apresentar uma análise profunda dessa produção. Por essa razão, ao invés de 

caracterizar a produção sobre a mulher e sobre gênero em Alagoas, busquei 

relacioná-la a trajetória de seis professoras que organizaram grupos de estudos 
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e discussão, núcleos de pesquisa e principalmente que produziram dados 

primeiramente sobre as condições de vida das mulheres em Alagoas, e, ao 

longo do tempo foram incorporando em suas investigações uma perspectiva de 

gênero.  

O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro esboço um 

panorama da condição da mulher nos diversos contextos históricos e sociais, a 

contribuição do movimento feminista e os estudos sobre gênero na pretensão 

de caracterizar o objeto das produções acadêmicas realizadas na Universidade 

Federal de Alagoas a qual me atenho nesta pesquisa.  

Já no segundo capítulo procuro fazer um mapeamento das produções 

que versam sobre a mulher e as questões de gênero, tendo como campo de 

busca a produção de pesquisadoras (es), autoras(es) e estudantes da 

Universidade Federal de Alagoas, bem como apresentar as bases de 

informações utilizadas e as fases de desenvolvimento percorridas durante a 

pesquisa, e em sequência expor os dados coletados. Busco detectar em quais 

cursos a discussão sobre esses temas estão sendo fomentadas, quais as 

principais pesquisadoras (es) que trazem no bojo do seu foco de interesse 

temas e questões acerca da figura da mulher, e como esses trabalhos podem 

servir de bases de consulta, reflexão e transformação do pensamento social na 

comunidade acadêmica e na sociedade civil.  

Como forma de conhecer um pouco de como as produções sobre a 

mulher e as questões de gênero foram sendo desenvolvidas na Universidade 

Federal de Alagoas, no terceiro capitulo é utilizado os depoimentos pessoais 

das principais pesquisadoras que possuem como foco em seus estudos e 

produções a mulher e as questões de gênero, realizados na UFAL. Para tanto, 

buscamos através de relatos sobre suas carreiras acadêmicas fazer uma 

reconstrução da trajetória das pesquisas e estudos sobre o tema abordado. 

Assim, dessa forma através de uma revisão da literatura sobre a mulher, 

os movimentos feministas e os estudos de gênero, aliado a uma e analise das 

produções acadêmicas desenvolvidas no campus da referida Universidade, 

juntamente com a visão das principais pesquisadoras sobre o tema das 
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produções, estudos e pesquisa, que busco entender como teoria, pratica, 

academia e sociedade buscam entender as diferenças e desigualdades das 

relações sociais. 

O que se percebe após revisitar alguns autores como Rosaldo, Muraro, 

Lamphere, Diderot, em suas produções que buscam suscitar a história das 

mulheres, em sua maioria é que a figura da mulher, desde as primeiras 

sociedades coloniais esteve demarcada enquanto papel secundário nas 

esferas sociais.  

Os entraves pela libertação e emancipação da mulher contra essa 

opressão e desigualdade provocou questionamento e inquietudes por parte de 

algumas mulheres precursoras visando igualdade de direitos jurídicos, políticos 

e econômicos, e reafirmação da mulher enquanto sujeito autônomo e capaz de 

assumir uma postura de independência frente às muitas ações contra a 

estrutura que as oprimia. 

A luta contra o sistema capitalista já se via permeada pela questão de 

gênero, e nesse cenário em que se definiram as bases do patriarcado e da 

submissão da figura feminina através da divisão dos campos ocupados por 

estas na vida social, nasceu à luta das mulheres por melhores condições de 

trabalho, movimentos de mulheres reivindicando direitos trabalhistas, igualdade 

de jornada de trabalho para homens e mulheres, assim como o direito ao voto.  

Durante o período demarcado pela revolução industrial, o argumento da 

diferença biológica ainda persistiu enquanto eixo para a desigualdade entre 

homens e mulheres. O trabalho da mulher foi incorporado ao cenário das 

fábricas e indústrias em sua maioria têxteis, deixando de ser o espaço 

doméstico um local único de atuação do trabalho feminino, passando a ter uma 

dupla jornada de trabalho. Fatos que mudam a consciência feminina e 

consequentemente a maneira de agir, pensar e atuar nos espaços agora 

transitáveis na sociedade. 

 Numa critica ao patriarcado em relação a analise da origem da 

subordinação feminina, a antropóloga feminista Henrietta Moore em seu 

trabalho intitulado Compreendendo Sexo e Gênero (1997) defende que há 

dificuldade em investigar desigualdades de gênero, e que é preciso analisar 
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não somente os contextos políticos e econômicos em que as relações de 

gênero são operativas, mas também outros fatores e/ou sentidos, assim como 

os sentidos culturais e simbólicos discutidos acerca da demarcação das 

diferenças de sexo. 

O movimento de mulheres que emergiu na década de 60, após a 

segunda guerra mundial, trouxe para o cenário político e para o debate público 

temas como sexualidade e corpo feminino, e a luta pela igualdade de gênero, 

que passou a ser colocada enquanto ponto central na luta das mulheres pela 

cidadania, sujeitos de direitos, capazes de decidir o que fazer com o seu 

próprio corpo e ter autonomia sobre as próprias vidas. 

A trajetória do movimento feminista no Brasil parte de um cenário de 

repressão vivido na década de setenta pela Ditadura militar, ligados a outros 

partidos sociais emergentes, nesse contexto as militante e mulheres lutavam 

por seus direitos e melhores condições de vida. O perfil das militantes é diverso 

incluindo jornalista, atrizes, sindicalistas, sua efervescência chega à acadêmica 

levando debates e produções a cerca da situação da mulher na sociedade e 

posteriormente aos estudos de gênero. 

O movimento feminista no Brasil segue articulado com outros 

movimentos das camadas mais populares do país, como movimentos sindicais, 

trabalhistas, movimentos rurais, políticos e homossexuais que em meio ao 

cenário de opressão da ditadura militar, lutam contras as desigualdades 

sociais, melhores condições de vida e trabalho e igualdade de direitos.  

A Constituição Federal de 1988 representou a maior conquista para elas, 

trouxe o principio da igualdade entre homens e mulheres como direito 

fundamental, modificando o papel da mulher na sociedade contemporânea. 

Recentemente, em 2002, o Novo Código Civil consolidou tais mudanças 

previstas na constituição. 

Isso aconteceu dentro e foras dos meios acadêmicos, espaços que 

empreendiam investigações e colocavam suas indagações em evidência para 

compreender e encontrar a base e raízes da submissão a qual as mulheres se 

encontravam e a relação de dominação masculina ao longo dos tempos nas 

sociedades. 
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Entendemos que esta relação entre os sexos não é algo natural, mas 

sim algo construído socialmente levando em consideração seu contexto social 

e temporal as quais fazem parte, e são realizadas e definidas essas 

relações.  No Brasil o conceito de gênero assumiu status acadêmico a partir de 

1990. Desde então, esteve cada vez mais presente em estudos e pesquisas, 

assumindo um caráter interdisciplinar, embora sejam adotados diferentes 

conceitos para as diversas áreas.  

As questões de gênero dizem respeito às relações sociais e aos papéis 

sociais desempenhados conforme o sexo do indivíduo, sendo o papel da 

mulher o mais estudado e discutido dentro dessa temática, haja vista a 

desigualdade sexual existente com prejuízo para a figura feminina. Assim, 

enquanto o sexo da pessoa está ligado ao aspecto biológico, o gênero (ou seja, 

a feminilidade ou masculinidade enquanto comportamentos e identidade) trata-

se de uma construção cultural, fruto da vida em sociedade e da atribuição de 

tarefas destinadas ao ser e seu sexo.  

Em meados do século XIX o feminismo era visto como ideologia política, 

em seguida principalmente nos dois séculos de atuação surge como forte 

aporte teórico, político e também no campo acadêmico.  

A partir da década de setenta a emergência dos movimentos sociais 

consolida novas forças políticas  em vários lugares do mundo e assume novas 

práticas sociais e reivindicatórias. Movimentos sociais anticoloniais, étnicos, 

raciais, de homossexuais, ecológicos e de mulheres, entre outros, ganharam 

força transformando a forma de pensar das pessoas. No Brasil as mulheres 

começam a mobilizar-se contra o custo de vida, por criação de creches e por 

uma maior abertura política. Nesse sentido, os trabalhos acadêmicos versavam 

sobre a temática da mulher e trabalho.  

Desde a década de 1980, o campo dos estudos feministas e das 

relações de gênero adquiriu maior expressividade no cenário brasileiro. Os 

estudos que abordam esses temas seguem os diferentes momentos dos 

movimentos feministas no Brasil, durante esse período o país estava saindo de 

um cenário de opressão gerado pela ditadura militar. E, mesmo sob o contexto 

da ditadura, as mulheres passaram a se organizar para questionarem mais 
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profundamente seu papel assumido na sociedade, combatendo a ideia de 

determinismo biológico das relações sociais.  

Os movimentos feministas começaram a fazer uma crítica  a condição 

da mulher no Brasil. E nas Universidades os trabalhos produzidos abordavam 

diferentes temáticas, com uma perspectiva de resgatar a mulher e seu papel 

nas diferentes  sociedades, dessa maneira os estudos de gênero no Brasil 

obtiveram um crescimento durante as duas últimas décadas. 

Na década de 70 os estudos de gênero ganharam maiores dimensões 

ao incluir o seu conceito no eixo das discussões feministas, tomando como 

base de compreensão a composição das identidades sexuais, e em estudos 

feministas que tinham como objeto principal de pesquisa a mulher, passaram a 

incluir tendências universais nas discussões relacionadas ao “ser” masculino e 

feminino com as especificidades históricas e culturais. 

 

Os estudos de gênero são uma consequência de análise tomada a partir 

dos movimentos feministas, como afirma Albano (2006). Em se tratando do 

Brasil, o termo gênero começou a ser utilizado já no final dos anos 80, com a 

pretensão de compreender o gênero como constituinte da identidade sexual do 

indivíduo e não tomar esse termo como significando somente sexualidade. 

A pesquisadora Guacira Lopes Louro em Gênero, sexualidade e 

educação: uma perspectiva pós-estruturalista, fortalece ainda a ligação entre o 

movimento feminista e a categoria de análise histórica dos papeis sociais para 

homens e mulheres:  

 

É através das feministas anglo-saxãs que ,gender passa a ser usado como 

distinto de sex”. O grande objetivo seria, então, através da linguagem, isolar 

compreensões fechadas acerca das distinções biológicas entre homem e 

mulher enquanto visão completa e acabada do masculino e do feminino e 

acentuar como o termo gênero, “o caráter fundamentalmente social das 

distinções baseadas no sexo” (SCOTT apud LOURO, 1997, p.21). 

 

A autora Joan Scott, grande nome nos estudos sobre gênero, em suas 

obras defende o caráter relacional das definições de feminino e masculino ao 

passo que rejeita a noção de determinismo biológico, destaca que o gênero 

como categoria analítica, tal como as de raça e classe promoveram a inclusão 
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dos oprimidos na história, como também tem possibilitado a análise do 

significado e da natureza da sua opressão e a compreensão acadêmica de que 

as desigualdades. 

O conceito de gênero se destaca assim a com uma categoria analítica 

dessa relação entre homens e mulheres, tendo como base de compreensão 

noção que a mulher não é condicionada, pela natureza, pela biologia ou pelo 

sexo, mas uma construção histórica social 

Desde meados dos anos 60, os debates feministas estimularam o 

interesse pelos estudos de gênero que contribuiu para criação de programas 

de estudos nas universidades e outras instituições de pesquisa, responsáveis 

pelo estímulo à criação de grupos e núcleos de pesquisas sobre a mulher e 

questões de gênero, no Brasil. 

 O crescente interesse sobre o tema levou ao crescimento da produção 

científica, favoreceu a consolidação e a expansão das publicações como livros, 

artigos, revistas e periódicos. Contudo um número maior de homens e 

mulheres passou a ter acesso a uma série de informações que ajudam a 

construir um pensamento reflexivo sobre as questões que a temática aborda, 

dentro e fora do campo acadêmico ampliando espaços de discussões e 

ampliando espaços de produções nas diversas áreas de conhecimento. 

Em Alagoas o movimento de mulheres, surge em meados da década de 

70, as vertentes de ações políticas entre as ativistas alagoanas eram intensas, 

entre suas principais bandeiras de combate estão à luta pela anistia e pela 

redemocratização influenciada pelo retorno das exiladas políticas, o movimento 

tinham uma característica eminentemente feminista. As mulheres participavam 

das organizações comunitárias, dos partidos políticos, muitas delas além de 

estarem inseridas nessas ações e espaços de luta e reivindicações, também 

permeavam os espaços acadêmicos, assumindo uma postura questionadora 

da condição de submissão das mulheres a sociedade. 

Eram nas comunidades mais carentes, nas associações de bairros que 

as lideranças femininas se sobressaiam, muitas delas ligadas a igreja católica, 

influenciadas pela Teologia da Libertação, realizavam trabalhos de assistência 

social, ações de luta por igualdade de direitos e  melhores condições de 
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moradia, saúde e educação. Neste contexto duas mulheres se destacaram com 

ações para a comunidade e posteriormente em sua atuação na política 

alagoana, Kátia Born e Terezinha Ramirez. 

Kátia Born, atualmente ocupa o cargo de Secretária do Estado da 

Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos de Alagoas, possui sua 

formação em Odontologia pela Universidade Federal de Alagoas em 1975. É 

militante em prol dos direitos das minorias, em defesa do meio ambiente, da 

mulher. Foi primeira prefeita de Maceió, tornando-se a primeira mulher a ter 

dois mandatos eletivos consecutivos, passando a ocupar lugar de destaque na 

história da política de Alagoas. 

Suas ações no parlamento de Maceió suscitaram na criação da segunda 

Delegacia da Mulher do Brasil, juntamente com Terezinha Ramirez, uma das 

principais referenciais do feminismo o estado, com que teve papel importante 

nessa criação entre outras mulheres de destaque no estado. Em 1985 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui desenvolve ações 

com a participação de diversas representações femininas das esferas sociais. 

Paralelos ao movimento feminista em Alagoas surgem outros 

movimentos sociais, marcados por uma forte presença das mulheres, como os 

movimentos sindicais, sanitaristas, movimentos negro, de educação e 

movimentos pela terra, com bandeiras de lutas ligadas as melhores condições 

de trabalho e igualdade dentro dos diversos campos de trabalho, sejam na área 

a saúde, da policia e educação. 

Os anos 80, foram marcados por uma abertura política no cenário 

nacional, em Alagoas observa-se que a atuação feminina na esfera política 

assumia uma postura critica ao que se referente à opressão de gênero, 

partindo da idéia que as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres 

seriam um empecilho no exercício da cidadania plena das mulheres, seria 

necessária analisar a realidade das mulheres e buscar compreender as origens 

dessa condição de inferioridade, para promover uma transformação na 

participação feminina nas esferas sociais. 

Os debates promovidos pelo movimento feminista e de mulheres 

chegam a Universidade Federal de Alagoas em 1985, foi criado o Núcleo de 
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Pesquisa Sobre a Condição Feminina, iniciado pela professora Belmira 

Magalhães juntamente com outras pesquisadoras que tinham interesse pelo 

tema da mulher, seguido do Núcleo Temático Mulher & Cidadania em 1989 

iniciado pela feminista Nádia Regina Loureiro e atualmente liderado por Elvira 

Simões Barretto e o Mare&sal Estudos e Pesquisas criado em 1997 e que tem 

como lideres Izabel de Fátima de Oliveira Brandão e Maria de Fátima de 

Albuquerque . 

Em Alagoas como no Brasil os estudos sobre a mulher e as questões de 

gênero, bem como suas produções , se construiu uma relação muito próxima 

com o movimento feminista, e de mulheres, partidos políticos e acadêmica, 

existia esse link entre as principais pesquisadoras, projetos de pesquisas 

extensão e as esferas políticas, sindicatos e governo e os espaços 

acadêmicos, interação através de discussões e suas demandas muita vezes 

suscitaram em objeto de pesquisa e estudos.  

Atualmente não se observa da sociedade alagoana, um movimento 

feminista, mas sim ações realizadas por algumas lideranças femininas, sem 

sempre se intitulando como sendo feminista. Grande parte de suas ações estão 

voltadas para questões a trabalho da mulher, saúde, atos contra violência 

domestica. Líderes que atuam em diversas esferas sociais, da educação, 

políticas, jurídicas, mas não um movimento formado como se via na década de 

70.  

Os conceitos “mulher”, feminismo e gênero orientam a busca das 

produções sobre a mulher e as questões de gênero na Universidade Federal. 

Foi a partir do conhecimento e leituras sobre estas categorias que meu 

interesse pela pesquisa se eu de fato, encontrar essas produções, analisas 

quais as principais temáticas e espaços estão sendo fomentadas e como esses 

conceitos são utilizados, nas obras, nos estudos e nas pesquisas a cerca da 

temática. 

Na Universidade Federal de Alagoas, como no resto do país, os 

trabalhos sobre a mulher e as questões de gênero começam a serem 

produzidos na década de 70, ainda com uma produção inexpressiva, que 

tinham em seu bojo estudos sobre a mulher, com temas relacionados a 

trabalho e violência e posteriormente foi introduzida a estes trabalhos a 
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categoria gênero e estavam presentes principalmente nos cursos de Ciências 

Sociais, Letras, Serviço Sociais, Nutrição, Psicologia entre outros cursos. 

Na universidade Federal de Alagoas a criação de núcleos de estudos e 

pesquisas se configurou como agente que vem a fortalecer, difundir e fomentar 

discussões e produções com a realização de vários eventos, palestras, 

encontros e seminários que reúnem pesquisadores (as) e estudantes e 

aprofundar os debates teóricos no que se refere aos estudos sobre a mulher e 

gênero. 

Conhecer a história do movimento feminista em Alagoas e sua relação 

com a acadêmica se torne grande importância para o entendimento da história 

das produções realizadas na UFAL. A compreensão das bases teóricas, 

mulher, feminismo e gênero se tornam essenciais para busca e analise das 

produções, pesquisas e estudos que tratam sobre a questão da mulher e as 

diferenças e desigualdades das relações entre homem e mulheres.
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Ao realizar o mapeamento das produções acadêmicas na UFAL, que versam 

sobre a temática da mulher e as questões de gênero. As categorias mulher, 

feminismo e gênero aparecem associadas à cerca da maioria dos trabalhos 

catalogados no Sistema de Bibliotecas da UFAL. As primeiras obras datam da 

década de 1970 e a maior concentração de produções podem ser vista a partir 

dos anos 90 com a introdução dos estudos de gênero e a criação dos núcleos 

de pesquisas, desenvolvidos principalmente nos cursos de Ciências Sociais, 

Letras, Psicologia e Serviço Social, Psicologia, Nutrição. 

Ao desenvolver a pesquisa, nos deparamos com uma grande dificuldade 

de acesso as fontes documentais que pudessem revelar a radiografia das 

produções acadêmicas que versam sobre a temática da mulher e das questões 

de gênero na UFAL. Para tanto utilizamos a incorporação e a legitimação do 

depoimento como fonte de conhecimento, o que contribui para composição 

deste estudo, buscando analisar e entender com se deu o desenvolvimento 

dessas produções. 

O mapeamento inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, na busca por 

obras que contenham a temática mulher e estudos de gênero. Posteriormente, 

foi realizada uma descrição dessas obras, separando-as por temática, área de 

atuação (TCC, monografias, livros, capítulos de livros) e local em que 

possivelmente pudessem ser encontradas (biblioteca central da UFAL e 

bibliotecas setoriais). 

O sistema de bibliotecas da UFAL se configurou numa fonte importante 

de busca a cerca das produções, no entanto a incorporação do Lattes a 

pesquisa como fonte complementar se deu por ser uma base mais completa, 

com campos que demonstrar de forma mais especifica caracterizas dos 

pesquisadores bem como suas produções, atuação e formação. 

Dessa forma outra fonte de informação para busca de dados utilizada foi 

a Plataforma Lattes, do CNPQ, que surgiu a partir do desdobramento das 

buscas do SIBI, investigando o currículo Lattes das principais pesquisadoras 

que tiveram evidencia nessa primeira etapa da busca. Os campos de análise 

no Lattes examinados foram: apresentação, formação acadêmica, atuação 

profissional, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, áreas de produção, 

produções bibliográficas e orientações e supervisões concluídas. Entretanto, 
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apenas está incluso no mapeamento as produções acadêmicas (livros 

publicados, capítulos de livros e artigos) e as produções oriundas das 

orientações realizadas. 

Durante o levantamento do acervo, levou-se em conta produções que 

continha em sua descrição, local de produção, no caso especifico o Estado de 

Alagoas. Ou seja, obras, textos que tiveram sua construção local e como objeto 

e campo de estudo em Alagoas, porém nem todas as obras aqui descritas 

tratam de objetos de origem local, apesar de terem sido publicados na referida 

Universidade. Desde o início das atividades de pesquisa e do levantamento 

bibliográfico acerca das obras disponíveis até o momento foram encontrados 

14 trabalhos de conclusão de curso (TCC), 01 monografia para requisito de 

especialização, 03 teses de mestrado e 28 obras (aqui estão inclusos os livros 

publicados, artigos e capítulos de livros que abordam o tema pesquisado), 

tendo em sua nomenclatura os termos selecionados  mulher (es), feminismo, 

feminino e gênero. 

Embora não seja o foco da pesquisa, é importante ressaltar que, diante 

da quantificação das produções acima citadas, que apenas 03 obras foram 

produzidas por homens abordando questões como trabalho e esporte. Todos 

eram alunos do curso de graduação em Educação Física, o que demonstra que 

a maioria dos trabalhos que trazem em seu foco a mulher e as questões de 

gênero, ainda hoje são produzida por mulheres e talvez para mulheres. 

Dentre as produções acadêmicas encontradas no SIBI foram detectadas 

referentes à mulher e as questões de gênero um pequeno número de trabalhos 

de pós-graduação, distribuídas da seguinte em uma monografia para conclusão 

de especialização no curso de Serviço Social produzida no ano de 2010. 

Na Plataforma Lattes esse número é maior apesar de não se configurar 

em um quantitativo expressivo, encontramos duas monografias para conclusão 

de especialização em Ciências Sociais no ano de 1999 e uma em Vigilância em 

Saúde datada de 2004. Também foram encontradas cinco dissertações de 

mestrados, sendo duas no curso de Letras (2002 e 2011), uma em Direito 

(2010) e duas em Sociologia (2005 e 2011), para Doutorado foram detectados 

duas teses em Letras nos anos de 2007 e 2009. 



358 

  

 

 

No que se refere aos trabalhos de conclusão de cursos (TCC) em 

graduação encontrados disposto na base virtual do SIBI. 

Após a busca no sistema de bibliotecas UFAL (SIBI), passei a adotar a 

Plataforma Lattes Cnpq como fonte de informações e busca como parte 

complementar da pesquisa, frente a pequena quantidade de obras encontradas 

na primeira etapa. Para esse segunda etapa foi utilizado como parâmetro de 

seleção, as principais pesquisadoras que tem como foco de estudo a mulher e 

questões de gênero, que participam de grupos de estudos e pesquisas da 

Universidade Federal de Alagoas que estão cadastrado na base Cnpq, e que 

possuem uma grande quantidade de produções e orientações sobre a temática 

no campus da UFAL. 

 A analise parte da procura e consulta do Currículo Lattes de cada 

pesquisadora, durante a fase inicial da pesquisa realizada da base de arquivos 

SIBI alguns nomes se evidenciam por suas produções e orientações acerca da 

temática, para tanto partimos de uma consulta ao Lattes; Prof. Nádia Regina 

Loureiro de Barros Lima, Prof. Maria de Fátima Machado de Albuquerque, Prof. 

Belmira Rita da Costa Magalhães, Prof. Maria Aparecida Batista de Oliveira, 

Prof Izabel de Fátima de Oliveira Brandão, Prof. Elvira Simões Barretto. 

Das 87 obras publicadas. (14) tratam da temática de gênero, (2) sobre o 

corpo, 1,15(1) movimentos sociais. (1) biografia, (11) abordam a saúde como 

temática principal, (3) meio ambiente, (3) ciência, (4) trazem em bojo o 

feminismo, (7) literatura, (4) abordam sobre a violência, (1) subjetividade, (27) 

das produções tratam sobre a representação, (3) trazem a mulher como tema e 

(3) temas referentes a trabalho. 

Do total de livros publicados 59 estão ligados aos grupos e núcleos de 

pesquisa ,dentre elas “Mulher e Ciência”(1991),”Mulher e Saúde”(1992), 

“Mulher & meio ambiente”(1994), “ Mulher & Subjetividade”(1996),” “O 

Feminino na Psicanálise” (2001)  obras integrantes da Coleção Gênero e 

Cidadania desenvolvida pelo Núcleo Temático Mulher e Cidadania  .O grupo 

Mare&sal lança a Coleção Mare&sal  composta por três volumes: “ O Corpo do 

desejo : Mulheres e imagem corporal no espaço urbano de Maceió,’ “Retratos à 

margem: Antologia das escritoras das Alagoas e Bahia”, e “Corpo em revista, 

olhares interdisciplinares” entre outros produções como Gênero & Outros 
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Lugares: poéticas e espaços interdisciplinares” organizada pelas 

pesquisadoras Izabel Brandão e Maria de Fátima Albuquerque . 

Isso demonstra a importância do núcleo de pesquisas e estuda da 

formação das produções e a importância da reflexão da temática mulher e 

gênero na academia. As produções e trabalhos dessas pesquisadoras estão 

concentradas em publicações, orientações de TCC, artigos, palestras, e 

pesquisas ,que ajudam a disseminar as discussões sobre a tem tica e 

garantem uma regularidade da construção das produções. 

Importante ressaltar que a pesquisa não da conta da totalidade das 

produções, pesquisas, trabalhos sobre a temática mulher e estudos de gênero, 

visto que existem muitas produções no espaço acadêmico que estão ocultadas 

pelas não se apresentarem em nenhum tipo de registro, sejam eles on line ou 

material, ou espaços para armazenamento. 

Diante disso esse trabalho chama atenção para importância de acervos 

e espaços para essas produções, que ajudaria na manutenção, conservação e 

visibilidade dessas obras, bem como sua catalogação e registro das memórias 

da construção dos núcleos e grupos de pesquisa e estudos. 

Foram entrevistadas as pesquisadoras que mais tiveram evidência com 

número expressivo de participações e produções científicas realizadas sobre a 

temática pesquisada. Além disso, buscou-se entrevistar aquelas que foram 

mais recorrentemente citadas pela participação nos grupos e núcleos de 

pesquisas. O processo de realização das entrevistas foi longo devido a 

disponibilidade de tempo das entrevistas. Buscando através da trajetória 

dessas pesquisadoras, recontar a história da construção das produções 

cientifica que versam sobre a temática da mulher e questões de gênero na 

Universidade Federal de Alagoas, por meio de resgate histórico, a partir das 

memórias das pesquisadoras como fonte de conhecimento e técnica de coletas 

de dados.  

Apesar das discussões teóricas das relações de gênero na sociedade, 

debatidas na UFAL, serem recentes, elas marcam uma ampliação e 

consolidação de uma política de gênero na formação profissional: 
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Não resta dúvidas que, na UFAL, são muito recentes as discussões 
teóricas acerca das relações de gênero na sociedade, entretanto é o 
início que a ponta perspectiva de ampliação e consolidação de uma 
política de gênero na formação profissional, na pesquisa e na 
extensão entre outros fatores o aumento gradativo de demandas por 
essa área temática. (LIMA E CARDOSO. In PASSOS, 1997. p.74) 

 

Atualmente na UFAL, encontram-se registrados quatro núcleos ou 

grupos de pesquisa que abordam sobre os estudos da mulher e as relações de 

gênero, são eles: NEPEFEM (Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Condição 

Feminina), Mare&Sal estudos e pesquisas interdisciplinares, NTMC (Núcleo 

Temático Mulher & Cidadania) e Mandacaru (Núcleo de Pesquisa em Gênero, 

Saúde e Direitos Humanos) 

De um modo geral a formação acadêmica das entrevistadas, se localiza 

são na área de humanas, nas áreas de Ciências sociais, Literatura, Filosofia, 

Serviço Social, Psicologia e também na área de Saúde, a maioria possui com 

pós-graduação, doutorado. Grande parte delas é natural de outros estados 

como, Sergipe, Rio de Janeiro, Paraíba Pernambuco e vieram para Alagoas 

por variadas questões, principalmente profissionais e pessoais. 

Outro ponto de reflexão foi como os estudos da mulher e de gênero 

foram aparecendo como objetos de estudos, pesquisa e analise em suas 

carreiras profissionais, acadêmicas e na vida dessas mulheres, quais as 

influencia, referenciais, quais as possíveis motivações ou acontecimentos 

suscitaram para o interesse da temática, Os papeis sociais aparecem como 

determinantes dessas escolha, nessa relação entre publico e público, lar e vida 

publica social, engajamentos em movimentos sociais,reprodução de um 

modelo de sociedade e cultura predominantemente machista que faz suscitam 

alguma interjeições sobre o papel de homens e mulheres. 

Diante dos relatos a maioria das mulheres já suscitavam indagações e 

interrogações sobre a condição feminina na vida cotidiana, no desempenhar 

dos papeis, de mãe, trabalhadora, dentro do ceio familiar e no mercado de 

trabalho, participação em partidos políticos e de igreja e foi na academia que 

colocaram algumas respostas para suas indagações. 
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Os estudos sobre a mulher a as questões de gênero na Universidade 

Federa de Alagoas,no inicio de certa forma foi visto com uma certa indiferença, 

ou e dada falta e importâncias as produções, estudos e pesquisas, posto como 

um tema não merecedor de um olhar cientifico,.Introduzir essa temática as 

estudos e pesquisa dentro da UFAL, tonou-se algo desafiador e ao mesmo 

tempo instigante.Mas que sem sombra dúvida a de grande  importante na 

construção de um conhecimento da origem das relações sociais e base para 

reflexão de antigas e atuais e futuras indagações e desenvolvimentos de novos 

olhares na vida social.Em relação a “como se deu a receptividade dos estudos 

de gênero na UFAL. 

 Ao analisar os depoimentos dessas pesquisadoras de uma forma geral, 

podemos constatar como a ligação delas com o feminismo e a ação partidária, 

juntamente com experiência fora da academia relacionadas ao papel também 

de docente foram delineando o perfil dos seus estudos, trabalhos e pesquisas e 

como isso suscita o interesse pela temática e ter essa junção dos trabalhos 

legitimados pela memória de construção é sem dúvida de grande importância 

para a compreensão dos estudos da mulher e gênero dentro da Universidade 

Federal de Alagoas. 

O presente trabalho que retrata as produções a cerca da temática 

mulher e questões de gênero, tem como objetivo servir de consulta para futuros 

pesquisadores, estudantes e pessoas com interesse pelo tema, buscar o perfil 

dessas produções, sobre quais temáticas e assuntos estão sendo postos em 

discussão, servir de base para reflexões, bem como mostrar a importância da 

manutenção dos acervos de bibliotecas e a importância da disponibilidade 

dessas produções para consulta. E ressaltar a importância dos estudos da 

mulher e gênero para compreensão de para analise das relações sociais. 
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Resumo:   
 
 
      Este artigo trata da questão de como as concepções de amor conjugal nas letras de rap relacionam-se 

com a questão de gênero nesse estilo musical no Brasil. Ainda, existe há reflexão sobre a quantidade e 

modo de participação de ambos os sexos nessa modalidade musical. Dessa forma, o tema central dessa 

pesquisa foi delimitado em torno dos significados sócio-culturais atribuídos aos discursos sobre amor 

heterossexual 

 
       
Palavras Chaves:  Antropologia das Emoções, Amor, Relação de Gênero 
 
 
Abstrat: 
 
    This article deals with the question of how conceptions of conjugal love in rap lyrics relate to 
the issue of gender in this musical style in Brazil. Still, there is no reflection on the amount and 
method of participation of both sexes in this type of music. Thus, the central theme of this 
research was delimited around the meanings attributed to socio-cultural discourses of 
heterosexual love. 
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1-Introdução: 
 
            Existem jovens das periferias do Brasil, que constroem músicas conhecidas como 

pertencentes ao gênero musical do rap. Esse estilo musical pertence ao movimento Hip-Hop, 

que é o nome de uma cultura juvenil. Este movimento engloba basicamente a música (rap), a 

dança (break) e o grafite (arte visual). Neste texto analiso os discursos e significados sociais 

existentes em letras de rap sobre amor entre homens e mulheres, sendo assim esse estudo 

requer reflexões sobre a questão de gênero.  

          A maioria das músicas de rap contém críticas, relatos e denúncias sociais, sobre a 

escassez econômica e de diversos tipos de preconceitos sociais. Dessa forma, muitas letras 

dessas canções são baseadas na descrição de sofrimentos, reações e transformações sociais 

e pessoais, que uma sociedade moderna, urbana e desigual, provoca em pessoas de baixa 

renda. Para muitos rappers
594

 esses sujeitos são as principais vítimas dessa desigualdade 

social. 

            Os sofrimentos e as reações dos rappers e de outros moradores das periferias, perante 

a violência física e simbólica, é representada por esses compositores em um contexto de 

guerra urbana. Para esses artistas, diante dessa guerra, deve-se enfrentar e defender-se de 

suas violências com outras forças semelhantes. Estas energias obtêm-se de sentimentos 

como, por exemplo, de ódio e de raiva, os quais são manifestados no corpo por meio de vozes 

grossas, de rostos sérios e postura firme.  

           Desde que comecei a ouvir rap a partir de 1998, noto a maneira como um dos discursos 

mais desenvolvidos pelos artistas dessas músicas é que eles cantam, prioritariamente, para 

representar os conflitos e problemas sociais vivenciados pelos moradores das periferias. No 

entanto, observo o modo como as mulheres das periferias não estão atuando e sendo 

representadas na mesma proporção numérica que os homens, pelo contrário, comparando 

com os homens existe um número menor de pessoas do sexo feminino cantando rap no Brasil. 

Além da questão numérica analiso a forma como há nas letras de rap diferenças de 

significados sociais nos discursos de mulheres e homens na relação de gênero. Assim, na 

medida em que vemos no cenário do rap nacional uma heterogeneidade de significados 

culturais no modo de representar o feminino e o masculino, analiso como as emoções são 

usadas para tal finalidade, entre esses sentimentos está o amor conjugal.  

                                                           
594

 Rappers  e MC’s são os compositores e cantores da música rap, que podem ser homens e mulheres. 
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        Ainda estudo o modo como existem nesse estilo musical homens e mulheres que 

atribuem um valor social menor para sentimentos como o amor amoroso. E como esta emoção 

possui relação com os discursos sociais de gênero, nos quais o “feminino na mulher” é 

frequentemente associado ao amor conjugal, assim pesquiso se a “mulher feminina” que 

expressa amor conjugal através dos raps é vista nesse cenário musical como portadora de um 

reconhecimento social menor que pessoas de outro sexo e com maiores representações de 

masculinidade e de outras emoções. 

 

  2 -  Alguns aspectos do conceito de gênero 

 

             Os estudos de gênero são realizados em textos de diversas autoras, os quais 

começaram a elaborar essa discussão considerando uma relação entre o corpo das pessoas e 

os aspectos sociais nos quais elas vivem e são formados, e isso na medida em que atribuímos 

significados culturais a eles.   

            Segundo Linda Nicholson (2000), no final dos anos 60 a categoria usada para 

diferenciar o homem da mulher era o “sexo”, ou seja, a biologia do corpo. O feminismo dessa 

época teve que lidar com esse tipo de concepção e pensar nas distinções sociais entre 

ambos os sexos. Por isso, essa autora apresenta que o “sexo” esteve e ainda permanece 

atrelado as discussões e visões sobre o masculino e o feminino. Linda Nicholson (2000) 

analisou ainda, que em contextos sociais e históricos diversos, as concepções de homem e 

de mulher, de feminino e de masculino podem ter sentidos diferentes.  

            Nota-se ainda, o modo como nas teorias científicas das feministas da década de 60, 

e mesmo em muitos espaços na sociedade de hoje, as categorias homem e mulher são mais 

um reflexo do sexo das pessoas e o conceito de masculino e de feminino são entendidos 

dentro do campo de significados sociais, de referências e de atributos culturais, que são 

atribuídos aos dois sexos opostos. 

          Segundo Joan Scott (1992) a partir da década de 60 nos Estados Unidos delimitou-se 

um campo no qual feministas acadêmicas reivindicam que as mulheres também fossem 

vistas como sujeitos históricos, e não apenas os homens. A partir da perspectiva política de 

inserir e provar que as mulheres estão na história, os estudos sobre tais pessoas ampliaram 

seu campo de reflexão até construir gênero como uma categoria analítica, e isso nos 

estudos sobre as desigualdades e diferenças entre ambos os sexos. 

         A partir da década de 70 nos Estados Unidos e finais dos anos 80 no Brasil, as pesquisas 

sobre as mulheres deixaram de ser estudadas isoladamente e passaram a ser relacionadas 

com os homens. Dessa forma, a categoria de gênero começou a ser usada para pensar a 

mulher em relação ao homem. Assim, essas pesquisas introduziram a perspectiva das 

diferenças sociais entre os homens e as mulheres como distinções relacionais. A categoria de 

gênero foi construída para rejeitar as explicações que atribuíam apenas à biologia dos corpos, 

as diferenças de papéis sociais desempenhados pelos homens e pelas mulheres. (Kaslsing, 

2008; Soihet,1986, Linda Nicholson,2000). 
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           O gênero seria o resultado dos significados sociais dados para os sexos das pessoas. 

No entanto, Butler (2003) questiona uma separação binária entre os conceitos de sexo e 

gênero. Essa autora argumenta que o sexo também é uma criação social.    

         Assim, tendo como referência as discussões descritas aqui sobre sexo e gênero, em 

minha pesquisa aciono gênero como um conceito para pensar o corpo ou sexo das pessoas, 

mas não como uma diferença com uma essência dada pela natureza, e sim como uma 

construção social baseada em significados culturais criados pelos seres humanos. 

      

   2.1- Relação de Gênero no rap 

 

            Em minhas observações principalmente de vídeos de rap na internet e de outros 

veículos de comunicação como, por exemplo, de revistas e CDs desse estilo musical, notei o 

modo como a quantidade de mulheres não é maior e nem igual o número de homens nesse 

cenário musical, mas sim substancialmente menor. 

             Questionar a proporção numérica de ambos os sexos no rap nacional e enxergar 

que temos no Brasil uma quantidade bem maior de homens que mulheres no rap é um dos 

motivos que me levou a estudar a relação de gênero nesse estilo musical. Assim, meus 

estudos têm mostrado não apenas uma diferença quantitativa entre ambos os sexos, mas 

que essa questão numérica está relacionada com uma problemática de desigualdade no 

campo de gênero e, portanto, a presença da utilização de poder entre homens e mulheres 

nesse cenário musical no nosso país.               

             Observo o modo como muitas MC’s e rappers possuem o discurso no qual a mulher 

não é excluída desse cenário musical. No entanto, baseada em minhas análises argumento 

que as relações sociais criam vivências entre homens e mulheres baseadas na ideia e práticas 

de poder. Entretando, tal poder não ocorre através de uma exclusão explícita, direta e 

consciente das mulheres pelos homens. E ainda, afirmo que o poder nessa relação de gênero 

se dá na medida em que existe uma associação de inferioridade atribuída e criada entre 

mulher, feminilidade e determinadas emoções como, por exemplo,  

o amor conjugal. Entender uma relação de poder permeada por referências e práticas nas 

quais a mulher não é excluída diretamente, e há a utilização de estratégias e ações dos 

agentes desse contexto para reproduzirem ou lidarem com tais relações de poder, está em 

discussões realizadas por autoras como Sherrey Ortner (2007).  

              A maioria das cantoras de rap não possuem como prioridade questionar a 

desigualdade de gênero nesse estilo musical e algumas delas e alguns homens negam que tal 

relação de poder exista hoje no rap nacional, ou que seja tão grande como no passado, essa 

análise foi demarcada nessa pesquisa. Todavia, ainda há nesse estudo a forma como mesmo 

diante de poucas referências femininas no rap nacional, as mulheres nesse meio musical 

desenvolveram ao longo dos anos algumas estratégias ou resistências (Sherrey Ortner, 2007), 

para participarem desse espaço e criarem dentro do rap algumas representações e discursos 

femininos. Um exemplo dessa ação feminina foi à criação do site www.hiphopmulher.com.br, o 

http://www.hiphopmulher.com.br/
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qual é organizado por mulheres das periferias, e voltado, principalmente, para contemplar 

problemáticas, conquistas artísticas e sociais dessas mulheres do Brasil. 

           Atualmente existe no rap homens e mulheres declarando que houve avanços na 

quantidade e no espaço artístico para as MC’s expressarem sua arte, e realmente foi 

observado tal fato nessa pesquisa, e isso devido a uma  comparação visual no número de 

mulheres nos diversos tipos de eventos de rap ao longo do tempo. Todavia alguns discursos 

sobre as mulheres ainda permanecem legítimos, principalmente aqueles que separam as 

mulheres em categorias morais, como vemos na citação abaixo da autora Patrícia Souza 

(2006). 

             Patrícia Souza (2006) estudou o modo como algumas jovens do Hip-Hop conviviam 

nessa cultura juvenil, na qual o rap está inserido. Essas moças consideravam esse movimento 

social predominantemente dominada pelos homens. Dessa forma, tal autora explicita a 

seguinte questão: 

       “Na realidade, a mulher no mundo do hip-hop carioca ou paulista 
ocupa um papel secundário, apesar de nenhum de seus membros 
admitir isso nas entrevistas realizadas. Além de enfrentarem um 
machismo velado, que se expressa no uso freqüente da expressão 
‘vadia’ nas músicas e discursos, elas enfrentam o pouco espaço que 
existe para que artistas do sexo feminino possam se manifestar”    ( 
Souza, p.483,2006). 

 
            Assim, como Patrícia Souza (2006) o autor Derek Pardue (2008) declara o modo como 

o papel da mulher no Hip-Hop é secundário e menos discutido nesse movimento, e segundo 

este autor isso ocorre devido a um machismo naturalizado na sociedade brasileira. Para ele 

essa naturalização dificultaria um questionamento crítico e uma desconstrução desse 

machismo no Hip-Hop. Segundo Derek Pardue (2008) algumas categorias como ter “atitude”, a 

estética corporal, a expressão facial para cantar rap, os temas das letras, os discursos nas 

entrevistas, as sonoridades, os ritmos das músicas e outros, os quais são realizados pelos 

homens e pelas mulheres no cenário do rap, contribuem para a constituição de uma relação de 

gênero problemática, tensa, e, muitas vezes, um assunto evitado no Hip-Hop. Assim, esse 

autor afirmou o seguinte aspecto presente nessa cultura juvenil: 

        “Mesmo assim, minha experiência com centenas de 
praticantes de hip hop é que, na grande maioria, a feminilidade é 
um conceito parcial. Os valores e tendências preconcebidos de 
ser mulher impedem-nas de participar completamente da cultura 
hip hop. A ligação entre elas e a ‘realidade’ indicada acima, em 
termos de transporte à noite, mundo de negócios e produção de 
som, deixa a desejar na visão machista. Os homens de hip hop 
vêem as mulheres como provedoras ‘fracas’ de ‘informação’. Por 
depender quase exclusivamente de sua imagem, tom de voz e 
movimento corporal (‘presente’ nas palavras do Gordo), as 
mulheres de hip hop tendem a ser vistas como objetos de 
beleza, um valor que necessita de ‘proteção’.Com isso, os hip 
hoppers masculinos reforçam uma noção geral de masculinidade 
brasileira dentro do paradigma de patriarcado.”( Pardue. Derek, 
p.15, 2008) 



370 

  

 

 

           A desigualdade artística e de gênero entre os homens e as mulheres no campo do rap, 

têm relação com o fato de haver pouca compreensão e aceitação de vários mecanismos como, 

por exemplo, as emoções manifestadas pelas mulheres, e o “modo de ser feminino”, também 

podem questionar a atual organização e relações sociais pautadas na violência. Entretanto, do 

mesmo modo que houve mudanças no papel da mulher na sociedade e na relação entre 

homens e mulheres, isso também ocorre no rap. Todavia, essas mudanças de representações 

sociais de mulher e de homem não ocorrem em todos os contextos sociais dentro do rap como 

é analisado/ nas letras desse estilo musical.  

 

3- Emoções e gênero no rap 

 

          A maioria das músicas de rap contém críticas, relatos e denúncias sociais, sobre a 

escassez econômica e de diversos tipos de preconceitos sociais. Dessa forma, muitas letras 

dessas músicas são baseadas na descrição de sofrimentos, que uma sociedade moderna, 

urbana e desigual, provoca em pessoas de baixa renda. 

           Os sofrimentos e as reações dos rappers e de outros moradores das periferias, perante 

a violência física e simbólica, é representada por esses compositores em um contexto de 

guerra urbana. Para esses artistas, diante desse conflito, deve-se enfrentar e defender-se de 

suas violências, com outras forças semelhantes. Percebe-se o modo como está presente nos 

raps, a forma como a postura de enfrentamento obtém-se de sentimentos como, por exemplo, 

de ódio e de raiva; e de demonstrações de virilidade física, de vozes grossas, de rostos sérios 

etc. 

             Analisa-se a forma como essas emoções e requisitos pessoais descritos no parágrafo 

anterior, compõem no cenário do rap um grupo de recursos emocionais para os rappers 

lutarem contra o poder capitalista e seus principais agentes; e para muitas pessoas desse meio 

artístico tais recursos não estão presente na arte de diversas mulheres. 

            Existe uma concepção
595

 de mulher no Hip-Hop e nas periferias  fundamentada na 

visão na qual a mulher não possui os mesmos interesses sociais e políticos que os rappers. 

Nessa representação de mulher há a ideia que as pessoas do sexo feminino falam muito sobre 

namoro, amor romântico, beleza estética, roupas, filhos, tarefas domésticas, choram demais e, 

além disso, não possuem os principais requisitos corporais para cantar um “bom” rap, ou seja, 

a maioria delas possui voz fina, pouca firmeza física, delicadeza no modo de parar, andar, falar 

etc. Observa-se a maneira como o “modo de ser feminino”
596

 e as emoções que as mulheres 

das periferias mais expressam publicamente, são consideradas ineficientes, assim como elas, 

para questionar e enfrentar um sistema baseado na violência.  

                                                           
595

 Tal concepção foi vista por mim na pesquisa empírica na cidade de Marília. E neste ponto eu concordo 

com a autora Patrícia Souza (2006) já citada aqui, assuntos como machismo não é dito para o público 

geral da sociedade e através de veículos de comunicação, mas pode ser percebido em uma pesquisa de 

campo ou por quem mora nas periferias. 
596

 Neste artigo as expressões: “modo de ser feminino” e “emoções femininas ”, não estão 

obrigatoriamente sempre presente em pessoas com o sexo/biológico de mulher; em outras palavras, 

qualquer  tipo de emoção pode estar presente e ser apropriada por pessoas dos dois sexos. 
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             Existe um paradoxo no rap que ocorre da seguinte forma: o rap se propõe representar, 

narrar, dar voz aos moradores das periferias, entretanto não contempla questões vistas pela 

sociedade como “assunto de mulher”. As representações femininas são consideradas pela 

sociedade como possuidora de menor valor e fora do campo da política, assim as mulheres 

também não fariam política. Todavia, analiso que se elas adotam representações masculinas, 

como vejo que ocorre muitas vezes no rap nacional, essas mulheres aumentam suas chances 

de seres vistas como pessoas que possuem poder de transformação social. 

              Dessa forma, o “ser masculino” possui mais espaço e poder de transformação social 

enquanto a mulher sensível, amorosa, delicada etc. deve ser transformada, e não agir 

politicamente, pois seus recursos de “ser feminino” não possui poder para uma ação política 

legítima. 

 

3.1-  Emoções: criações sociais nos homens e nas mulheres. 
 
           Observa-se em muitas sociedades, a forma como as diferenças sociais entre os homens 

e as mulheres
597

, estão presentes nas ocupações profissionais, nas organizações familiares, e 

até mesmo no modo como essas pessoas devem vivenciar suas emoções na sociedade.               

          Entende-se a forma como há uma interação cultural entre as emoções e a formação 

social dos homens e das mulheres. As diferenças sociais as quais atuam e constroem a 

relação de gênero, indicam para que os homens e as mulheres sintam e expressem suas 

emoções nas relações sociais. Desta forma, vemos o modo como essas emoções são 

vivenciadas e transformadas de modo diferente pelas pessoas dos dois sexos e que possuem 

atributos masculino ou feminino.  

          Para Elias (1994), o controle e o condicionamento das emoções são mais eficientes do 

que a violência física, pois eles moldam e ditam as emoções dos indivíduos nos padrões 

sociais. Ainda segundo esse autor, apesar de na sociedade moderna ter sido construído as 

noções de um “eu” individual, de personalidade, de autopercepção individual, do “homem 

interior” e outros, o controle social não deixou de atuar na formação das emoções dos sujeitos. 

Para esse autor, o mundo exterior continua moldando as consciências individuais.  

           Elias (1994) também demonstra em seu livro “O processo civilizador”, a maneira como o 

controle social dos sentimentos marcou o processo de civilização humana no mundo ocidental. 

Entretanto, estudo a forma como há um contexto particular e significativas diferenças sociais, 

no modo como as mulheres e os homens devem controlar e expressar seus sentimentos. 

            As emoções são expressões dotadas de significados sociais, os quais encontram 

expressão nos sentimentos das pessoas. Desta maneira, as emoções fazem parte das 

                                                           
597

 Por uma questão de delimitação de tema, esse artigo trata somente das relações heterosexuais. Todavia 

na medida em que ele trata da norma sexual e amorosa, penso que tal assunto deixa pistas para hipóteses 

dos motivos pelos quais a questão da existência de outras formas de relações amorosas e sexuais são 

ainda menos discutidas nesse estilomusical que o papel da mulher no rap. 
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questões sociais, culturais e políticas, e que também são manifestadas, sentidas e 

compreendidas via corpo humano. 

             Para Breton ( 2009 ) os corpos dos sujeitos são os mesmos em todas as sociedades, 

mas as emoções que esses corpos emitem variam de uma sociedade para outra. Tal fato 

ocorre porque as emoções são construídas em culturas diferentes umas das outras. No 

entanto, nota-se nos escritos desse autor que ele não nega uma dimensão subjetiva e corporal, 

na qual  são produzidas as emoções, assim ele declara: 

     “As percepções sensoriais, ou a experiência, e a expressão 
das emoções parecem emanar da intimidade mais secreta do 
sujeito; entretanto, elas também são social e culturalmente 
modeladas. (Breton,2009:09)” 

 

             Vemos nesse trecho acima que o autor demonstra uma relação entre corpo e  cultura, 

e que ambos produzem as emoções nas pessoas. Estes sentimentos não são naturais e não 

estão escondidos no íntimo do corpo humano. No entanto, em nossa sociedade moderna o 

homem é educado para comunicar de modo disciplinado e sendo orientado por certos 

profissionais e especialistas os quais atuam em instituições suas emoções e vivências mais 

íntimas como, por exemplo, a sexualidade (Foucault,1997). Tendo como referência as análises 

de Foucault (1997) penso que o o amor conjugal também é disciplinado e colocado 

socialmente para ser vivido dentro de determinados padrões, referências, espaços sociais e 

somente por certas pessoas como, por exemplo, pelas mulheres ou homens com significados 

de feminilidade e não de masculinidade. 

            Analisa-se a forma como em nossa sociedade ocidental e moderna o homem deve 

controlar mais a expressão de suas emoções que as mulheres. Isso pelo fato de ele ter uma 

maior obrigação de ser racional que as pessoas do sexo feminino. Assim, a racionalidade 

compõe um dos atributos do masculino e as emoções do feminino.   

           Segundo Giddens (1993), a emoção foi sendo concebida como algo do campo do 

feminino. Esse autor nos mostra como essa sensação foi sendo construída como aquela que 

prejudica e corrompe as pessoas. Assim, na nossa sociedade a emoção seria uma fraqueza 

negativa e própria da mulher. No entanto, acrescento que no contexto do rap nacional não é 

qualquer emoção que é concebida como sinônimo de fragilidade, e sim, os sentimentos como o 

amor conjugal. 

          As emoções como, por exemplo, o ódio e a revolta são positivadas no rap e concebidas 

como sinal de masculinidade. Isso na medida em que elas estão nas letras de rap e devido ao 

fato de os compositores dessas músicas se sentirem em luta contra a organização social, os 

valores e significados sociais presentes nesse tipo de sistema político. Esse modo de 

concepção da vida social está presente em um trecho da música Triunfo
598

 do rapper Emicida: 

                           “ (...) Meu exército marchando pelas ruas de terra 
                             Pra tirar as medalha dos canalhas sem aura boa 
                             (...) Se o rap se entregar favela vai ter o que?  
                             Se o general fraquejar soldado vai ser o que?(...)” 

                                                           
598

 As músicas inteiras citadas neste artigo podem ser encontradas em sites de hip-hop como, por 

exemplo,rapnacional.com.br,  radio.uol.com.br e muitos outros. 
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                      No trecho da música “Triunfo” citado acima, temos palavras como exército, marchando, 

medalha, general e soldado, esses termos presentes nessa letra são símbolos atuantes em 

uma guerra. Para os rappers  esse conflito é urbano, e da periferia contra os poderes sociais 

que vem de fora dela. No entanto, objetiva-se destacar a forma como esses símbolos estão 

inseridos principalmente nos homens das periferias; eles são os “soldados” em luta contra seus 

inimigos, para manter a sobrevivência dos seus “iguais”. Assim, essas categorias que 

demonstram sentimentos de luta representam nesse meio artístico masculinidade e poder. 

Segundo Goldman & Neiburg (2002), esses modelos de masculinidade e representações não 

são a ação social real, mas também não significam sua falsificação. 

             De acordo com a visão de muitos(as) rappers, é o meio social no qual vivemos 

atualmente, que os conduz para sentirem e manifestarem em suas músicas emoções como a 

raiva. Breton (2009) também atribui ao meio social às variações de emoções sentidas e 

exteriorizadas pelas pessoas. 

        Observa-se a forma como muitos(as) rappers concebem o modo como eles(as) estão em 

uma guerra urbana, na qual o inimigo utiliza a violência física e simbólica contra eles(as) e seus 

semelhantes, mas para essas pessoas são os homens os mais capacitados para lutarem 

contra esse rival.  

         Entre os rappers e entre as MC’s o masculino é compreendido como uma representação 

social com requisitos úteis como, por exemplo, virilidade, força, agressividade e outros 

semelhantes, para confrontar a estrutura social agressiva e as pessoas que estão no poder em 

nossa sociedade. Sendo assim, se uma mulher ou homem quiserem cantar rap eles têm que, 

em muitos contextos sociais, adotarem alguns desses significados de masculinidade. Essa 

concepção presente no cenário do rap nos auxilia na compreensão dos motivos pelos quais há 

um número menor de mulheres/ feminino nesse campo artístico, pois socialmente e 

historicamente o corpo com aspectos biológicos de mulher recebe ao longo do tempo mais 

representações de feminilidade. 

 

3.2- Do ódio ao amor  
 

           Maria Coelho (2006) analisou na obra da antropóloga norte-americana Catherine Lutz, a 

maneira como a emoção em oposição a razão é entendida como negativa, mas para uma 

concepção romântica a emoção é compreendida como positiva. Ainda estudando as análises 

dessa antropóloga americana, Maria Coelho (2006) declara a forma como a emoção, por ser 

vista como uma expressão espontânea, natural e irracional, é associada às características do 

que compõem a referência do feminino. Assim, a emoção enquanto atributo do feminino é 

concebida como uma fraqueza apenas em alguns contextos sociais; entretanto, em outras 

situações, ela é uma força poderosa na medida em que pode ameaçar o poder no qual está  

subjugada. 

               Todavia como narramos neste texto no cenário do rap nacional apenas algumas 

emoções são vistas como capazes de resistir ao poder do sistema social, e não são as que 
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possuem significados de feminilidade. A pouca descrição e reflexão sobre amor entre um 

homem e uma mulher, e um valor menor atribuído a esse tipo de relação humana esconde uma 

inferiorização da mulher/feminina e de suas emoções.  

              Assim analiso que o amor amoroso é concebido no rap como um sentimento da 

dimensão do feminino, e a pessoa que expressa essa emoção também não possui o mesmo 

reconhecimento social e artístico como uma outra que manifeste raiva nas letras de rap, 

portanto, uma mulher em sua dimensão amorosa também não obtém considerável legitimidade 

artística; assim uma “mulher masculina” e/ou que saiba fazer uma nítida separação entre as 

emoções no contexto do rap, recebe esse reconhecimento no rap nacional.  

                Iniciei via facebook e emails diálogos com cantores e cantoras de rap sobre o tema 

principal deste texto. Nesses veículos obtenho mais respostas das mulheres, pois como já 

sabemos e imaginava as mulheres são mais autorizadas e preparadas socialmente para 

falarem de amor conjugal. No entanto, nesses veículos de comunicação há homens que falam 

desse assunto comigo, embora o número seja menor que o de mulheres, esse fato demonstra 

a existência de diferenças culturais na relação de gênero, mas não uma homogeneização das 

representações coletivas de masculino e feminino. Por isso, reproduzo abaixo a declaração de 

um MC: 

   “ Pra mim vejo e sinto que sou um grande privilegiado em ter ao meu lado 
uma mulher que não se deixa se prender a rótulos, que é 
companheira,compositora, produtora com talento e uma voz maravilhosa e o 
principal um caráter firme e convicto de seus ideais, independente de tudo e 
todos ela vai, está firme e forte defendendo os direitos femininos e suas lutas. 
E além disso, nosso povo em geral. Mais aprendo que ensino porque é muito 
louco meu, uma grande amiga que confio minha vida a ela. E a cena às vezes 
é até engraçado porque discutimos sobre bases, refrões, partes e 
participações...mais no fim sempre conversamos e chegamos ao um acordo. 
Acho que não sei se um dia conseguirei compor uma canção de amor pra ela 
especialmente como fez o Juba, mas a amo muito e sou seu maior fã.Cito meu 
amor por ela na nossa música ‘Buscar o Amor’ de nosso segundo CD porque 
ela me preenche dentro e fora do RAP.” 

 
       Podemos ver no trecho acima que o amor significa respeito, fidelidade, companheirismo, 

cumplicidade e admiração. E tal amor não está acompanhado de paixão via corpo, no espaço 

privado e público. Além disso, o MC demonstra em sua fala dois lados: um deles é de ter 

consciência que possui dificuldades em cantar um rap com uma declaração de amor para sua 

esposa, embora não saiba os motivos dessa dificuldade; o outro lado é que ele expressa seu 

amor por ela quando escreveu esse trecho para mim via facebook, no entanto, é uma 

expressão via escrita para uma pesquisadora e fora das letras de rap. Isso demonstra que ele, 

assim como outros(as), possuem dificuldades em manifestar esse tipo de sentimento no 

espaço do rap. 

        Analiso nesses meus diálogos com cantores e cantoras de rap realizados via facebook, o 

modo como eles(as) cobram e divulgam dos outros cantores e cantoras e dos moradores das 

periferias uma relação de amor baseada na transparência, honestidade e sinceridade, esse tipo 

de amor é conhecido em nossa cultura como um sentimento puro e autêntico, e assim, deve 

ser mantido pelo casal.  Os rappers e as MC’s criticam relação amorosa com a intenção de 
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durar pouco tempo, e isso devido a um objetivo de obtenção de segurança financeira e 

emocional. Por isso, há muitos raps que possuem em suas letras palavras com as quais 

ofendem homens e mulheres que conscientemente envolvem-se em uma relação amorosa 

apenas pela segurança financeira e desejo sexual.  

           Assim, até o momento desta pesquisa vejo no rap a existência de uma concepção de 

amor parecida com a descrita por Claudia Rezende e Maria Claudia Coelho (2012), esse é um 

amor “Romeu e Julieta”. Nesse tipo de amor as pessoas se concebem como livres das 

pressões sociais e assim podem escolher quem elas amarão, e são guiadas por um sentimento 

amoroso puro e irracional. No livro dessas autoras elas descrevem que nem sempre na 

sociedade ocidental houve essa concepção de amor, pois em outras épocas eram as famílias e 

o coletivo que realizavam a união conjugal entre um homem e uma mulher. O amor “Romeu e 

Julieta” é uma emoção moderna, que também encontro nas letras de rap. Essas chamam esse 

modo de pensar o amor nos tempos modernos de cósmico.  Nas concepções de amor 

presentes nas letras de rap existe esse modo de amar, o qual também chamarei de cósmico; e 

isso por vê-lo de modo muito similar ao tipo de amor citado por Claudia B. Rezende e Maria C. 

Coelho (2010).  

            No gênero musical do rap dinheiro e amor não se misturam, amor não pode torna-se 

mercadoria em um mundo já dominado pelo dinheiro, nesse sentido o rap apresenta um contra 

modelo de relações sociais. Tal discurso sobre amor conjugal foi selecionado nessa pesquisa 

como uma visão muito presente no rap. 

             Nesse meu estudo o discurso da Silvana
599

 me chamou a atenção pelo fato de revelar 

práticas de relacionamentos amorosos os quais não estão dentro do amor puro e cósmico. 

Assim, essa MC declarou: 

                                 “ (..)  Não adianta fazer música de amor, se trai a esposa, 
   Se quando desce do palco dá em cima de Deus e o                             
mundo(...)” 

 

            Compreendo que as formas de amor descritas em letras de rap podem não serem as 

praticadas em todos os contextos sociais, é isso que Silvana demonstra nessas duas linhas 

aqui citadas e declaradas por ela para mim em um diálogo via facebook. Silvana na posição de 

mulher está inserida no cenário do rap e participa de uma dinâmica cotidiana e de um contexto 

fora das letras divulgadas para o grande público. Com um olhar de mulher ela revela o modo 

como os homens podem ter mais relações efêmeras que as mulheres. Ao mesmo tempo ela 

cobra uma coerência entre as ideias apresentadas nas letras por um cantor e o que ele faz em 

outras esferas da sua vida. Tal cobrança moral é bem comum no cenário do rap; pois a ética 

moral de um cantor ou cantora é um valor significativo no rap. Assim, se uma pessoa canta que 

ama uma mulher ou homem não pode amar um segundo  sujeito, isso pode ser interpretado 

como falta de fidelidade e de amor puro. 

              Em uma conversa via facebook com um cantora de rap ela me disse que não gosta de 

rap com temas sobre amor entre ambos os sexos, isso porque não é útil para as pessoas das 
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 Todos os nomes dos meus interlocutores são fictícios. 
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periferias. Ela ainda me disse a forma como possuímos temas mais importantes do que falar de 

amor como, por exemplo, criança morrendo de fome, críticas ao governo etc., quando eu 

perguntei como ela pensa que deve ser uma relação de amor entre um homem e uma mulher 

obtive a seguinte resposta:  

“(..)Sei lá (risos) cada um tem um jeito né 
Difícil de falar 
Mas no mínimo tem haver com respeito(...)” 

 
          É revelador observar que mesmo a autora do trecho anterior sendo uma mulher, ela diz 

que é difícil escrever sobre amor conjugal, esse fato mostra que ela pensou baseado em uma 

referência emocional de masculinidade quando visualiza amor no rap. E por fim, ela cita a 

palavra respeito como mais um símbolo e prática que deve ter no amor conjugal.  

          Até o momento da pesquisa temos o modo como o amor puro ou com respeito e 

cósmico no rap aparece sozinho ou ao lado do amor erótico, mas este último quase não está 

presente nesse estilo musical. O amor paixão/sexual é repudiado no rap por ser visto como 

exploração do corpo da mulher, ou impuro.  Só o amor cósmico que vem de algum lugar 

sagrado, purifica e autoriza o erotismo entre um homem e uma mulher. 

            Com a finalidade de entender suas concepções sobre amor amoroso, busquei 

compreender o que os rappers e as MC’s pensam sobre de onde vem o amor. Nas letras e 

respostas cedidas para mim eles e as cantoras não determinam um lugar específico nas 

relações humanas no qual nasce o amor. No entanto, analisei em seus discursos que o amor 

segue em direção as relações humanas e as pessoas são tomadas por ele sem escolher esse 

sentimento em suas vidas. Assim, entendendo que o amor para tais pessoas nasce 

independente da vontade humana, e que os seres humanos não escolhem quando querem 

sentir amor. Essa ideia me levou a pensar que o amor é uma emoção pertencente ao cósmico, 

e, por isso, sua origem se torna impossível de ser totalmente compreendido e explicado 

racionalmente com palavras pelos seres humanos. Assim, tal emoção faz homens e mulheres 

amarem uns aos outros, e esse discurso é uma das concepções de amor conjugal que analisei 

até o atual momento dessa pesquisa no rap nacional. 

            Também interpreto que se por um lado esse o “amor cósmico” está fora da esfera 

humana, por outro lado ele não depende de determinadas religiões, ele é uma emoção que 

está intrínseca na existência humana e pode morar temporariamente no humano, mas tem 

origem em lugares não humanos e indeterminados, que aqui tenho chamado de cósmico. 

                 Devido ao fato de existir em letras de raps e em falas dos rappers a referência a um 

Deus ou Deuses, e alguns desses possuírem valores cristãos, no início da pesquisa me 

questionei se o amor conjugal seria concebido por esses artistas como uma dádiva de algum 

Deus; mas no decorrer da pesquisa analisei nos raps e nos diálogos com os informantes que 

nesse amor cósmico não está explícito os nomes de um ou mais Deuses. Os rappers as e as 

MC’s  não criam ligações conscientes entre a emoção amor e aos Deuses cultuados em 

instituições e em outros espaços sociais. 

                 Todas às vezes que eu perguntava de onde vinha o amor para meus informantes, 

em nenhuma das respostas teve a palavra Deus, Deuses e outros semelhantes, e não 
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encontrei de modo explícito nas letras e diálogos que esse amor é mandado para as pessoas 

devido a vontade de um Deus ou Deuses(as). Assim, entendo que o amor nos raps não 

depende de um Deus ou mais Deuses de modo específico e explícito, mas sim ao divino, um 

divino livre de regras, teorias e modelos de como receber e sentir o amor. Esse amor cósmico 

está em uma dimensão fora do poder humano no âmbito da construção cultural e social, mas 

ele possui relação com o humano/ natureza e isso na medida em que é sentido em forma de 

emoções no corpo, pois o amor precisa do corpo humano para ser vivenciado.  Tal amor 

divino/cósmico tem relação com a natureza/corpo e isso na medida em que são concebidos 

pelo mesmo cósmico ou dimensão. Assim, nessa análise existe a ideia na qual a capacidade 

existente no corpo/natureza/cósmico para amar está em todos os seres humanos, pois todos 

possuem tais dimensões da vida, mas o modo de amar pode ser concebido como puramente 

divino ou não, e ainda pode ser sentido e vivido de várias formas emocionais, isso porque as 

pessoas estão em sociedades, grupos, classes, etnia e sexualidade onde há diferentes 

significados culturais.  Breton (2009). 

                   Embora entendamos a existência da dimensão da natureza/corpo e os rappers do 

cósmico com a natureza/corpo no sentir do amor, analiso a forma como esse modo de amar 

possui seus aspectos de construção e variações culturais. Um exemplo do amor como 

construção social é que a maioria das letras de rap possui história de mulheres e homens da 

mesma classe social, mesmo as que não dizem explicitamente sobre a classe social do ser 

amado, elas apresentam elementos os quais as pessoas envolvidas na emoção do amor são 

da mesma faixa etária, grupo social e etnia, pois ainda não encontrei uma letra com relato de 

uma relação conjugal entre uma mulher e um homem de classes sociais diferentes. Assim, “o 

sentir o amor” também é formado de significados sociais com referências construídas 

socialmente. 

 

 

4-  Considerações Finais: 
 
            Analiso neste texto a concepção de algumas emoções de muitos rappers e MC’s, na 

qual a mulher/feminino não possui requisitos válidos para questionar e lutar contra as 

violências derivadas da desigualdade social. Segundo tais cantores(as) para enfrentar-se esse 

tipo de violência, existe entre eles(as) a ideia que só é útil uma forma de atuar socialmente: o 

modo de ser masculino.  

          Observo o modo como não é oferecido no cenário do rap muito espaço para outras 

formas de ser e expressão das emoções, e que podem questionar a estrutura social vigente e 

demonstrar diferentes opções de relações sociais, modo de ser pessoal e político como, por 

exemplo, o amor amoroso cósmico ou construído socialmente.        

           Analisei ainda, a forma como as letras de rap possuem muitas temáticas as quais fazem 

parte de um discurso e reflexão ampla contra o preconceito racial e social. No entanto, observei 

que a questão da exclusão da mulher e de poder na relação de gênero, é considerada no 

campo do rap como um assunto menor e sem muita relevância nas periferias. Penso que isso 
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ocorre pelo fato de as experiências das mulheres das periferias não serem consideradas como 

relacionadas e produzidas no mundo social e político, do mesmo modo como os temas e 

experiências de violência urbana, preconceitos, desigualdade social e outros.  

             No rap ocorre uma separação da realidade social na esfera do público e do privado do 

pessoal e do social, cantores e cantoras relacionam questões do espaço público, mas deixam 

de fazer essa relação com outros espaços e categorias da vida. Assim, como em nossa 

sociedade também separa o público do privado os rappers e as MC’s atribuem à relação de 

gênero e ao amor vivido por ambos os sexos como exclusivamente do âmbito privado e 

individual. Dessa forma, o amor amoroso é colocado fora da esfera política e visto como 

possuidor de um valor desprovido da capacidade de transformações sociais em várias 

dimensões da vida. Por fim, esses são alguns dos fatores que nos ajuda a entender os motivos 

pelos quais temos bem menos letras de rap narrando sobre amor amoroso, e, 

consequentemente, menos mulheres no rap nacional.    
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Resumo:  
Este artigo traz resultados de uma investigação crítica-reflexiva realizada em 
uma escola pública no estado gaúcho sobre a valorização da cultura afro-
brasileira. Referente a um estudo de caso qualitativo, verificou-se um 
enriquecimento às atividades de ensino e aprendizagem, construção do ser 
reflexivo e resignificação de concepções, ideias e conceitos frente à temática.  
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Abstract: 
This article presents results of an investigation critical-reflective held in a public 
school in the state gaúcho about valuing african-Brazilian culture. Referring to a 
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study qualitative case, verified enrichment activities to teaching and learning, 
construction and be reflective reframing conceptions, ideas and concepts 
across the theme. 
 
Keywords: african-Brazilian culture, students' conceptions, images, public 
school 
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Introdução e Desenho da Arte 

 

Em plena era digital, um mundo que transborda e exala informações e 

conhecimentos para as diferentes culturas em meio às múltiplas tecnologias, 

sem filtrar ou mesclar às informações relevantes e pertinentes a construção de 

saber para a equidade do mundo atual, a escola, por ser uma instituição de 

ensino que consegue, grosso modo, construir e reconstruir conhecimentos 

referentes às culturas de modo ativo a reflexão crítica frente à temática, 

constitui-se como um dos princípios mais relevantes e ativos para a 

transformação empírica e democrática da civilização multicultural. 

A escola induz, em forma de processo democrático, a caracterização e 

a transformação de valores, crenças, hábitos e atitudes que, de certa forma, 

valorizam e respeitam as diferenças e peculiares existentes intrinsecamente 

nos diferentes grupos. Desta forma, a educação trona-se o auge fundamental 

na caracterização de formação de sociedades que abrem caminhos para a 

emersão de diferentes formas de ser e estar de um povo. 

Neste bojo, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

9.394/96 – LDB – amplia a compreensão de educação, incluindo novos 

influentes e espaços educativos, quando nos aclara no seu Art. 1º que: 

 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 
 

 

Neste viés, após a década de 1990, a questão da diferença cultural 

veio se destacando na pauta de estudos e propostas de inovações, como, por 

exemplo, destaca-se no trecho dos Parâmetros Culturais Nacionais – PCNs – 

sobre a Pluralidade Cultural: 

 

 

A necessidade imperiosa da formação de professores no tema 
Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa 
ser um compromisso político pedagógico de qualquer planejamento 
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educacional/escolar para formação e/ou desenvolvimento profissional 
dos professores (PCNs. Temas Transversais, 1997, p. 123). 

 

 

A visão exacerbada de que no Brasil ocorre lutas e movimentações para 

a implementação de Políticas Públicas, a fim de fornecer iguais oportunidades 

de educação, ensino, aprendizagem, mudanças dos conteúdos curriculares, 

preparação de livro didático e outros materiais que correspondem a uma ótica 

de respeito a diferentes culturas, além da formação docente altamente 

qualificada e estruturada no viés da diversidade cultural em todos os âmbitos, 

não é algo restrito dos contextos econômico e político. 

Essa instância reflete as concepções, fatos e verdades de que no 

contexto escolar nenhum tipo de estudante, indiferentemente de sua forma de 

ser e se postar enquanto ser humano, será excluído ou desclassificado devido 

suas diferenças exteriores (cor da pele, do olho, gênero, etnia, sexualidade,...), 

que os abarcam em um mundo étnico-diversificado. 

D’Adesky (1997) argumenta: 

 

 

A aspiração de ser reconhecido como ser humano corresponde ao 
valor que chamamos de auto-estima. Ela leva os negros a desejarem 
libertar-se do estado de inferioridade a que foram relegados e 
desejarem libertar-se do estado de inferioridade a que foram 
relegados e desembaraçar-se das imagens depreciativas de si 
mesmos. Particularmente, leva-os a lutar contra o racismo que 
representa, acima de tudo, uma negação de identidade configurada 
pela negação radical do valor das heranças histórica e cultural de 
onde advêm a discriminação e a segregação (D’Adesky, 1997, p. 76). 

 

 

Em uma ótica exorbitante das palavras do autor, entende-se que a 

grande maioria dos estudantes negros, indiferentemente da rede de ensino ser 

pública ou privada, exalam uma comiseração de inferioridade que é herdada e 

constituída no anseio social e educacional. 

Neste meio, abranja-se que uma formação docente vinculada aos 

aspectos raciais e as relações culturais podem minimizar, e porque não dizer 

abolir, as questões de preconceito e dos estereótipos que emergem na relação 

interpessoal nas escolas públicas de ensino, uma vez que as instituições 

escolares que se fecham ou fingem, muitas vezes, não enxergar tal 
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desconsideração pessoal, estimulam os alunos a se adaptarem e se 

configurarem na naturalidade da desigualdade social e cultural, já que 

usufruem de práticas e discursos que valorizam determinada ordem. 

Além disso, ao conduzir assentados modelos culturais e premiar certos 

tipos de atitude e comportamento dentro ou fora da sala de aula, seja no viés 

do professor ou da direção, reforça-se ainda a ascendência da cultura 

hegemônica cujos estimas, valores, atitudes e estilos transpõem a figura 

estipulada como o ser idealizado nas normas sociais a ser seguido e 

incorporado. 

Diante do exposto, o presente artigo tem o intuito de trazer à tona 

descrições de uma atividade realizada no berço de uma escola pública situada 

no norte do estado gaúcho. A atividade desenvolvida por um professor da área 

das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a qual será descrita no 

referencial metodológico deste artigo, teve por objetivo valorizar e apresentar a 

cultura afro-brasileira como suporte de maximização das lendas, das danças, 

das crenças e das músicas no viés da influência desta cultura como suporte 

enriquecedor de uma sociedade mesclada nas diversidades culturais.  

Nesta teia, torna-se extremamente importante e respeitável estudar e 

refletir o vértice de uma cultura que arquiteta a diversidade brasileira nos seus 

mais intrínsecos sentidos, do passado ao presente, dos sabores aos 

dissabores e das certezas às incertezas. 

Estudar a cultura afro-brasileira no viés da escola pública, debatida por 

autores como Pinto (1999), Cavalleiro (2001) e Hernandez (2005), a qual pode 

ser considerada o berço da diversidade é um enorme desafio para o professor 

e, ao mesmo tempo, para os estudantes, pois todas as ações e processos que 

configuram o despertar desta temática torna a escola contemporânea, ativa e 

igualitária em um todo. 

 

Referencial Metodológico 

 

Em uma análise superficial, todas as pesquisas apresentam de modo 

sucinto, dados relevantes a qualificação, seja de forma imediata ou em longo 

prazo. De modo geral, é feito um trabalho árduo para conseguir qualificar os 
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dados coletados na pesquisa, a fim de entender as falhas incumbidas, as 

escolhas feitas e as dificuldades encontradas. 

Diante disto, para alcançar o determinado objetivo proposto no 

presente artigo: amoldar aos estudantes um ambiente de aprendizagem onde 

os mesmos pudessem interagir, aquilatar, entender e refletir criticamente sobre 

as questões étnico-raciais que constituem o cerne da comunidade local, deu-se 

ênfase a uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo que, segundo Furasté 

(2007), busca apenas mais informações sobre o que está sendo estudado 

(pág. 38), ou seja, um estudo empírico para conhecer as contribuições do 

mundo científico sobre a temática cogitada. 

Este método de pesquisa é desenvolvido por meio de um levantamento 

bibliográfico, que visa conhecer e fortalecer o entendimento que se abarca 

entre os fatos e os fenômenos elevando a compreensão do problema de 

pesquisa. Segundo Furasté (2007), a Pesquisa Bibliográfica baseia-se 

fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer 

capturadas via internet (P. 33).  

Este tipo de pesquisa descreve verdadeiramente, por meio de teorias, 

os fatos culturais e sociais de um grupo investigado. Para Martins (1994, p. 28) 

pesquisa descritiva “tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de 

relações entre variáveis e fatos.” 

Combinando-se com as ideias de Martins (1994), Marconi e Lakatos 

(2003, p. 188) apresentam estudos sobre este tipo de pesquisa, enfatizando 

que: 

 

 

[...] são estudos que tem por objetivo descrever completamente 
determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso 
para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem ser 
encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto 
acumulação de informações detalhadas obtidas por intermédio de 
observação participante. 

  

 

Do mesmo modo, a pesquisa teve caráter qualitativo de cunho 

etnográfico, ou seja, referente a um estudo de caso qualitativo, a pesquisa que 
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se apresenta neste trabalho, teve como intuito primário fornecer aos estudantes 

um ambiente de aprendizagem onde os mesmos pudessem interagir, 

aperfeiçoar, entender e refletir criticamente sobre as questões étnico-raciais 

que constituem o cerne da sociedade local.  

O desenho do presente artigo abrolhou-se no viés de uma escola da 

rede pública de ensino no norte do estado do Rio Grande do Sul. Trouxe, no 

estudo de caso, a materialização das concepções discentes sobre a questão 

étnico-racial, por meio de um estudo qualitativo. Para André (1995), quando se 

tem “uma adaptação da etnografia à educação”, ocorrem “estudos do tipo 

etnográfico e não etnografia no seu sentido escrito” (p. 28). Este estudo é de 

natureza etnográfica, pois o pesquisador investigar disponibilizou da 

observação dentro do ambiente de aprendizagem para entender, criticamente e 

reflexivamente, como os estudantes do mundo tecnológico resignificam suas 

concepções a luz da cultura afro-brasileira. 

No estudo de caso etnográfico, o pesquisador disponibiliza de grandes 

vantagens, pois possibilita uma visão ampla e profunda de um determinado 

“caso cultural”. 

 

 

[...]a tentativa de descrição de cultura ou de determinados aspectos 
dela designa-se por etnografia. [...]é o recurso ou conceito de cultura, 
independentemente de sua definição específica, como principal 
instrumento organizativo e conceptual de interpretação de dados que 
caracteriza a etnografia (BODGAN; BIKLEN, 1994, pp. 57-59). 

 

 

Sendo assim, subentende-se que a etnografia vem à tona como uma 

tentativa de descrever uma dada cultura. No entanto, este artigo compendia 

algumas das reflexões feitas sobre esta investigação, neste vértice, aponta 

para outros desdobramentos necessários ao debate sobre as questões de 

cunho étnico-racial seja na valorização desta cultura, nas metodologias de 

ensino para a sala de aula ou na necessidade ótica à qualificação da formação 

inicial ou continuada de professores neste cerne. 

Cabe ressaltar também, que as ponderações apresentadas sobre a 

temática são de uma parcela de alunos na referida escola e que as mesmas 

emergiram na realização de uma atividade de cunho respeitosa. Portanto, em 
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hipótese alguma, pode-se generalizar tais concepções e reflexões ao cerne de 

toda a escola, pois, de uma forma coesa e íntegra, os envolvidos 

desenvolveram, enquanto sujeitos de formação interpessoal, saberes e 

significações que transpassam os muros da escola. 

 

Resultados e Discussões sobre as concepções étnico-racial no viés das 

imagens: a valorização afro-brasileira 

 

A confecção de um ambiente de aprendizagem diferenciado da 

realidade das aulas de química nasceu do desejo e interesse do professor da 

referida matéria acima, entender, refletir e instigar a necessidade da cultura 

afro-brasileira de ser lembrada, não somente no dia em que à ela se faz jus, 

mas em todos os aspectos que levam, muitas vezes, dentro da sala de aula ou 

da instituição de ensino, meninos e meninas, por diferentes formas, renegarem 

a própria cultura ou desistiem de lutar pelos seus direitos e valores frente a 

uma população que, distorcida de uma realidade multicultural, cria estereótipos 

para descriminar e desmerecer aqueles que não fazem parte desta 

homogeneidade. 

 

 

Esse entendimento de cultura é necessário para o professor na 
medida em que ele atua em um sistema que através da tradição 
seletiva impõe a cultura dominante efetiva a alunos de segmentos 
étnicos e raciais diversos, colocando-a como a ‘tradição’ e o passado 
significativo. O conteúdo é realmente significativo quando este é 
relacionado com o contexto sócio-cultural do aluno e lhe propicia o 
domínio do conhecimento sistematizado (SILVA, 2001, p. 09). 

 

 

Neste viés, o professor planejou um ambiente de aprendizagem 

diferenciado sobre tal temática, pois sabe, dentre seus estudos, que o racismo 

dentro das instituições de ensino, de forma escancarada e dramática, fica 

evidenciado sobre a população negra, na inconsequência quantitativa e 

qualitativamente na relação entre pessoas deste cunho e de outras etnias. 

Sendo assim, inúmeros trabalhos e estudos sobre disparidades raciais 

na educação, entre eles: Davis (2000), Munanga (1996), Gonçalves (2000), 

Gomes (2001), Cavalleiro (1999), demonstram que os homens negros são 
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mortificados na educação por meio da exclusão do sistema formal de ensino 

como, igualmente, nas diferentes esferas da vida social.  

Sobre isto, Hasembalg (1991), afirma que: 

 

 

Ser negro ou ser mestiço significa ter uma maior probabilidade de ser 
recrutado para posições sociais inferiores. Isto, numa estrutura social 
que já é profundamente desigual. Então, no meu entender, o vínculo 
entre raça e classe é exatamente esse: raça funciona como 
mecanismo de seleção social que determina uma medida bastante 
intensa qual a posição que as pessoas vão ocupar (p. 46). 

 

 

Um dos resultados apresentados sobre este equívoco, pouco refletido 

ou debatido na realidade escolar vigente a este artigo, é o baixo índice de 

aprovação, aprendizagem ou ensino a pessoas deste porte, pois, por serem 

pessoas afro-descendentes, muito se considera a naturalidade de não 

conseguirem aprender; logo, são taxados de analfabetos ambulantes que não 

conseguem, de forma alguma, se familiarizarem com o conhecimento científico. 

Neste viés, o docente de química em questão acredita que essa não 

familiarização com o conhecimento científico é fruto da baixa relação 

interpessoal dos alunos dentro da sala de aula o que, de fato, acarreta no baixo 

auto-astral, desejo de estudar, vivenciar a realidade científica e buscar, dia 

após dia, o conhecimento primordial para a construção do saber crítico-

reflexivo.  

Diante do exposto refletido, o professor constituiu um ambiente de 

aprendizagem com fundamentação teórica e epistemológica sobre o cerne da 

temática, objetivos específicos sobre seu trabalho desenvolvido e metodologia 

aplicável ao seu grupo de estudo. 

A sala de aula era composta por vinte e oito estudantes com faixa 

etária entre dezesseis e dezessete anos de idade. Quinze destes estudantes 

são do gênero feminino e os outros treze do gênero masculino. A questão de 

gênero não foi e nem será debatida neste artigo. Todos os estudantes cursam 

o segundo ano do Ensino Médio Politécnico e são nativos da região. 

A aplicabilidade do plano de aula elaborado para desencadear as 

concepções discentes sobre a cultura afro-brasileira por meio de imagens 
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coletadas em jornal e revista, considerando seus avanços e retrocessos, 

influências, sabores e dissabores na realidade social, a fim de alcançar o 

determinado objetivo do presente artigo, realizou-se da forma delineada e 

síncrona com o desejável problemático do docente. 

A seguir, será proporcionado detalhadamente, para fins de análise e 

entendimento das reflexões finais, o desencadeamento do ambiente de 

aprendizagem. Para tanto, as observações refletidas em forma teórica neste 

ensaio serão contextualizadas com autores que abarcam as questões de etnia 

e relações raciais, racismo e cultural como foco primordial na construção e 

reconstrução de saberes discentes no viés educacional.  

Para desencadear o trabalho, entregou a cada estudante diversas 

revistas jornais, de várias épocas e meses, a fim de que os mesmos 

coletassem uma imagem que representasse um interesse de pesquisa focado 

na relação étnico-racial que, no viés de uma mudança, retratasse a aparência 

de um médico, de uma grande bailarina, de uma pessoa pobre, de uma pessoa 

bem sucedida, de um atleta, de um cantor, de uma empregada doméstica, de 

um estudante de faculdade e de uma modelo. 

Em consonância, cogitou-se aos estudantes que realizassem em forma 

teórica, no caderno, uma análise crítico-reflexivo sobre a imagem coletada, 

podendo, neste momento, acessar a internet via celular para encontrar 

reflexões que pudessem enriquecer suas concepções a cerca da determinada 

imagem. 

Em seguida, os estudantes socializaram as suas observações 

oralmente e, posteriormente, o professor instigou-os a pensarem na questão 

étnico-racial sobre as imagens, ou seja, a grande maioria dos estudantes 

estava com imagens que apresentavam pessoas bem vestidas, com uma alta 

profissão e boa remuneração e que, infelizmente, retratavam os estereótipos 

da sociedade. 

Mediante o fato, o professor pediu a seus alunos que, de alguma 

forma, escrevessem criticamente sobre a imagem, mas, ao invés de 

visualizarem o ser humano branco que estava exposto, pensassem o negro 

naquela determinada profissão. Neste embalo, pode-se constatar, 

superficialmente, muitos ranços e desavanços, resistência em enxergar o outro 
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diferente de mim na determinada profissão, mas nada que impossibilitou o 

desenvolvimento da aula. 

No termino da reflexão, o diálogo em forma de mesa redonda tomou 

seu lugar. A socialização das possibilidades e impossibilidades do negro ser o 

referencial daquela imagem foi marco primordial para entender as concepções 

que os educandos carregam, em pleno século XXI, sobre as questões de 

cunho étnico. 

Diante dos fatos, foi perceptível que uma construção de ideias e 

concepções a cerca da temática se fazia necessária e urgente no berço 

daquela realidade, pois muitos estudantes descriminavam o negro, a cultura 

afro-brasileira e a etnia-racial de forma exorbitante e sem nexo. Em outras 

palavras, a exclusão do negro acontecia verbalmente, mas não trazia 

fundamentação ou arguição sobre este fato, acontecia simplesmente por não 

se conhecer a realidade histórica e cultural deste povo ou pela simples 

repetição do outro. 

 

 

Essas narrativas celebram os mitos da origem nacional, confirmam o 
privilégio das identidades dominantes e tratam as identidades 
dominadas como exóticas ou folclóricas. Em termos de representação 
racial, o texto curricular conserva, de forma evidente as marcas da 
herança colonial. O currículo é, sem dúvida, entre outras coisas, um 
texto racial (Silva, 2001, p. 102). 

 

 

Destarte, acredita-se firmemente que, diante dos fatos apresentados 

em sala de aula, no dia do ambiente de aprendizagem diferenciado, é 

necessário mudanças, não no vértice educacional, mas na escola e, sobre 

tudo, nas práticas pedagógicas do professor. Uma vez que, para mudar a 

realidade frente à desvalorização do ser humano negro, implica-se na 

construção de uma educação antirracista – a qual respeita e cultiva 

saudavelmente as diferenças étnicas –, onde os sujeitos deste entrelaçamento 

são aperfeiçoados de modo a posicionarem-se criticamente e inversamente 

aos discursos, práticas e padrões racistas enraizados nos díspares da 

sociedade. 
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A aplicação e o aperfeiçoamento da legislação são decisivos, porém 
insuficientes. Os direitos culturais e a criminalização da discriminação 
atendem aspectos referentes à proteção de pessoas e grupos 
pertencentes às minorias étnicas e culturais. Para contribuir nesse 
processo de superação da discriminação e de construção de uma 
sociedade justa, livre e fraterna, o processo há de tratar do campo 
social, voltados para a formação de novos comportamentos, novos 
vínculos, em relação àqueles que historicamente foram alvos de 
injustiças, que se manifestam no cotidiano (Parâmetros Curriculares 
Nacionais, 1997). 

 

 

Gonçalves (1985) considera que o preconceito racial e a discriminação 

emergem e se proliferam nas escolas por meio de estruturas pedagógicas, ou 

seja, um ritual onde a materialização das práticas pedagógicas aplicadas na 

sala de aula exclui dos currículos escolares a história de luta dos negros na 

corporação brasileira.  

Sobre determinada exterioridade, Cavalleiro (2000), afirma que: 

 

 

É flagrante a ausência de um questionamento crítico por parte das 
profissionais da escola sobre a presença de crianças negras no 
cotidiano escolar. Esse fato, além de confirmar o despreparo das 
educadoras para relacionarem com os alunos negros evidencia, 
também, seu desinteresse em incluí-los positivamente na vida 
escolar. Interagem com eles diariamente, mas não se preocupam em 
conhecer suas especificidades e necessidades (p. 35). 

 

 

Assim sendo, acredita-se que uma educação sem racismo deva 

começar na reformulação curricular da escola onde, nas práticas pedagógicas 

do professor, trabalhe-se de forma diferenciada a cultura apresentada nos 

materiais didáticos, livros, atividades, a fim de arquitetar o processo ensino-

aprendizagem de forma vinculada às questões da diversidade cultural seja por 

meio da leitura, da fala ou da escrita do alunado. 

Diante disto, destaca-se a percepção de formar educadores habilitados 

preparados para trabalhar com a diversidade cultural em sala de aula, mas 

acima de tudo, preparados reflexivamente para criticar o currículo e suas 

práticas, a fim de buscar a mudança no contexto escolar, tornando-o menos 

opressor e mais democrático, pois como alerta Gonçalves e Silva (1996): 
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Professores, fazemos parte de uma população culturalmente 
afrobrasileira, e trabalhamos com ela; portanto, apoiar e valorizar a 
criança negra não constitui em mero gesto de bondade, mas 
preocupação com a nossa própria identidade de brasileiros que têm 
raiz africana. Se insistirmos em desconhecê-la, se não a assumimos, 
nos mantemos alienados dentro de nossa própria cultura, tentando 
ser o que nossos antepassados poderão ter sido, mas nós já não 
somos. Temos que lutar contra os preconceitos que nos levam a 
desprezar as raízes negras e também as indígenas da cultura 
brasileira, pois, ao desprezar qualquer uma delas, desprezamos a 
nós mesmos. Triste é a situação de um povo, triste é a situação de 
pessoas que não admitem como são, e tentam ser, imitando o que 
não são (p. 175). 

 

 

Salienta-se, neste vértice, a necessidade urgente de emergir as 

diretrizes contemporâneas e qualificadas para a consistente e adequada 

formação do profissional da educação, considerando, primordialmente, dentre 

inúmeras questões, as abordagens reminiscentes à Educação das Relações 

étnico-raciais. Para Ribeiro (2002),  

 

 

Crianças brasileiras de todas as origens étnico-racias têm direito ao 
conhecimento da beleza, riqueza e dignidade das culturas negro-
africanas. Jovens e adultos têm o mesmo direito. Nas universidades 
brasileiras, procure, nos departamentos as disciplinas que informam 
sobre a África. Que silêncio lamentável é esse, que torna invisível 
parte tão importante da construção histórica e social de nosso povo, e 
de nós mesmos? (p. 150). 

 

 

Pensando no suporte educacional as práticas pedagógicas utilizadas 

pelos profissionais da educação e, mais especificamente, o artigo 27, inciso I, 

da Constituição Federal enfatiza que os conteúdos curriculares da Educação 

Básica carecerão ressaltar “a difusão de valores fundamentais no interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e a 

ordem democrática”.  

Mediante a este caminho, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96) – LDB –, apesar de várias brechas, coopera para 

alocar na pauta de discussões pertinente e relevantes questões relativas à 

diversidade cultural e a pluralidade étnica. Pautada nesta legislação surgem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – que, embora não se constituem 
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enquanto normas e leis, penetram no dia-a-dia das escolas com esse intuito e 

são assumidos como instrumentos legais por muitos gestores e professores 

que acreditam na valorização exacerbada destas questões. 

As indicações expressadas nos PCNs para serem trabalhadas nas 

escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, a fim de trazerem à tona 

debates que acabrunham a sociedade atual, indiferentemente do tema, como, 

por exemplo, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Sexualidade, devem 

abarcar questões para que os profissionais da educação possam se subsidiar e 

lidar com menos preconceito sobre esses assuntos no viés da sala de aula. Do 

mesmo modo, que tais questões venham ao encontro das necessidades, 

explicitas ou implícitas, da sala de aula.  

Portanto, acredita-se que a escola necessitaria cooperar para que 

princípios constitucionais de igualdade, seriedade, respeito e valorização 

fossem viabilizados e contextualizados, mediante ações em que a escola 

afligiria com litígios da diversidade cultural, recomendando a necessidade de se 

(re)conhecer e (re)considerar a cultura dos diversos grupos étnicos, 

indiferentemente do momento e da forma. 

 

Pautas para Reflexão  

Neste viés, perfilhar, construir, refletir sobre e estabelecer outras teias 

desta cultura – seja por meio da mediação pela escrita ou pelo diálogo - 

constitui-se em elementos formadores da configuração do mundo 

contemporâneo, pois se abrolham, neste embalo de redefinição de 

compreensões, pressupostos básicos para traçar conexões adequadas quanto 

à influência desta cultura na formação social atual, a fim de corroborar com as 

questões éticas de valorização, discernimento e circunspecção da organização 

crítica e reflexiva do indivíduo do mundo atual.  

 

 

No Brasil, ser negro é tornar-se negro. O conhecimento dessas 
questões pode nos ajudar a superar o medo e/ou desprezo das 
diferenças raciais ainda presentes na escola e na sociedade. 
Entender essa complexidade é uma tarefa dos/as profissionais da 
educação. É tarefa de uma escola que se quer cidadã e, por isso 
mesmo, não pode deixar de incluir a questão racial no seu currículo e 
na sua prática (Gomes, 2001, p. 89). 
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Todavia, durante o período de realização do determinado trabalho, 

pôde-se perceber a exalação de fragmentos, como, por exemplo, a resistência 

em tornar mínimo está cultura, que minimizam essa cultura, isto é, quando 

codificada pluralmente no meio educacional, é preciso uma incorporação 

verdadeira das questões étnico-raciais nas salas de aula, de modo a embasar 

teoricamente e epistemologicamente estas questões como vivência social. 

Neste desenho, torna-se necessário entender e refletir sobre essas 

representações culturais que se expandem enquanto processo de 

padronização, uma vez que, em suma, associa-se o negro a referenciais de 

não-protagonismo, de não-capacidade, de não-beleza acabando, por deveras, 

as questões de segregacionismo.  

Deste modo, averiguou-se que o trabalho desenvolveu-se em meio a 

competências e habilidades por parte tanto dos estudantes quanto do professor 

mediador, uma vez que os objetivos traçados, de uma forma ou outra, foram 

alcançados, pois, neste arranjo, se buscou minimizar questões de racismo e 

preconceito por meio de reflexões individuais internas e coletivas no bojo da 

discussão na estrutura da sala de aula. 

Neste amparo, verificou-se, também, que o trabalho desenvolvido na 

mencionada escola, de modo a refletir, contextualizar e trazer a tona a temática 

pouco debatida, acarretou em um enriquecimento às atividades de ensino-

aprendizagem, à construção do ser reflexivo e, talvez o mais importante neste 

ensaio, uma (re)significação de concepções, ideias, conceitos e percepções 

frente à cultura étnico-racial, explícita e implícita, na realidade da sociedade.  

As ponderações apresentadas no viés deste trabalho apregoam a ideia 

de que uma educação antirracista pode acontecer em todos os ambientes de 

aprendizagem e nas mais diversificadas maneiras e salas de aula. Pensando 

neste viés, talvez, os grandes desafios para o profissional da educação sejam 

desvendar teorias, encontrar artifícios culturais e confeccionar materiais 

didáticos em meio a competências e habilidades, para acoplá-las no plano 

metodológico de ensino, de forma a trabalhar a diversidade, no seu mais 

intrínseco sentido, em prol de uma pedagogia antirracista. 
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RESUMO: 

Este trabalho objetiva compartilhar experiências do Encontro Regional de 

Estudantes de Psicologia Norte Nordeste, na atividade chamada TRANSEREP. 

A partir da análise de fotos, documentos e das vivências dos autores, serão 
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trazidas reflexões sobre como os participantes do encontro vivenciam e 

reproduzem os estigmas do gênero e que rupturas são possíveis 

 

ABSTRACT 

This paper aims to share experiences of the Regional Meeting of Psychology 

Students North Northeast, in the activity called TRANSEREP. From the analysis 

of photos, documents and the experiences of the authors, will be brought 

reflections on how the participants of the meeting experience and reproduce the 

stigmata of gender and which disruptions are possible. 

 

“TRANSEREP: experimentAções trans em um Encontro 
de Estudantes de Psicologia” 

 

Os antagonismos e opressões que atravessam o cotidiano da 

graduação, e mais, que permeiam a vida de qualquer pessoa em um país como 

o Brasil, geram inquietações e questionamentos a muitos estudantes, que 

escolhem o Movimento Estudantil como uma forma de se organizar e buscar 

transformar essas realidades. Como afirma Mortada (2005), esses estudantes 

“experimentam o antagonismo entre preocupações sociais e aquilo que 

aprendem de uma forma ativa, tornando o que poderia encerrar-se em suas 

vidas privadas em inquietação pública”. Entre estas opressões e antagonismos, 

as questões de gênero frequentemente aparecem nos debates e articulações, 

especialmente no curso de Psicologia, diante das teorias psicológicas 

tradicionais tão normatizadoras e patologizantes.  

A atuação política estudantil tem suas primeiras expressões no Brasil 

ainda em tempos coloniais, mesmo que de forma individualizada (Ribeiro, 

1998). A partir de então, avançando para modos de organização mais coletiva, 

até a organizada, o Movimento Estudantil esteve presente e teve grande 

atuação em muitos acontecimentos políticos marcantes do país, ocupando 



399 

  

 

 

inclusive lugar de destaque na organização e resistência em momentos 

importantes como o golpe militar de 64 e a ditadura que se seguiu. 

“A práxis estudantil se expressa no descontentamento durante a 
formação. Não é sem motivos que o movimento estudantil denuncia 
os conteúdos excessivamente técnicos, destinados à produção de 
profissionais que servirão de maneira irrefletida, alienados em sua 
prática. Em contrapartida, defende uma universidade acessível à 
população mais pobre, que trabalhe formando cidadãos engajados 
que se ponham ao lado daqueles que combatem a opressão” 
(Mortada, 2005, p. 418) 

Entretanto, é importante observar, como apontam Belo, Lemos & Silva 

(2012), que o movimento estudantil não é um campo homogêneo, seja geral ou 

de área, “fazendo-se importante também atentar às múltiplas formas de 

articulação e dinâmica, todas elas singulares e relevantes em suas práticas”.  

Por esse motivo, buscaremos neste primeiro momento explicitar o 

movimento e modo de organização na qual o presente relato de vivência 

localiza-se, o Encontro Regional de Estudantes de Psicologia Norte Nordeste – 

EREP NNe, e o coletivo que o articula, o Coletivo Regional de Estudantes de 

Psicologia Norte Nordeste – COEREP NNe. Em seguida, traremos aspectos 

teóricos e reflexões sobre gênero e hegemonia, que fundamentam as 

experimentações que este coletivo e movimento vivenciam. Por fim, 

apresentaremos nosso relato de vivências, utilizando-nos de documentos como 

fotos e atas de reuniões do coletivo para tecer nosso compartilhamento, e 

faremos considerações finais com reflexões a partir dos relatos.  

 

1. Apresentando o EREP NNe 

O Encontro Regional de Estudantes de Psicologia Norte Nordeste ocorre 

desde 2005, e caminha para sua IX edição. Sua emergência funda-se na 

inquietação de estudantes destas regiões que, ao participar do Encontro 

Nacional de Estudantes de Psicologia – ENEP, encontraram um movimento no 

qual não sentiram-se identificados, pela estrutura, envolvimento e acesso 

verticalizados, enrijecidos, aparelhados, pela concentração de debates e 

participação voltados às regiões sul e sudeste do país, entre outros aspectos. A 

partir desse contexto, esse grupo articula-se e concebe a ideia de um espaço 
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no qual os estudantes do Norte e Nordeste possam dialogar e compartilhar 

vivências mais próximas de suas realidades, e organizar-se em âmbito 

regional. (Belo, Lemos & Silva, 2012) 

Assim emerge o Encontro Regional de Estudantes de Psicologia Norte 

Nordeste, que teve sua primeira edição em Campina Grande, PB, com o tema: 

“Psicologia no Norte Nordeste: qual a nossa cara? Conhecer e dialogar”. Em 

seguida, vai ao norte e realiza-se em Belém, PA trazendo ao debate o tema 

“Psicologia e Sociedade: tirando máscaras. Quais as nossas realidades?”. 

Retornando ao nordeste, Caruaru, PE recebe o III EREP NNe, no Centro de 

Formação Paulo Freire, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 

MST, para discutir o tema “Psicologia e Movimentos Sociais: compartilhando 

saberes e articulando ações”. Em Porto Velho, RO, o movimento voltou ao 

norte para dialogar sobre o tema “Psicologia e Meio Ambiente: Nossas faces 

socioculturais”. Seguindo a rotatividade, o encontro vai ao Ceará, e na cidade 

de Sobral pauta o tema “Formação em Psicologia no Norte Nordeste: pensando 

caminhos e construindo novas realidades”. A partir deste ano, todos os 

encontros seguintes ocorreram na região nordeste, sendo o VI EEREP NNe 

realizado em Salvador, BA, com o tema “Psicologia, Sociedade e Autogestão: 

construindo identidades a partir da coletividade”. O VII EREP NNe realizou-se 

na Ilha do Massangano, Vale do São Francisco, compartilhando com a 

comunidade a construção e vivência do encontro com o tema “Pisando na 

terra: no compasso do samba, os saberes se encontram”. Em seguida, o VIII 

EREP NNe vai à São Luís, MA, com o tema “Psicologia e Política: contradições 

e aproximações – de Atenas à Jamaica”. Hoje, o EREP NNe segue para sua IX 

edição, a ser realizada na Paraíba, na cidade de Areia, com o tema 

“Movimentos de Resistência: Contra-Hegemonia Psi, luta pela terra e cultura 

popular”.  

Por todos esses anos, este encontro foi articulado pela COEREP NNe, 

nos primeiros anos Comissão Organizadora do Encontro Regional de 

Estudantes de Psicologia Norte Nordeste e, desde 2010, Coletivo Regional de 

Estudantes de Psicologia Norte Nordeste. Sobre este grupo, as autoras Belo, 

Lemos & Silva esclarecem: 
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A COEREP N/NE não é uma entidade, mas visa operar como um 
coletivo estudantil, não representativo, que no decorrer dos anos 
passou por transformações políticas e rotatividade de pessoas, 
sempre entendendo o encontro não como um evento, mas como um 
movimento que busca afetar as práticas cotidianas dos que 
participam dele. (...) O EREP N/NE tem por princípios a renovação, a 
rotatividade, a equidade, a contra-hegemonia, a antiburocracia e a 
não neutralidade, a autogestão, além do caráter político, acadêmico, 
cultural e vivencial. (Belo, Lemos & Silva, 2012, p. ) 

O EREP N/NE busca se constituir como um espaço articulador e, para 

além de um evento, um movimento. Busca também, como pontuado na Carta 

de Princípios do coletivo, “que as inquietações não se findem ao término do 

encontro, e que o ocorrido vire movimento, que transpasse as barreiras do 

imobilismo estudantil, que vire desassossego nos cursos, nas universidades, 

nas cidades”. (COEREP NNe, 2013) 

“E a cada passo dado, os leques se abrem, as demandas, 
possibilidades e desafios se multiplicam. Que bom! Afinal, é isso que 
suscita em nós a demanda de nos encontrarmos. E refletir, 
problematizar, debater, e nos articular. É isso, afinal, que faz de nós 
movimento e encontro. Movimento de encontros, e abertura de 
experimentações díspares e heterogêneas.” (Belo, 2010, p.) 

Entre essas experimentações, desde o I EREP NNe acontece o 

TRANSEREP. Nesta atividade, que ocorre sempre em uma das noites culturais 

do encontro, os participantes do EREP NNe são convidados a abandonas as 

normatizações de gênero e experimentar outros modos de ser em seus corpos. 

Roupas, acessórios, modos de falar, agir, dançar, compondo uma 

experimentação lúdica e livre das possibilidades de existência.  

 

2. Gênero e Hegemonia: O Referencial Teórico deste ensaio. 

A partir da década de 70 surgem reflexões sobre gênero dentro das 

ciências sociais, contestando que masculino e feminino não seriam 

características determinadas pela natureza, mas sim elaborações culturais 

(Balieiro, 2011). O conceito de gênero foi introduzido inicialmente no final da 

década de 60 por Robert Stoller (1968), delimitado como o primeiro estudo a 

estabelecer distinções entre sexo biológico e gênero humano. 

Nas décadas que se seguiram, tornou-se basilar o pressuposto de que 

não se pode mais pensar o ser homem ou ser mulher sem levar em 
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consideração a cultura. Mais do que isto, como aponta Balieiro (2011), houve 

uma maior compreensão de que as categorias masculino e feminino eram 

organizadoras do mundo social, demarcando espaços e atividades, além de 

apenas comportamento. E estas inovações teóricas culminaram por criar um 

campo de pesquisa interdisciplinar que acompanharam a efervescência social 

que seguia questionando a hierarquia homem-mulher. 

No campo da Psicologia Social as novas perspectivas teóricas também 

se fizeram sentir, apesar da trajetória das novas categorias serem marcadas 

por desconfianças e descréditos. As psicólogas sociais feministas que 

introduziram as novas teorias foram acusadas de estarem aderindo a um 

‘modismo’ acadêmico e, por conseguinte, criando guetos nos espaços de 

produção científica (Peruchi, 2009). Apesar disto, os feminismos permitiram 

lançar críticas à ciência tradicional. 

A resistência da Psicologia em incorporar dentro de suas teorias a 

categoria “gênero” enquanto construção social e histórica é marcada pela forte 

marca positivista que havia na psicologia e pelos desdobramento de sua 

origem vinculada as elites sócio-econômicas e de mantenedor da ordem 

hegemônica (Figueiredo & Santi, 2006). A psicologia possui uma extrema 

dificuldade em ouvir os problemas e desafios anunciados pelos movimentos 

sociais, seja o movimento lgbt, seja o movimento feminista. 

Assim, consideramos como gênero uma identidade instituída por uma 

repetição estilizada de atos (Butler, 1990, p.267). Trata-se de um efeito 

performativo que regula de maneira coercitiva as normas de diferença de 

gênero. Sua gênese arbitrária e inatural é ocultada por meio de tabus, 

proibições e ameaças de atos punitivos. Gênero é uma construção social. 

Desse modo, ao pensarmos em repetição entendemos que há determinados 

padrões que, alocados aos corpos os torna legíveis enquanto masculinos ou 

femininos, porém a artificialidade de seus constructos denuncia segundo essa 

perspectiva que eles só podem se manter através de violentas normas. O que 

entendemos e visualizamos enquanto gênero acaba sendo só o reflexo dos 

efeitos de uma regulação (BUTLER, 2003).  

A formulação de gênero enquanto constructo não natural possui 

relação com hegemonia e contra-hegemonia. Também, ao procurar produzir 
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sobre um movimento que se pretende ser contra-hegemônico, se faz pertinente 

discutir do que tratam estas categorias. 

Hegemonia e contra-hegemonia são conceitos atribuídos ao pensador 

marxista Antonio Gramsci, que aposta na transformação da superestrutura por 

esta esfera ser de disputa mais livre.  Tratar de hegemonia seria fundamental 

para qualquer processo de tomada de poder e transformação social. 

Hegemonia é uma combinação de liderança (ou direção moral) com 
dominação. É exercida através do consentimento e da força, da 
imposição e da concessão, de e entre classes e blocos de classes e 
frações de classes. Esta pode se dar de forma ativa, como vontade 
coletiva, ou se manifestar de forma passiva, através de um apoio 
disperso ao grupo dirigente/dominante (Almeida, 2003). 

 

A hegemonia também se apresenta como uma construção instável. 

Toda hegemonia pressupõe contra-hegemonia, pois não é possível o controle 

absoluto da superestrutura, portanto a hegemonia tem de sempre renovar-se e 

transformar-se a cada mudança conjuntural, com concessões e coerções 

(Miranda, 2011). A dominação não pode parecer dominação, mas sim como 

uma sociedade comum a todos e valores universais. 

Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto 
analiticamente, um sistema ou uma estrutura. É um complexo 
realizado de experiências, relações e atividades, com pressões e 
limites específicos e mutáveis. Isto é, na prática a hegemonia não 
pode nunca ser singular. Suas estruturas internas são altamente 
complexas, e podem ser vistas em qualquer análise concreta. Além 
do mais (e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do 
conceito), não existe apenas passivamente como forma de 
dominação. Tem de ser renovada continuamente, recriada, 
defendida e modificada. Também sofre uma resistência continuada, 
limitada, alternada, desafiada por pressões que não são as suas 
próprias pressões. Temos então de acrescentar ao conceito de 
hegemonia o conceito de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, 
que são elementos reais e persistentes da prática (Williams, 1979). 

 

A Hegemonia exerce seu poder de manutenção do status quo e do 

modo de exploração capitalista por meio de valores culturais naturalizados. 

Toda hegemonia abre espaço para uma contra-hegemonia, que pressupõe 

uma tentativa de ruptura com a super estrutura de manutenção da ordem 

social. Destacamos a norma social de gênero como norma hegemônica, pois 

ela naturaliza e mantêm a dominação homem-mulher, hetero-homo, cisgênero-

transgênero. 

Haveria, segundo a heteronorma (BUTLER, 2003) a expectativa 

cultural de uma necessária linearidade entre sexo, gênero, desejo e práticas 
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eróticas. De modo que as pessoas que não apresentem compulsoriamente 

essa coerência e linearidade teriam suas práticas deslegitimadas, suas 

expressões invisibilizadas e a materialidade de suas vidas e corpos violentadas 

(linearidade que garanta que as expressões de gênero estejam em 

consonância com as demarcações do sexo e desejo e as práticas 

heterossexualmente orientadas estejam em conformidade com formatos 

monogâmicos de manutenção da família nuclear burguesa patriarcal). Aqueles 

que não se enquadram a norma social do gênero são colocados como menos 

humanos, aberrações menos saudáveis e perfeitos, possuem seus corpos 

ameaçados (Butler, 1999). Entretanto, os desviantes não são apenas excluídos 

da normalidade, mas são parte constitutiva dela, são necessários para se 

manter a assombração de desvio que possa acometer jovens “saudáveis”. 

Funda-se assim o fora constitutivo, o “outro” monstruoso que delimita as 

fronteiras do normal e do desejável. Não obstante resíduo, são também 

ameaça à sociedade, que se esforça em atacá-los de forma violenta, simbólica 

ou materialmente. 

 

 

 

3. As experimentAções 
 

A psicologia se caracterizou como um campo do saber que, 

historicamente defendeu conceituações binárias de gênero, bem como 

legitimou o discurso que reforçava a visão patologizante e normatizadora das 

diversas expressões de gênero e sexualidade.  Investirmos na manutenção de 

um espaço como o transerep nos possibilita convidar aos participantes do 

encontro a fuga da norma instituída, à invenção de possíveis estratégias de 

resistência ao hegemônico. Assim sendo, consideramos o transerep como um 

espaço de ruptura, linha de fuga arquitetada por nós, estudantes de psicologia 

do norte e nordeste, para discutirmos expressões de gênero para além do que 

nos é disponibilizado no meio acadêmico.  
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3.1. A norma recaptura: reproduzindo estereótipos  

Tendo no caráter vivencial um dos aspectos fundamentais do EREP 

NNe, ainda acreditamos que se permitir atravessar as nossas próprias 

fronteiras de expressão de gênero pode disparar questionamentos e reflexões 

que permitam a compreensão do que experiencia aquele outro, que é 

percebido como anormal e é, portanto, estigmatizado, estereotipado. Assim, o 

transerep surge e se afirma enquanto importante espaço, consolidado na 

programação de todos os encontros.   

Apesar dos idealizadores do transerep acreditarem no seu potencial de 

afetação e transformação, nos cabe ressaltar que o mesmo ainda está longe de 

se realizar da forma que o coletivo propõe. Mesmo sendo um espaço 

consolidado na programação do encontro, em quase todas as edições do 

mesmo, o transerep realizou-se de forma espontânea, partindo de um 

movimento dos participantes, que decidiam qual seria o dia destinado ao 

transerep, independente do que determina a organização, sendo tais 

movimentos estimulados pela mesma, que tem como um dos seus princípios 

fundamentais a autogestão.  

Para além dos apontamentos que aplaudem o potencial de ação e 

invenção dos próprios participantes, que se apropriam do encontro como um 

todo e se responsabilizam pelos caminhos trilhados por este movimento, 

percebemos que o transerep encerra a sua potência transformadora no 

momento em que o mesmo se concretiza. O que se percebe, enquanto 

possibilidade de transvestir gênero, é que os participantes optam por expressar 

estereótipos do que é ser mulher/homem/gay, materializado assim, a opressão 

e a violência.  

Exemplificamos na Foto 01 (em anexo) que um grupo de estudantes 

mulheres, se caracterizam enquanto membros do BOPE, que significa, nesse 

caso, “Boa Pegada”. Ainda, as mesmas encarnaram o personagem do homem 

que possui uma abordagem violenta em relação à mulher, que a trata como um 

produto, abusando das cantadas, insinuações de baixo calão e investidas 
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agressivas. O modelo de homem encenado por essas pessoas nos faz pensar 

em quais padrões cristalizados ganham materialidade quando se é convidado a 

dar forma a outras expressões de gênero, desse modo, ao optar por se colocar 

como homens “de boa pegada”, nos parece que tal performance antes de 

questionar certa violência que os movimentos feministas denunciam a décadas, 

legitima certo masculino que necessariamente se coloca agressivamente por 

sobre o feminino.  

Da mesma forma, Na Foto 02 (em anexo), vemos os participantes 

interpretarem um típico casal heteronormativo, onde a mulher é retratada 

enquanto acessório, produto do desejo de consumo deste homem. Este a toca 

sem pudor, porque esta mulher o pertence. E assim, os dois satisfazem os 

seus desejos, ela pertencer a um homem e ser possuída por ele; ele de possuí-

la e expressar publicamente, através dos toques sexualizados, de que aquela 

mulher o pertence.  

Na Foto 03 (em anexo), temos três participantes do sexo masculino, 

caracterizados de mulheres, a cercar um participante do sexo feminino, 

travestido de homem. Notem que a personagem masculina está no centro, 

enquanto as personagens femininas estão a disputá-lo entre si. Essa cena é 

bastante reproduzida em videoclipes de cantores de rap americanos, 

estimulando a idéia de que as  mulheres deve disputar entre si, para ter o 

homem que deseja.  

Na Foto 04 (em anexo), vemos um grupo de estudantes do sexo 

masculino travestido de mulheres. A maneira encontrada pelos mesmos de 

expressar o feminino é através de insinuações de sedução e de exposição do 

corpo, de como a sexualizar a cena. Ainda, a última personagem ao lado 

direito, vemos uma estudante mulher, travestido de homem, em que, a forma 

encontrada pelo mesmo de se destacar enquanto personagem masculina da 

cena, é se colocar em posição que faz clara alusão ao ato sexual, frente ao 

outro, mulher, que está à sua frente.  

Outro aspecto interessante a ser ressaltado é a presença do humor nas 

vivências e experimentações. Esse é um aspecto constante em todos os anos 



407 

  

 

 

do EREP NNe, no momento do TRANSEREP, no qual os participantes  

divertem-se muito e buscam formas engraçadas de expressar-se, através do 

humor, do exagero, do escracho, da ironia, e dos próprios estereótipos já 

discutidos, por meio de paródias.  

Sobre isso, é fato que a proposta do TRANSEREP busca esse aspecto 

lúdico e divertido da experimentação e da ironia, sim. Alguns autores discutem 

esses processos de subversão no sentido de que, como afirma Miranda (2012), 

ainda que “não tenham intenção alguma de emancipação política, suas 

paródias corporais problematizam os processos de categorização social 

naturalizados em relação à masculinidade/feminilidade e 

heterossexualidade/homossexualidade”.  

 Entretanto, é importante observar esse caminho com criticidade e 

cuidado, pois a utilização do humor pode guardar consigo também a 

reprodução de violências e preconceitos. Miranda (2012) assinala também, o 

quanto “a ironia tem sido usada, via sátira ou sarcasmo, burla, para reforçar ao 

invés de subverter a ordem estabelecida”. O humor pode funcionar (e o faz) 

como um forte legitimador de práticas opressoras, naturalizando-as na cultura 

através do discurso da mera comicidade, entretenimento e liberdade de 

expressão. Desse modo, a ambiguidade do humor, nos remete a noção de 

paródia, onde a imitação de uma imitação, pode tanto demonstrar a 

artificialidade dos demarcadores a que designa quanto reafirmar uma 

consistência, no intuito de manter as regras, os limites e as subordinações. Se 

o humor e o exagero como no caso de algumas performances drags (queens e 

kings) pode desestabilizar noções postas como naturais, há outra faceta de 

humor que parece servir a vias opostas, manter seguro os limites de uma 

suposta masculinidade/feminilidade e, apesar da caracterização, manter 

violentamente as fronteiras “naturais” de gênero e desejo, onde o homem 

heterossexual garantiria inquestionado o lugar estabelecido para seus desejos 

e expressões, consequentemente, seu status.   
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3.2. Reinventando as estratégias de fuga: para além dos 
estereótipos que persistem 
 

Diante dessas experiências, o TRANSEREP começa a aparecer mais 

especificamente nas discussões do coletivo, como apontam as Atas das 

Reuniões Presenciais da COEREP NNe. Nos documentos de todos os anos 

foram encontradas menções às questões de gênero como tema estabelecido, 

ou seja, que necessariamente seria contemplado entre as discussões do 

encontro, através dos Grupos de Discussão e Vivência – GDVs. Entretanto, 

apenas a partir da reunião de avaliação do VI EREP NNe, em 2010, o coletivo 

registra nos documentos uma avaliação do TRANSEREP, considerando que a 

potência política deste espaço estava enfraquecida, e era preciso afastar-se de 

ser somente uma festa, e politizar o TRANSEREP (Ata da Reunião Presencial 

da COEREP NNe, Natal, 2010).  

“Uma questão foi a festa do último dia poderia ter ficado melhor organizada. 

Acabou polarizando. O trans-erep poderia ter sido aproveitado bem melhor. 

Poderia ser aproveitado todo o dia e ter tido uma discussão maior. Utilizar só 

na festa banaliza muito. Depois de 5, 6 anos estamos nos deparando com 

várias naturalizações. Deixar em destaque que questões que estão se 

petrificando colocar em movimento.” (Ata da Reunião Presencial da 

COEREP NNe, Natal, 2010) 

Na ocasião, é mencionada a experiência ocorrida no mesmo ano, em 

Belém, no XXIII Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia – ENEP, 

organizado naquele ano por pessoas que também eram ou haviam sido 

integrantes da COEREP NNe. No XXIII, em uma atividade similar, o 

TRANSENEP, foi proposta aos participantes essa experimentação durante todo 

o dia, e não somente na noite cultural, sendo feitos arranjos provocadores no 

espaço, como a troca dos banheiros. Além disso, em uma atividade do 

encontro denominada CinePsi, que ocorreu imediatamente antes da noite 

cultural do TRANSENEP, foi exibido um filme e realizada uma roda de diálogo 

tendo as questões de gênero como tema, o que transformou as atitudes e 

composições dos participantes ao vivenciar a proposta.  

Entretanto, no ano seguinte essa mesma discussão acontece nas 

reuniões de planejamento, mas nenhuma iniciativa ou atividade é realizada no 

VII EREP NNe para trazer reflexões e criticidade aos participantes no 
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TRANSEREP, e tampouco esse tema é mencionado no documento da reunião 

de avaliação desse ano.  

Nas articulações para o VIII EREP NNe, o TRANSEREP volta a 

aparecer nos documentos, através da proposta concreta de realizar a atividade 

intitulada CinePsi, que consiste em exibição de filme e diálogo, sobre este tema 

e na noite cultural do TRANSEREP. Para essa atividade foi escolhido o curta-

metragem “Amanda e Monick” (2007), do diretor André da Costa Pinto, que 

conta a história de travestis que vivenciam realidades bastante distintas em 

suas expressões e relações familiares e sociais, e compartilham do mesmo 

ambiente: a sala de aula, na qual Amanda é professora e Monick aluna.   

A partir das provocações e reflexões geradas pelo filme, foi realizado um 

momento de diálogo com os participantes sobre questões de gênero. Essas 

provocações reverberaram na forma como esses participantes presentes na 

atividade vivenciaram o TRANSEREP, em suas composições corporais, 

atitudes e comportamentos. Como pode ser visto na Foto 05 (em anexo), o 

estudante em questão expressa no corpo feminilidade e masculinidade de 

forma concomitante e harmônica, compondo-se com saia, maquiagem, 

calçados masculinos e sem camisa, além de utilizar seu corpo para expressar 

seus posicionamentos, escrevendo nele a frase “Ser um homem feminino, não 

fere o meu lado masculino”, da canção “Masculino e Feminino”, de Pepeu 

Gomes.  

Essa expressão vai ao encontro da proposta do TRANSEREP, que 

busca esse afastamento dos lugares de normatização e universalização. Como 

assinala Preciado (2011), ao discutir as multidões queer:  

Desidentificação surge das “sapatas” que não são mulheres, das 
bichas que não são homens, das trans que não são homens nem 
mulheres.(...) As identificações negativas como “sapatas” ou “bichas” 
são transformadas em possíveis lugares de produção de identidades 
resistentes à normalização, atentas ao poder totalizante dos apelos à 
“universalização”. (Preciado, 2011, p. 15) 

Outras expressões da pluralidade das possibilidades de existência 

puderam ser vivenciadas, como nos casos “entrelugares” que se pode observar 

na Foto 06 (em anexo), um estudante compondo-se como uma Drag Queen, 
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com exagero e feminilidade, demonstrando a fragilidade do sistema de 

hetonormatividade, e um cartaz com os dizeres: “Você pensa que o 

TRANSEREP é brincadeira?”, demonstrando a reflexão sobre a seriedade do 

espaço, mesmo com a diversão e comicidade.  

Também emergiram articulações coletivas de posicionamento público. 

As noites culturais, no VIII EREP NNe aconteciam no “Reviver”, centro histórico 

e cultural da cidade de São Luís. Os participantes organizaram-se 

coletivamente e construíram cartazes, como pode ser visto nas Fotos 07, 08 e 

09 (em anexo), para, junto com suas expressões através do corpo, realizarem 

um ato público na cidade de São Luís, no referido centro histórico.  

 

4. Considerações Finais 

 

O espaço do TransEREP, sendo encarado como uma noite cultural, ou 

ainda como uma festa para os participantes oriundos da lógica dos grandes 

congressos e calouradas; repercute como um espaço de reprodução dos 

esteriótipos, de repetição da organização hegemônica sobre o gênero e o 

corpo. 

Uma primeira observação a ser relata é que os participantes do 

espaço geralmente reproduzem o modelo binário de gênero, masculino-

feminino, e heteronormativo. Assim sendo, mulheres costumam se travestir de 

homens e homens costumam se travestir de mulheres. Quase não existe 

notícia do surgimento de pessoas que se experimentam em outras variadas,  

múltiplas e infinitas posições 

Muitos dos participantes, ao experimentarem o gênero oposto (dentro 

do pensamento binário de gênero), colocam ênfase nas características 

estereotipadas. Homens travestidos de mulheres se tornam extremamente 

insinuantes e provocativas, usam de uma fala sedutora para se relacionar, até 

para coisas banais, e evidenciam o gênero reconhecido como feminino 

enquanto um gênero frágil, que necessita da ajuda e da proteção do masculino. 

Mulheres travestidas de homens se apresentam sempre de maneira grosseira, 

machista e adepta aos assédios às mulheres. 
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Entretanto, apesar deste espaço evidenciar a hegemonia sob as 

identidades de gênero, nele ainda se encontra contra-hegemonia. Ainda que 

não seja de grande prevalência, existem momentos em que novas ações-

relações são postas. No último encontro, houve um protesto dentro do 

encontro, por uma parte dos erepianos que se sentiram no dever de questionar 

os rumos que se seguiam. O protesto/passeata, chamou bastante a atenção e 

as falas que seguiam traziam o tom de problematização. 

Consideramos o espaço um potencial, embora ainda seja necessária 

uma maior problematização sobre seu papel. Existe uma grande dificuldade de 

envolver os participantes na discussão de gênero, pois esta é muitas vezes 

reconhecida como uma discussão de gueto, onde “misturar-se” com tais 

problematizações já seria suficiente para alguém ter seus padrões 

(garantidores de privilégios) questionados  

Ainda assim, muitos dos participantes não procuram participar dos 

espaços de discussão por priorizarem o ato de se travestirem. Um dos grandes 

desafios do movimento é o de procurar envolver mais os participantes na 

discussão, para que o momento do TransEREP seja potencializado. 

Entendendo a ambiguidade que tal espaço evoca, percebemos o grau 

de complexidade que as performances de gênero adquirem em nosso sistema 

cultural, onde mesmo propostas de intervenção contra hegemônicas podem ser 

capturadas pelas normas a que visa questionar. Porém, o movimento contrário 

também se faz presente, a partir de expressões, risos e estereotipias, pode-se 

ter a naturalidade dos demarcadores questionada e a violência coercitiva 

exposta. Pensamos, pois, que a ludicidade pode assim adquirir grande 

potencial político de espaço de questionamento e de criação de possíveis. 

Porém, também nessa esfera coletiva, o embate de ideias e a visibilização 

constante de práticas não hegemônicas e formas de existir mais plurais, se faz 

necessário. 
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ANEXOS 

ANEXO A - LISTA DE DOCUMENTOS 
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Projeto do I Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião de Articulação dos Estudantes de Psicologia do N/NE. 
Salvador – BA. Maio, 2005. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Campina Grande – PB. Agosto, 
2005. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Fortaleza – CE. Dezembro, 
2005 

2006 

Projeto do II Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Recife – PE. Abril, 2006. 
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Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Belém – PA. Setembro, 2006. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. João Pessoa – PB. Dezembro, 
2006. 

2007 

Projeto do III Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Natal – RN. Abril, 2007. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Caruaru – PE. Setembro, 2007. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Salvador – BA. Dezembro, 2007 

2008 

Projeto do IV Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Fortaleza – CE. Abril, 2008. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. João Pessoa – PB. Dezembro, 
2008. 

2009 

Projeto do V Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Belém – PA. Maio, 2009.. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Sobral – CE. Setembro, 2009. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Maceió – AL. Dezembro, 2009. 

2010 

Projeto do VI Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Campina Grande – PB. Abril, 
2010. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Salvador – BA. Setembro, 2010. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Natal – RN. Dezembro, 2010. 

2011 

Projeto do VII Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Aracaju – SE. Abril, 2011. 
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2012 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Canoa Quebrada – CE. Janeiro, 
2012. 

Projeto do VIII Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Belém – PA. Abril, 2012. 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. São Luís – MA. Agosto, 2012. 

2013 

Carta de Princípios da COEREP N/NE. Atualizada em Salvador – BA. Janeiro, 
2013. 

Projeto do IX Encontro Regional de Estudantes de Psicologia do N/NE 

Ata da Reunião Presencial da COEREP N/NE. Natal – RN. Março, 2013. 
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Resumo: 
Este artigo reflete sobre a importância de material didático para a diversidade 
como proposta interdisciplinar no ensino. A metodologia parte de um estudo de 
caso de cunho etnográfico. Acredita-se que, por meio do material didático, 
minimizar-se-á os impasses sobre o respeito mútuo, as questões racistas e 
preconceituosas, os estereótipos sociais e a desvalorização da diversidade. 
 
Palavras-chave: material didático, cultura afro-brasileira, ensino-
aprendizagem, diversidade 
 
Abstract: 
This article reflects about the importance of teaching material for diversity how 
interdisciplinary approach in teaching. The methodology starts from a case 
study ethnographic. Believed that through course material will minimize the 
impasses on mutual respect, issues racist and prejudiced, social stereotypes 
and devaluation of diversity. 
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Introdução  

 

Diante das certezas e incertezas do mundo contemporâneo, da 

inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs – na 

Educação, do livre arbítrio e do direito de viver democraticamente sem 

exclusão da pluralidade cultura, sabe-se que os educandos vivem interagindo 

uns com os outros momentaneamente seja por meio das tecnologias, por meio 

das redes sociais, de mensagens enviadas via uso de celulares ou, 

simplesmente, por diálogo nas salas de aula. 

 Neste amparo, muitas vezes, observa-se certo distanciamento, 

indiferentemente da forma da relação, entre pessoas de culturas diferentes o 

que, de fato, leva-nos a pensar nas concepções, formas e ações que são 

mediadas, trabalhadas e refletidas nas escolas públicas de ensino à luz da 

cultura afro-brasileira. 

Tendo em vista a necessidade de compreender as diferenças culturais 

que findam o mundo atual, mais especificamente nas instituições de ensino 

onde se caracteriza seja por meio das metodologias de ensino, das práticas 

didáticas do professor, da relação entre o alunado ou, simplesmente, nos 

discursos apresentados, muitas vezes, sem nexo e fundamentação nos livros 

didáticos, tem-se conhecimento da necessidade de abrolhar e questionar as 

formas emancipatórias dos materiais didáticos à luz da temática.  

Dentro da sala de aula seja por meio de leituras, desenhos, mesas 

redondas, debates ou construção de projetos científicos os estudantes 

precisam, mediante ação docente, refletir e compreender os valores herdados 

para a nação atual pela cultura afro-brasileira (danças, crenças, lendas e 

músicas), pois a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 9.394/96 – 

LDB – maximiza os deveres da educação quando inclui novos influentes e 

espaços educativos de caráter plural e cultural, quando explana no seu Art. 1º 

que: 

 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 
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Neste desenho, após transpassar toda a década de 1990, as questões 

de cunho sobre as diferenças culturais ganharam espaços nos estudos, nas 

propostas e nas inovações que emergiam no berço da educação. Este anseio 

destaca-se no trecho dos Parâmetros Culturais Nacionais – PCNs – sobre a 

Pluralidade Cultural: 

 

 

A necessidade imperiosa da formação de professores no tema 
Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa 
ser um compromisso político pedagógico de qualquer planejamento 
educacional/escolar para formação e/ou desenvolvimento profissional 
dos professores (PCNs. Temas Transversais, 1997, p. 123). 

 

 

Entende-se, neste meio, que uma educação marcada e vinculada às 

questões de cunho racial, cultural e étnico traz a tona ações e processos por 

meio dos quais os indivíduos individualmente ou coletivamente constroem e 

reconstroem valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes, 

competências e estimas marcados pela cultura étnico-racial, para a 

democratização dos ambientes institucionais essencial à sadia qualidade de 

vida e ao respeito mútuo. 

Considerando-se a importância de um ambiente de aprendizagem no 

reflexo do desenvolvimento humano igualitário e pluralista e almejando-se 

ações e processos coletivos e individuais que estão vinculados a disposição 

das diferentes culturas, entra em agitação a ação docente de promover, por 

meio de indiferentes formas, a conscientização e o espírito crítico do educando 

frente às múltiplas culturas explicitas e implícitas na sala de aula. 

Assim, a idéia de construir um ambiente de aprendizagem que valorize 

as questões de cunho racial implica, antes de tudo, na prevalência da premissa 

de que não se deve definir limitações nas possibilidades de crescimento e 

valorização a essas questões. Do mesmo modo, é necessário um conjunto de 

iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes 

sociais relevantes e ativos por meio de práticas educativas e de um processo 
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de diálogo informado, o que reforça um sentimento de corresponsabilização e 

de constituição de valores éticos e morais frente a determinada temática.  

Esta pretensão também implica que a política de desenvolvimento de 

atividades, ações e processos dentro da escola, que anda na direção de uma 

sociedade pluralista e igualitária, não pode ignorar as dimensões culturais e as 

relações de poder existentes, muito menos o reconhecimento das limitações 

individuais, sob objetivo de apenas manter um padrão predatório e homogêneo. 

Neste meio, têm-se conhecimento pedagógico da importância da 

temática ser debatida, refletida e entendida pela ação discente e docente no 

viés dos ambientes de aprendizagem por meio de materiais didáticos que 

visam à compreensão dos valores culturais individuais como fontes de 

desenvolvimento humano no intercâmbio da ação interpessoal. Para tanto, o 

presente artigo tem o intuito de apresentar, no viés das Tecnologias de 

Informação e Comunicação da Educação, um resgate sobre a utilização de 

material didático como uma proposta interdisciplinar a ser apresentada e 

refletida no berço da realidade da escola pública. 

 

Referencial Metodológico 

 

A cultura afro-brasileira vem tomando espaço no dia a dia no ambiente 

escolar, não pela gama exorbitante das pessoas “enquadrantes” deste viés, 

mas pela valorização das lendas, das formas, das crenças, dos hábitos e das 

práticas costumeiras e ímpares. Nesta teia, torna-se extremamente importante 

estudar uma cultura que arquiteta a valorização brasileira nos seus mais 

intrínsecos sentidos. Entretanto, em outra ótica, infelizmente em pleno século 

XXI, ainda encontra-se a resistência por parte do alunado em respeitar as 

questões étnico-raciais e, ao mesmo tempo, resistência dos professores em 

trabalhar essas questões de cunho cultural à valorização do negro. 

Partindo desta premissa, a metodologia da pesquisa a ser realizada 

parte de um estudo de caso de cunho etnográfico, pois é a partir das 

observações das atividades e o (des)respeito que ocorre dentro da sala de aula 

que o professor, enquanto pesquisador, analisa a necessidade da confecção 

de material didático à luz da cultura afro-brasileira. 
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Nesta pesquisa, engaja-se também a proposta de cunho qualitativo, ou 

seja, além de buscar compreender o significado que os fatos do cotidiano 

exercem sobre as concepções culturais das pessoas no dia a dia, valoriza-as 

de forma a entendê-las para, de certa forma, torná-las mais contextualizadas 

com a realidade, a fim de possibilitar um mundo pluralista, diferenciado e 

construído no coletivo, uma vez que, de acordo com Bodgan e Biklen (1994), 

“os investigadores qualitativos fazem questões em se certificarem de que estão 

a apreender as diferentes perspectivas adequadamente” (p. 51). 

.Em se tratando de um estudo de caso de cunho etnográfico, André 

(1995), reforça que a etnografia é uma modalidade de pesquisa desenvolvida 

pelos antropólogos para estudar a cultura e a sociedade. Etimologicamente, 

etnografia significa “descrição cultural” (p. 27). Além do mais esclarece que o 

carro chefe de uma pesquisa etnográfica é a observação, pois parte do 

princípio de estudar, sem interferir, um determinado grupo individual, desde 

seus mais íntimos costumes até seus mais exteriores hábitos. 

Para criar um apontamento teórico-reflexivo desta dada cultura, é 

necessário um entendimento do determinado grupo e outros que dele se fazem 

semelhante, pois para Bodgan e Biklen (1994) afirmam que: 

 

 

[...] a tentativa de descrição de cultura ou de determinados aspectos 
dela designa-se por etnografia. [...] é o recurso ou conceito de cultura, 
independentemente de sua definição específica, como principal 
instrumento organizativo e conceptual de interpretação de dados que 
caracteriza a etnografia (pp. 57-59). 

 
 

Pensa-se, neste viés, que a etnografia seja uma das únicas maneiras 

de descrever, em uma baixa margem de erro, uma determinada cultura. Para a 

observação, o pesquisador disponibiliza de uma fonte de utensílios que podem 

perpassar a ideia da linguagem escrita e oral, uma vez que se encontra perante 

várias formas de interpretações da vida, que de acordo com André (1995) são 

formas de compreensão de senso comum, significados variados atribuídos 

pelos participantes às suas experiências e vivências (p. 20). 

Na visão de Bodgan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa também é 

descritiva, pois: 
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[...] os dados recolhidos são em forma de palavras e não de números. 
Os resultados escritos da investigação contem citações feitas com 
base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação [...] a 
abordagem da pesquisa qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 
para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 
compreensão esclarecedora do nosso objeto de estudo (pp. 48-49). 

 
 

A ideia de está pesquisa ser interdisciplinar e realizada nos mais 

diversificados ambientes de aprendizagem é devido seu fácil mecanismos de 

aceitação, uma vez que, na sala de aula, quando se faz uma observação, 

levando-se em conta de que o professor é o pesquisador desta cultura, afinal é 

dele o dever de confeccionar o material didático, a fim de trabalhar a 

valorização da cultura afro-brasileira, este disponibiliza de grandes vantagens, 

pois possibilita uma visão ampla e profunda de um determinado caso600 e de 

uma determinada escolha para se estudar.  

Para André (1995), a escolha depende antes de tudo da natureza do 

problema que se quer investigar e das questões específicas que estão sendo 

formuladas (p. 52). 

Nesta ótica, pensa-se que o professor, ao conhecer sua turma, 

indiferentemente da modalidade de ensino ou da época em que se encontra, 

seus limites, ranços e avanços pode, de certa forma, confeccionar um material 

didático com tarefa interdisciplinar, trabalhar as questões éticas de respeito, 

valorização e autonomia. 

Após a aplicabilidade deste material, o qual sempre deve estar em 

sintonia com objetivos e fundamentação teórica e epistemológica sobre o 

assunto, deve-se qualificá-lo no viés da observação no andamento da sala de 

aula, pois para Bodgan e Biklen (1994), 

 

 

[...] os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objectivo de 
confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés 
disso, as abstrações são construídas à medida que os dados 
particulares que foram recolhidos se vão agrupando. [...] o significado 
é de importância vital na abordagem qualitativa. Os investigadores 
fazem uso desse tipo de abordagem estão interessados no modo 

                                                           
600

 Objeto de investigação de estudo. (BODGAN e BIKLEN, 1994) 
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como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas (BODGAN E 
BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

 

Diante do exposto, percebe-se que a maneira adequada de valorizar o 

cerne da cultura afro-brasileira dentro da sala de aula é por meio de um 

material didático entrelaçado a saberes e conhecimentos específicos deste 

assunto. Os trabalhos desenvolvidos neste viés devem considerar a autonomia 

e criticidade dos alunos, pois só assim farão a amplitude da resignificação de 

conceitos, ideias e percepções a respeito desta cultura.  

 

Material Didático para diversidade: (re)significando saberes 

 

Romper com a homogeneidade escolar é difícil, pois a escola sempre 

teve uma grande e aparente dificuldade em lidar com a pluralidade e as 

diferenças escolares. Para Moreira e Candau (2003) as instituições tendem a 

silenciar e neutralizar essas diferenças, pois a padronização e a 

homogeneização traduzem certa segurança sobre o processo de educar. No 

entanto, ambos os autores, também alertam sobre o grande desafio que a 

escola se sujeita a enfrentar ao abrir espaços para a diversidade, para as 

diferenças e para o cruzamento de culturas (p. 161). 

Conforme Veiga Neto (2003), a escola não se situa no mesmo espaço 

e tempo em que o mundo atual se encontra, uma vez que muda 

constantemente e muito rápido, e a escola, por sua vez, não consegue 

visualizar/perceber para acompanhar tais mudanças (p. 110).  

Não é hora da escola se estabilizar e continuar nesse comodismo: é 

preciso reformular a formação de professores e, estes, mudarem com seus 

alunos, para que haja um enfrentamento na crise atual que a escola, e também 

a educação, enfrentam nos dias de hoje, pois, quando se aborda, quando se 

aborda, questões de cunho étnico-racial no berço da escola, muitos são 

dissabores apresentados pelos alunos e professores.  

Se isso não bastasse,  
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A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 
começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. 
Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela 
imediatamente separou os meninos das meninas. (LOURO, 1997, p. 
57) 

 
 

O professor, com suas práticas pedagógicas e materiais didáticos, 

deve buscar associar e valorizar as questões de cunho social à construção do 

ser reflexivo, respeitoso e crítico, por isto os materiais didáticos, quando 

utilizados de forma coesa e com objetivos vinculados as questões 

metodológicas do professor, servem como instrumentos pedagógicos utilizados 

em sala de aula com uma determinada especificidade, pois, neste viés, 

abarcam-se finalidades didáticas.  

Freire (1980, p. 17) reflete sobre esse marco educacional da 

mobilização da produção docente quando esboça que: 

 

 

O educador deve ser um inventor e um re-inventor dos meios e dos 
caminhos os quais facilite mais e mais a problematização do objeto a 
ser desvelado e finalmente apreendido pelo educando. Na verdade, 
nas relações entre educadores e educandos, mediatizados pelo 
objeto, a ser desvelado, o importante é o exercício da atitude crítica 
em face do objeto e não o discurso do educador em torno do objeto. 

 

 

O material didático emerge nesta teia como um suporte de 

maximização ao artefato de conhecimento a ser diligente e entendido, porém, 

ao mesmo tempo, torna-se objeto do conhecimento docente, na medida em 

que precisa ser compreendido pelo professor, a fim de ser utilizado como 

suporte didático à maximização da valorização étnico-racial. 

Ao analisar o significado da utilização dos recursos didáticos no ensino, 

Pais (2000, p. 6), afirma que: 

 

 

Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos 
utilizados como suporte experimental na organização do processo de 
ensino e de aprendizagem. Sua finalidade é servir de interface 
mediadora para facilitar na relação entre professor, aluno e o 
conhecimento em um momento preciso da elaboração do saber.  
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Vivendo a era tecnológica, os professores têm hoje, quando 

requisitados e desejados, à sua disposição, uma indiscutível gama de materiais 

didáticos associados às mudanças educacionais. O grande desafio dos 

materiais didáticos a serem utilizados nas salas de aula é a filtragem, ou seja, o 

professor precisa saber filtrar os materiais necessários a serem acoplados aos 

objetivos e ao público alvo da sala de aula. 

Outrora, os professores, quando utilizam os materiais didáticos com 

fins tecnológicos, precisam ser capazes de diferenciar a linguagem, de um lado 

uma linguagem toda estruturada, em forma de um conjunto com códigos e 

símbolos específicos da área tecnológica, do outro uma linguagem que visa a 

comunicação do mundo científico social, ou seja, um contínuo que aborda a 

extremidade estrutural e a comunicativa. 

Sendo assim, Ferreira (2012), abarca que: 

 

 

Defendemos que a especificidade educativa caracteriza o espaço de 
uso, identificação e formulação do material didático. Esse elemento 
amplia o seu conceito, que ultrapassa os limites do livro didático, se 
configurando em torno dos objetos de mediação de aprendizagem 
proporcionada a partir das ações de ensino. Nessa perspectiva, 
material didático pode ser tudo que está no mundo, desde que, a 
partir da ação intelectual do professor, assim seja definido (p. 02). 

 

 

O material didático precisa, de certa forma, facilitar o trabalho do 

professor, ou seja, é importante que este material esteja atrelado aos desígnios 

do professor de forma a contextualizar todo conhecimento científico ao 

conhecimento do senso comum do aluno, nos diferentes níveis de 

aprendizagem. 

Neste viés, para Benítez (2012) 

 

 

O valor do material didático não está em si mesmo, mas na 
utilização que dele se faz. De nada vale um material didático rico e 
sofisticado se este não for empregado de forma adequada ou não 
corresponder à situação de aprendizagem e ao seu objetivo (s/p). 

 

 

http://www.coladaweb.com/pedagogia/aprendizagem-conceitos-e-caracteristicas
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Sendo assim, traz-se a tona as questões de cunho étnico-racial, ou 

seja, a importância de confeccionar materiais didáticos para resgatar valores e 

crenças da cultura afro-brasileira no berço da realidade educacional, uma vez 

que o material didático com este fim, quando moldado e trabalhado de forma 

coesa, contribui para o determinado objetivo.  

Os materiais didáticos podem ser confeccionados de diferentes formas, 

cartazes, gravuras, papéis para dobraduras, fotografias e, dentre outros, 

revistas e jornais que serão o foco deste artigo. Neste desenho, Fiscareli 

(2008), em sua pesquisa sobre discursos e saberes acerca do material 

didático, minuta que: 

 

 

Todo objeto, quer seja de origem material, natural, industrializado ou 
produzido pelo professor ou pelo aluno, criado para fins pedagógicos 
ou simplesmente criado para outros fins e apropriado pela escola, ao 
receber uma ação educativa pode proporcionar um conhecimento e 
estruturar o nosso pensamento acerca do mundo que nos rodeia. Não 
somente os objetos, mas as expressões humanas como a música, o 
teatro, o cinema, com suas características artísticas próprias, também 
são utilizadas em nossas escolas como materiais didáticos, na busca 
de melhor transmissão dos conteúdos que deve ser ensinados aos 
alunos (p. 19). 

 

 

Muitos materiais didáticos desenvolvidos pelos professores também 

servem de pequenos laboratórios de aprendizagem onde os estudantes, com o 

auxílio do professor, conseguem demonstrar, por meio de atividades 

experimentais ou práticas, e enriquecer o repertório de conhecimento para 

refletir sobre as situações encontradas no cotidiano. 

Conforme Kramer (1998), neste tipo de trabalho, os professores 

observam permanentemente a movimentação das crianças e, ao mesmo 

tempo, dos diferentes grupos, a fim de oferecer novos materiais, desafios ou 

situações capazes de enriquecer as experiências e ampliar 

os conhecimentos em jogo (p. 27). 

Apreender a utilização do material didático a partir das relações de 

experiência, indiferentemente da forma, requer o reconhecimento da ação 

intelectual do professor, pois a forma de identificar e usar determinado material 

frente ao processo de organização do trabalho pedagógico, é dever e objeto de 

http://www.coladaweb.com/


433 

  

 

 

estudo do professor. A construção dessa concepção, na especificidade de um 

material didático de apoio a valorização étnica, envolve a percepção da esfera 

semântica acerca do material didático na escola e na cultura afro-brasileira. 

Nesse sentido, traz-se a tona a ideia de que o material didático não é 

algo que está alocado no mundo pedagógico, mas é um suporte que se 

constitui por meio de competências e habilidades do profissional da educação, 

haja vista que é considerado um elemento mediador da prática pedagógica. 

Neste viés, necessita-se de identificação, seleção e formulação pelo professor, 

em meios a estudos e reflexões, a partir de um objetivo estruturado para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Diante dos fatos, percebe-se que os materiais didáticos são recursos 

pedagógicos que visam uma aprendizagem significativa e construtiva, 

entretanto, devem ser usados como fins pedagógicos, não como suportes de 

valorização exacerbada de comprovação de saber. Além do mais, deve-se 

entender que estes materiais deixam as aulas mais dinâmicas, a fim de 

transformar aquilo que é costumeiro em forma de entretenimento capacitável 

de mudança na construção do saber interpessoal. 

Destarte, deve-se considerar que os cursos de formação inicial ou 

continuada não abarcam a produção de materiais didáticos no cunho das 

diversas culturas. Diante disto, quando o professor busca construir, 

criticamente, seus materiais didáticos deve sempre atrelar conteúdos e 

objetivos que almeja alcançar. 

Corrobora-se que, a partir da aquisição do conhecimento, as 

competências e as habilidades frente o entendimento étnico-racial provem da 

articulação com as diferentes áreas de conhecimento, na medida em que se 

observam os aspectos do material selecionado e empregado possibilitando 

entrelaçamento com os conteúdos explorados em prol das experiências 

significativas e relevantes de aprendizagem. 

Ao tocante, deve-se sempre buscar uma fundamentação teórica que 

abarque a construção do material didático, do processo ensino-aprendizagem e 

que, de certa forma, estimule a aprendizagem frente aos objetivos traçados 

pelo professor, uma vez que os conteúdos e os motivos de trabalhar as 

questões étnico-raciais devem estar complementando-o. 
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De forma análoga, pode-se construir um material didático que instigue 

à participação, a criatividade, a repetição, a reflexão e a criticidade dos 

estudantes frente à cultura afro-brasileira, uma vez que, de acordo com essas 

ações e atividades, se delineará propostas de atividades e exercícios que 

podem favorecer inúmeras condições a respeito da aprendizagem e reflexão 

sobre a temática. 

Em prol da aplicabilidade do material didático, se faz necessário 

estudar e analisar suas teias, afinal é preciso identificar e entender se as 

atividades proporcionam interação, reflexão e construção de cidadãos éticos e 

críticos frente à temática e, consequentemente, averiguar, a partir de um 

modelo, se a capacidade de utilizar modelos didáticos tecnológicos, ou não, 

para valorizar as questões de cunho étnico-racial é necessário e viável na 

educação atual. 

Neste viés, considera-se que os materiais didáticos são importantes 

ferramentas que facilitam o alcance dos objetivos do professor em prol de uma 

aprendizagem significativa o que, de fato, traz mudanças expressivas nos 

sujeitos que entendem e se envolvem sobre as questões trabalhadas. O 

interessante é que as mudanças que se desenvolvem nesses sujeitos frente à 

valorização da cultura afro-brasileira são referentes às condutas, aos valores e 

as práticas sociais e culturais.  

No entanto, sabe-se que mudanças não podem ocorrer 

superficialmente sobre as concepções dos sujeitos, pois mudar demanda 

tempo e exige, acima de tudo, força de vontade, determinação, competências e 

habilidades, visto que é necessário romper com o estigma de que a escola é 

um centro de informações resumido a técnicas e métodos ou um centro de 

introdução de novos meios. 

 

Pautas para reflexão 

 

Romper com a homogeneidade escolar é difícil, pois a escola sempre 

teve uma grande e aparente dificuldade em lidar com a pluralidade e as 

diferenças escolares. As escolas preferem o silêncio e a neutralização das 

diferenças, pois abrir espaços para as diferenças no cruzamento de culturas é 

modificar toda a estrutura educacional, ou seja, é a necessidade de uma 
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atualização na profissão professor. De fato, hoje, percebe-se que a escola, da 

mesma forma que alguns professores, não se situa no mesmo espaço e tempo 

em que o mundo atual se encontra, mas não é hora da escola se estabilizar e 

continuar nesse comodismo: é preciso reformular a formação de professores e 

estes mudarem suas práticas pedagógicas e materiais didáticos, para que haja 

um enfrentamento na crise atual que a escola e a educação, enfrentam. 

As relações que a escola tem para e com a sociedade vão além dos 

saberes profissionais, pois se coloca em uma situação diferenciada com a 

questão do multiculturalismo, haja vista que reflete as realidades nacionais e 

locais em que está inserida, meio de vivência de seus sujeitos participantes. A 

questão do multiculturalismo é algo enraizado na educação e é cogitada desde 

a antiguidade até os dias atuais, indiferentemente dos grupos a eles 

pertencentes. Deste modo, percebe-se que a história acopla um momento de 

negação ao “outro”, desfavorecendo as questões de cunho étnico-racial, as 

questões da sexualidade, do gênero e da classe das pessoas, desfavorecendo, 

automaticamente, o crescimento do conhecimento educacional do culturalismo.  

Apesar dos Parâmetros Nacionais, publicados em 1997, trazerem entre 

os temas transversais a ideia da pluralidade cultural - o que para muitos 

estudiosos pode não ter sido uma questão pacífica, mas algo aberto a críticas e 

controvérsias aos movimentos sociais – eles instigam a refletir que a 

multidiversidade, por meio do multiculturalismo, não é objeto de universidades 

ou de instituições de ensino público, mas de lutas de pequenos grupos sociais 

que se sentem excluídos, de alguma forma, do meio educacional, social, 

econômico e político em que vive. 

Refletir sobre diversidade é buscar entender as questões multiculturais 

existentes no mundo todo. As questões do multiculturalismo transpassam as 

ideias irônicas de racismo e preconceito; da aceitação ou da inclusão, pois 

equivalem questões de etnias, gêneros, sexualidades e, entre outras, de 

classe. Questões sobre diversidade estão no cerne do culturalismo da 

identidade mutável da pessoa. 

Essas questões são o berço da sociedade, pois todos nós, de alguma 

forma ou de outra, fazemos parte de uma determinada cultura. A escola, por 

sua vez, é a mãe do multiculturalismo. Pessoas de diferentes classes, etnias e 

religião fazem parte de uma instituição de ensino, todas buscando o mesmo 
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objetivo, mas é na escola onde ocorre, infelizmente, a anarquia e  

desmoralização destas diversidades. 

A diversidade existente na escola é o ponto principal para a 

decodificação do trabalho docente, pois, a partir dela, o profissional da 

educação, com seus saberes e metodologias, traça um perfil heterogêneo da 

sala de aula e constrói, reconstruindo, seu trabalho. A diversidade, de fato, é 

uma riqueza para o trabalho pedagógico, pois trabalhando com pessoas 

diferentes, cada uma questionando e corroborando com suas ideias, 

sistematizações e contextualizações, dar-se-á construção de saberes 

riquíssimos partindo da discussão de diferentes conhecimentos em prol de uma 

temática de ensino.  

Este artigo buscou sintetizar algumas ideias sobre a necessidade da 

prática docente estar entrelaçada a materiais didáticos para a diversidade em 

forma de uma temática interdisciplinar, especificamente, neste ensaio, 

abordou-se a questão de cunho étnico-racial, valorizando as questões do berço 

afro-brasileiro. Não obstante, fez-se um resgate da importância do material 

didático como viés desta valorização. Ao mesmo tempo, buscou-se a 

valorização de materiais didáticos à ser trabalhados nas diferentes 

modalidades de ensino e nas diferentes etapas da aprendizagem. 

Pode-se afirmar que quando se trabalha as diferenças no cerne da 

realidade do ensino público no viés de materiais didáticos tecnológicos 

corrobora-se para a construção da identidade da pessoa, pois essa identidade 

é um marco diferencial e social, não histórico. A cultura afro-brasileira está 

articulada e presente constantemente na vida das pessoas e elas não estão 

percebendo, muitas vezes, resultando em conflitos externos e internos. É 

preciso trabalhar fortemente estas questões de cunho étnico-racial, pois, de 

alguma forma ou outra, fazemos parte destas diferenças. Neste vértice, é 

preciso agrupar ideias onde as pessoas consigam perceber que não existe um 

modelo padrão, uma pessoa referência, e que por mais que fatores biológicos 

possam influenciar no desenvolvimento humano, são processos restritos.  

 

Referências Bibliográficas 

 



437 

  

 

 

ANDRÉ, M. Etnografia da prática escolar. 15. ed. Campinas/SP: Papirus, 
1995. 

 
BORDGAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.  
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação 

Fundamental – Brasília- MEC / SEF, 1997. 
 
_____. Lei n. º 10.639, de 09.01.03: altera a Lei 9394/96 para incluir no  

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História 
e cultura afrobrasileira”. 

 
BENÍTEZ, Iara M. S. Material Didático. Disponível em: < 

http://www.coladaweb.com/pedagogia/material-didatico> Acessado em: 23 
de jul. de 2013. 

 
FERREIRA, Jalmira L. D. Material didático na formação de educadores de 

campo em bananeiras|PB. XVI ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e 
Práticas de Ensino - UNICAMP - Campinas – 2012.  

 
FISCARELLI, Rosilene Batista de Oliveira. Material didático: discursos e 

saberes. Araraquara: Junqueira & Marin, 2008. 
 
FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné Bissau: registros de uma experiência em 

processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
 
KRAMER, Sônia. Leitura e Escrita de Professores. Revista Brasileira de 

Educação. ANPED, nº. 7, 1998.  
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva 

pós-estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
 
MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria. Educação Escolar e 

Culturas: construindo caminhos. Revista Brasileira de Educação, n. 23, 
mai.-ago. 2003. 

 
PAIS, L. C. Uma análise do significado da utilização de recursos didáticos 

no ensino da geometria. 2000. Disponível em: 
<www.anped.org.br/23/textos/19/1919t.pdf>. Acesso em 17 de agosto de 
2012.  

 
VEIGA-NETO, A. Pensar a escola como uma instituição que pelo menos 

garanta a manutenção das conquistas fundamentais da modernidade. In: 
COSTA, M. V. (org.). A escola tem futuro? Rio de Janeiro: DP&A. 2003. 

 
 

Seminário Internacional Desfazendo Gênero 

 

http://www.acervobiblioteca.ufu.br:8000/cgi-bin/gw_46_4_2/chameleon?host=babao.dr.ufu.br%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2010061211072218474&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pt&itemu1=2009&scant1=Investiga%c3%a7%c3%a3o%20qualitativa%20em%20educa%c3%a7%c3%a3o%20%3a%20uma%20introdu%c3%a7%c3%a3o%20%c3%a0%20teoria%20e%20aos%20m%c3%a9todos%20%2f%20Robert%20C.%20Bogdan,%20Sari%20Knopp%20Biklen.&scanu1=4&u1=2009&t1=Porto%20%3a%20Porto,%201994.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
http://www.coladaweb.com/pedagogia/material-didatico
http://www.anped.org.br/23/textos/19/1919t.pdf


438 

  

 

 

14  a 16 de agosto de 2013, Natal (RN) 

 

Grupo de Trabalho: GT 25: Compreensão, (Des)Construção do 

Gênero e Novas Construções Identitárias 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO PARA A DIVERSIDADE: 
(RE)SIGNIFICANDO CONCEPÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Everton Bedin 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

 

Artur Medeiros Queiroz 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

 
 

 

Natal, agosto de 2013 

 
Resumo: 

Este artigo apresenta e reflete sobre a importância das tecnologias, no viés da 

produção de material didático para a diversidade, como uma proposta 

interdisciplinar a ser trabalhada na rede pública de ensino. A metodologia da 
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pesquisa a ser realizada parte de um estudo de caso de cunho etnográfico, 

pois a partir de observações analisa-se a necessidade da confecção de 

material didático à luz da cultura afro-brasileira. Este trabalho, também, reflete 

à inópia de tal temática ser cogitada na realidade dos estudantes juntamente 

com os membros escolares, fazendo emergir saberes de uma nova concepção 

por meio da interdisciplinaridade cultural. O material didático desenvolver-se-á 

por meio de atividades teóricas e práticas e, a partir da discussão no ambiente 

de ensino, o professor usufruirá de seus saberes específicos referentes à 

cultura afro-brasileira como pressuposto de auxílio aos estudantes na 

resolução colaborativa das atividades propostas. O artigo objetiva-se na 

construção de um material didático para entender e refletir a respeito da cultura 

afro-brasileira, a fim de desenvolver nos estudantes de toda a escola o 

interesse, o reconhecimento e a valorização da cultura étnico-racial exposta e 

imposta pela/na sociedade atual. Destarte, acredita-se que por meio deste 

material didático podem-se minimizar as dificuldades encontradas sobre o 

respeito mútuo, a desvalorização das crenças, a cogitação de estereótipos de 

civilizações e as questões de cunho racistas e preconceituosas. 

 

Palavras-chave: material didático, cultura afro-brasileira, ensino-aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução  

 

Diante das certezas e incertezas do mundo contemporâneo, da 

inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs – na 

Educação, do livre arbítrio e do direito de viver democraticamente sem 
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exclusão da pluralidade cultura, sabe-se que os educandos vivem interagindo 

uns com os outros momentaneamente seja por meio das tecnologias, por meio 

das redes sociais, de mensagens enviadas via uso de celulares ou, 

simplesmente, por diálogo nas salas de aula. 

 Neste amparo, muitas vezes, observa-se certo distanciamento, 

indiferentemente da forma da relação, entre pessoas de culturas diferentes o 

que, de fato, leva-nos a pensar nas concepções, formas e ações que são 

mediadas, trabalhadas e refletidas nas escolas públicas de ensino à luz da 

cultura afro-brasileira. 

Tendo em vista a necessidade de compreender as diferenças culturais 

que findam o mundo atual, mais especificamente nas instituições de ensino 

onde se caracteriza seja por meio das metodologias de ensino, das práticas 

didáticas do professor, da relação entre o alunado ou, simplesmente, nos 

discursos apresentados, muitas vezes, sem nexo e fundamentação nos livros 

didáticos, tem-se conhecimento da necessidade de abrolhar e questionar as 

formas emancipatórias dos materiais didáticos à luz da temática.  

Dentro da sala de aula seja por meio de leituras, desenhos, mesas 

redondas, debates ou construção de projetos científicos os estudantes 

precisam, mediante ação docente, refletir e compreender os valores herdados 

para a nação atual pela cultura afro-brasileira (danças, crenças, lendas e 

músicas), pois a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 9.394/96 – 

LDB – maximiza os deveres da educação quando inclui novos influentes e 

espaços educativos de caráter plural e cultural, quando explana no seu Art. 1º 

que: 

 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 
 

 

Neste desenho, após transpassar toda a década de 1990, as questões 

de cunho sobre as diferenças culturais ganharam espaços nos estudos, nas 

propostas e nas inovações que emergiam no berço da educação. Este anseio 
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destaca-se no trecho dos Parâmetros Culturais Nacionais – PCNs – sobre a 

Pluralidade Cultural: 

 

 

A necessidade imperiosa da formação de professores no tema 
Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa 
ser um compromisso político pedagógico de qualquer planejamento 
educacional/escolar para formação e/ou desenvolvimento profissional 
dos professores (PCNs. Temas Transversais, 1997, p. 123). 

 

 

Entende-se, neste meio, que uma educação marcada e vinculada às 

questões de cunho racial, cultural e étnico traz a tona ações e processos por 

meio dos quais os indivíduos individualmente ou coletivamente constroem e 

reconstroem valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes, 

competências e estimas marcados pela cultura étnico-racial, para a 

democratização dos ambientes institucionais essencial à sadia qualidade de 

vida e ao respeito mútuo. 

Considerando-se a importância de um ambiente de aprendizagem no 

reflexo do desenvolvimento humano igualitário e pluralista e almejando-se 

ações e processos coletivos e individuais que estão vinculados a disposição 

das diferentes culturas, entra em agitação a ação docente de promover, por 

meio de indiferentes formas, a conscientização e o espírito crítico do educando 

frente às múltiplas culturas explicitas e implícitas na sala de aula. 

Assim, a idéia de construir um ambiente de aprendizagem que valorize 

as questões de cunho racial implica, antes de tudo, na prevalência da premissa 

de que não se deve definir limitações nas possibilidades de crescimento e 

valorização a essas questões. Do mesmo modo, é necessário um conjunto de 

iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes 

sociais relevantes e ativos por meio de práticas educativas e de um processo 

de diálogo informado, o que reforça um sentimento de corresponsabilização e 

de constituição de valores éticos e morais frente a determinada temática.  

Esta pretensão também implica que a política de desenvolvimento de 

atividades, ações e processos dentro da escola, que anda na direção de uma 

sociedade pluralista e igualitária, não pode ignorar as dimensões culturais e as 
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relações de poder existentes, muito menos o reconhecimento das limitações 

individuais, sob objetivo de apenas manter um padrão predatório e homogêneo. 

Neste meio, têm-se conhecimento pedagógico da importância da 

temática ser debatida, refletida e entendida pela ação discente e docente no 

viés dos ambientes de aprendizagem por meio de materiais didáticos que 

visam à compreensão dos valores culturais individuais como fontes de 

desenvolvimento humano no intercâmbio da ação interpessoal. Para tanto, o 

presente artigo tem o intuito de apresentar, no viés das Tecnologias de 

Informação e Comunicação da Educação, um resgate sobre a utilização de 

material didático como uma proposta interdisciplinar a ser apresentada e 

refletida no berço da realidade da escola pública. 

 

Referencial Metodológico 

 

A cultura afro-brasileira vem tomando espaço no dia a dia no ambiente 

escolar, não pela gama exorbitante das pessoas “enquadrantes” deste viés, 

mas pela valorização das lendas, das formas, das crenças, dos hábitos e das 

práticas costumeiras e ímpares. Nesta teia, torna-se extremamente importante 

estudar uma cultura que arquiteta a valorização brasileira nos seus mais 

intrínsecos sentidos. Entretanto, em outra ótica, infelizmente em pleno século 

XXI, ainda encontra-se a resistência por parte do alunado em respeitar as 

questões étnico-raciais e, ao mesmo tempo, resistência dos professores em 

trabalhar essas questões de cunho cultural à valorização do negro. 

Partindo desta premissa, a metodologia da pesquisa a ser realizada 

parte de um estudo de caso de cunho etnográfico, pois é a partir das 

observações das atividades e o (des)respeito que ocorre dentro da sala de aula 

que o professor, enquanto pesquisador, analisa a necessidade da confecção 

de material didático à luz da cultura afro-brasileira. 

Nesta pesquisa, engaja-se também a proposta de cunho qualitativo, ou 

seja, além de buscar compreender o significado que os fatos do cotidiano 

exercem sobre as concepções culturais das pessoas no dia a dia, valoriza-as 

de forma a entendê-las para, de certa forma, torná-las mais contextualizadas 

com a realidade, a fim de possibilitar um mundo pluralista, diferenciado e 

construído no coletivo, uma vez que, de acordo com Bodgan e Biklen (1994), 
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“os investigadores qualitativos fazem questões em se certificarem de que estão 

a apreender as diferentes perspectivas adequadamente” (p. 51). 

.Em se tratando de um estudo de caso de cunho etnográfico, André 

(1995), reforça que a etnografia é uma modalidade de pesquisa desenvolvida 

pelos antropólogos para estudar a cultura e a sociedade. Etimologicamente, 

etnografia significa “descrição cultural” (p. 27). Além do mais esclarece que o 

carro chefe de uma pesquisa etnográfica é a observação, pois parte do 

princípio de estudar, sem interferir, um determinado grupo individual, desde 

seus mais íntimos costumes até seus mais exteriores hábitos. 

Para criar um apontamento teórico-reflexivo desta dada cultura, é 

necessário um entendimento do determinado grupo e outros que dele se fazem 

semelhante, pois para Bodgan e Biklen (1994) afirmam que: 

 

 

[...] a tentativa de descrição de cultura ou de determinados aspectos 
dela designa-se por etnografia. [...] é o recurso ou conceito de cultura, 
independentemente de sua definição específica, como principal 
instrumento organizativo e conceptual de interpretação de dados que 
caracteriza a etnografia (pp. 57-59). 

 
 

Pensa-se, neste viés, que a etnografia seja uma das únicas maneiras 

de descrever, em uma baixa margem de erro, uma determinada cultura. Para a 

observação, o pesquisador disponibiliza de uma fonte de utensílios que podem 

perpassar a ideia da linguagem escrita e oral, uma vez que se encontra perante 

várias formas de interpretações da vida, que de acordo com André (1995) são 

formas de compreensão de senso comum, significados variados atribuídos 

pelos participantes às suas experiências e vivências (p. 20). 

Na visão de Bodgan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa também é 

descritiva, pois: 

 

 

[...] os dados recolhidos são em forma de palavras e não de números. 
Os resultados escritos da investigação contem citações feitas com 
base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação [...] a 
abordagem da pesquisa qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial 
para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 
compreensão esclarecedora do nosso objeto de estudo (pp. 48-49). 
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A ideia de está pesquisa ser interdisciplinar e realizada nos mais 

diversificados ambientes de aprendizagem é devido seu fácil mecanismos de 

aceitação, uma vez que, na sala de aula, quando se faz uma observação, 

levando-se em conta de que o professor é o pesquisador desta cultura, afinal é 

dele o dever de confeccionar o material didático, a fim de trabalhar a 

valorização da cultura afro-brasileira, este disponibiliza de grandes vantagens, 

pois possibilita uma visão ampla e profunda de um determinado caso601 e de 

uma determinada escolha para se estudar.  

Para André (1995), a escolha depende antes de tudo da natureza do 

problema que se quer investigar e das questões específicas que estão sendo 

formuladas (p. 52). 

Nesta ótica, pensa-se que o professor, ao conhecer sua turma, 

indiferentemente da modalidade de ensino ou da época em que se encontra, 

seus limites, ranços e avanços pode, de certa forma, confeccionar um material 

didático com tarefa interdisciplinar, trabalhar as questões éticas de respeito, 

valorização e autonomia. 

Após a aplicabilidade deste material, o qual sempre deve estar em 

sintonia com objetivos e fundamentação teórica e epistemológica sobre o 

assunto, deve-se qualificá-lo no viés da observação no andamento da sala de 

aula, pois para Bodgan e Biklen (1994), 

 

 

[...] os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 
forma indutiva. Não recolhem dados ou provas com o objectivo de 
confirmar ou infirmar hipóteses construídas previamente; ao invés 
disso, as abstrações são construídas à medida que os dados 
particulares que foram recolhidos se vão agrupando. [...] o significado 
é de importância vital na abordagem qualitativa. Os investigadores 
fazem uso desse tipo de abordagem estão interessados no modo 
como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas (BODGAN E 
BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

 

Diante do exposto, percebe-se que a maneira adequada de valorizar o 

cerne da cultura afro-brasileira dentro da sala de aula é por meio de um 

material didático entrelaçado a saberes e conhecimentos específicos deste 

                                                           
601

 Objeto de investigação de estudo. (BODGAN e BIKLEN, 1994) 
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assunto. Os trabalhos desenvolvidos neste viés devem considerar a autonomia 

e criticidade dos alunos, pois só assim farão a amplitude da resignificação de 

conceitos, ideias e percepções a respeito desta cultura.  

 

Material Didático para diversidade: (re)significando saberes 

 

Romper com a homogeneidade escolar é difícil, pois a escola sempre 

teve uma grande e aparente dificuldade em lidar com a pluralidade e as 

diferenças escolares. Para Moreira e Candau (2003) as instituições tendem a 

silenciar e neutralizar essas diferenças, pois a padronização e a 

homogeneização traduzem certa segurança sobre o processo de educar. No 

entanto, ambos os autores, também alertam sobre o grande desafio que a 

escola se sujeita a enfrentar ao abrir espaços para a diversidade, para as 

diferenças e para o cruzamento de culturas (p. 161). 

Conforme Veiga Neto (2003), a escola não se situa no mesmo espaço 

e tempo em que o mundo atual se encontra, uma vez que muda 

constantemente e muito rápido, e a escola, por sua vez, não consegue 

visualizar/perceber para acompanhar tais mudanças (p. 110).  

Não é hora da escola se estabilizar e continuar nesse comodismo: é 

preciso reformular a formação de professores e, estes, mudarem com seus 

alunos, para que haja um enfrentamento na crise atual que a escola, e também 

a educação, enfrentam nos dias de hoje, pois, quando se aborda, quando se 

aborda, questões de cunho étnico-racial no berço da escola, muitos são 

dissabores apresentados pelos alunos e professores.  

Se isso não bastasse,  

 

 

A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna 
começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes. 
Ela também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela 
imediatamente separou os meninos das meninas. (LOURO, 1997, p. 
57) 

 
 

O professor, com suas práticas pedagógicas e materiais didáticos, 

deve buscar associar e valorizar as questões de cunho social à construção do 

ser reflexivo, respeitoso e crítico, por isto os materiais didáticos, quando 
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utilizados de forma coesa e com objetivos vinculados as questões 

metodológicas do professor, servem como instrumentos pedagógicos utilizados 

em sala de aula com uma determinada especificidade, pois, neste viés, 

abarcam-se finalidades didáticas.  

Freire (1980, p. 17) reflete sobre esse marco educacional da 

mobilização da produção docente quando esboça que: 

 

 

O educador deve ser um inventor e um re-inventor dos meios e dos 
caminhos os quais facilite mais e mais a problematização do objeto a 
ser desvelado e finalmente apreendido pelo educando. Na verdade, 
nas relações entre educadores e educandos, mediatizados pelo 
objeto, a ser desvelado, o importante é o exercício da atitude crítica 
em face do objeto e não o discurso do educador em torno do objeto. 

 

 

O material didático emerge nesta teia como um suporte de 

maximização ao artefato de conhecimento a ser diligente e entendido, porém, 

ao mesmo tempo, torna-se objeto do conhecimento docente, na medida em 

que precisa ser compreendido pelo professor, a fim de ser utilizado como 

suporte didático à maximização da valorização étnico-racial. 

Ao analisar o significado da utilização dos recursos didáticos no ensino, 

Pais (2000, p. 6), afirma que: 

 

 

Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos 
utilizados como suporte experimental na organização do processo de 
ensino e de aprendizagem. Sua finalidade é servir de interface 
mediadora para facilitar na relação entre professor, aluno e o 
conhecimento em um momento preciso da elaboração do saber.  

 

 

Vivendo a era tecnológica, os professores têm hoje, quando 

requisitados e desejados, à sua disposição, uma indiscutível gama de materiais 

didáticos associados às mudanças educacionais. O grande desafio dos 

materiais didáticos a serem utilizados nas salas de aula é a filtragem, ou seja, o 

professor precisa saber filtrar os materiais necessários a serem acoplados aos 

objetivos e ao público alvo da sala de aula. 
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Outrora, os professores, quando utilizam os materiais didáticos com 

fins tecnológicos, precisam ser capazes de diferenciar a linguagem, de um lado 

uma linguagem toda estruturada, em forma de um conjunto com códigos e 

símbolos específicos da área tecnológica, do outro uma linguagem que visa a 

comunicação do mundo científico social, ou seja, um contínuo que aborda a 

extremidade estrutural e a comunicativa. 

Sendo assim, Ferreira (2012), abarca que: 

 

 

Defendemos que a especificidade educativa caracteriza o espaço de 
uso, identificação e formulação do material didático. Esse elemento 
amplia o seu conceito, que ultrapassa os limites do livro didático, se 
configurando em torno dos objetos de mediação de aprendizagem 
proporcionada a partir das ações de ensino. Nessa perspectiva, 
material didático pode ser tudo que está no mundo, desde que, a 
partir da ação intelectual do professor, assim seja definido (p. 02). 

 

 

O material didático precisa, de certa forma, facilitar o trabalho do 

professor, ou seja, é importante que este material esteja atrelado aos desígnios 

do professor de forma a contextualizar todo conhecimento científico ao 

conhecimento do senso comum do aluno, nos diferentes níveis de 

aprendizagem. 

Neste viés, para Benítez (2012) 

 

 

O valor do material didático não está em si mesmo, mas na 
utilização que dele se faz. De nada vale um material didático rico e 
sofisticado se este não for empregado de forma adequada ou não 
corresponder à situação de aprendizagem e ao seu objetivo (s/p). 

 

 

Sendo assim, traz-se a tona as questões de cunho étnico-racial, ou 

seja, a importância de confeccionar materiais didáticos para resgatar valores e 

crenças da cultura afro-brasileira no berço da realidade educacional, uma vez 

que o material didático com este fim, quando moldado e trabalhado de forma 

coesa, contribui para o determinado objetivo.  

Os materiais didáticos podem ser confeccionados de diferentes formas, 

cartazes, gravuras, papéis para dobraduras, fotografias e, dentre outros, 

http://www.coladaweb.com/pedagogia/aprendizagem-conceitos-e-caracteristicas
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revistas e jornais que serão o foco deste artigo. Neste desenho, Fiscareli 

(2008), em sua pesquisa sobre discursos e saberes acerca do material 

didático, minuta que: 

 

 

Todo objeto, quer seja de origem material, natural, industrializado ou 
produzido pelo professor ou pelo aluno, criado para fins pedagógicos 
ou simplesmente criado para outros fins e apropriado pela escola, ao 
receber uma ação educativa pode proporcionar um conhecimento e 
estruturar o nosso pensamento acerca do mundo que nos rodeia. Não 
somente os objetos, mas as expressões humanas como a música, o 
teatro, o cinema, com suas características artísticas próprias, também 
são utilizadas em nossas escolas como materiais didáticos, na busca 
de melhor transmissão dos conteúdos que deve ser ensinados aos 
alunos (p. 19). 

 

 

Muitos materiais didáticos desenvolvidos pelos professores também 

servem de pequenos laboratórios de aprendizagem onde os estudantes, com o 

auxílio do professor, conseguem demonstrar, por meio de atividades 

experimentais ou práticas, e enriquecer o repertório de conhecimento para 

refletir sobre as situações encontradas no cotidiano. 

Conforme Kramer (1998), neste tipo de trabalho, os professores 

observam permanentemente a movimentação das crianças e, ao mesmo 

tempo, dos diferentes grupos, a fim de oferecer novos materiais, desafios ou 

situações capazes de enriquecer as experiências e ampliar 

os conhecimentos em jogo (p. 27). 

Apreender a utilização do material didático a partir das relações de 

experiência, indiferentemente da forma, requer o reconhecimento da ação 

intelectual do professor, pois a forma de identificar e usar determinado material 

frente ao processo de organização do trabalho pedagógico, é dever e objeto de 

estudo do professor. A construção dessa concepção, na especificidade de um 

material didático de apoio a valorização étnica, envolve a percepção da esfera 

semântica acerca do material didático na escola e na cultura afro-brasileira. 

Nesse sentido, traz-se a tona a ideia de que o material didático não é 

algo que está alocado no mundo pedagógico, mas é um suporte que se 

constitui por meio de competências e habilidades do profissional da educação, 

haja vista que é considerado um elemento mediador da prática pedagógica. 

http://www.coladaweb.com/
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Neste viés, necessita-se de identificação, seleção e formulação pelo professor, 

em meios a estudos e reflexões, a partir de um objetivo estruturado para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Diante dos fatos, percebe-se que os materiais didáticos são recursos 

pedagógicos que visam uma aprendizagem significativa e construtiva, 

entretanto, devem ser usados como fins pedagógicos, não como suportes de 

valorização exacerbada de comprovação de saber. Além do mais, deve-se 

entender que estes materiais deixam as aulas mais dinâmicas, a fim de 

transformar aquilo que é costumeiro em forma de entretenimento capacitável 

de mudança na construção do saber interpessoal. 

Destarte, deve-se considerar que os cursos de formação inicial ou 

continuada não abarcam a produção de materiais didáticos no cunho das 

diversas culturas. Diante disto, quando o professor busca construir, 

criticamente, seus materiais didáticos deve sempre atrelar conteúdos e 

objetivos que almeja alcançar. 

Corrobora-se que, a partir da aquisição do conhecimento, as 

competências e as habilidades frente o entendimento étnico-racial provem da 

articulação com as diferentes áreas de conhecimento, na medida em que se 

observam os aspectos do material selecionado e empregado possibilitando 

entrelaçamento com os conteúdos explorados em prol das experiências 

significativas e relevantes de aprendizagem. 

Ao tocante, deve-se sempre buscar uma fundamentação teórica que 

abarque a construção do material didático, do processo ensino-aprendizagem e 

que, de certa forma, estimule a aprendizagem frente aos objetivos traçados 

pelo professor, uma vez que os conteúdos e os motivos de trabalhar as 

questões étnico-raciais devem estar complementando-o. 

De forma análoga, pode-se construir um material didático que instigue 

à participação, a criatividade, a repetição, a reflexão e a criticidade dos 

estudantes frente à cultura afro-brasileira, uma vez que, de acordo com essas 

ações e atividades, se delineará propostas de atividades e exercícios que 

podem favorecer inúmeras condições a respeito da aprendizagem e reflexão 

sobre a temática. 

Em prol da aplicabilidade do material didático, se faz necessário 

estudar e analisar suas teias, afinal é preciso identificar e entender se as 
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atividades proporcionam interação, reflexão e construção de cidadãos éticos e 

críticos frente à temática e, consequentemente, averiguar, a partir de um 

modelo, se a capacidade de utilizar modelos didáticos tecnológicos, ou não, 

para valorizar as questões de cunho étnico-racial é necessário e viável na 

educação atual. 

Neste viés, considera-se que os materiais didáticos são importantes 

ferramentas que facilitam o alcance dos objetivos do professor em prol de uma 

aprendizagem significativa o que, de fato, traz mudanças expressivas nos 

sujeitos que entendem e se envolvem sobre as questões trabalhadas. O 

interessante é que as mudanças que se desenvolvem nesses sujeitos frente à 

valorização da cultura afro-brasileira são referentes às condutas, aos valores e 

as práticas sociais e culturais.  

No entanto, sabe-se que mudanças não podem ocorrer 

superficialmente sobre as concepções dos sujeitos, pois mudar demanda 

tempo e exige, acima de tudo, força de vontade, determinação, competências e 

habilidades, visto que é necessário romper com o estigma de que a escola é 

um centro de informações resumido a técnicas e métodos ou um centro de 

introdução de novos meios. 

 

Pautas para reflexão 

 

Romper com a homogeneidade escolar é difícil, pois a escola sempre 

teve uma grande e aparente dificuldade em lidar com a pluralidade e as 

diferenças escolares. As escolas preferem o silêncio e a neutralização das 

diferenças, pois abrir espaços para as diferenças no cruzamento de culturas é 

modificar toda a estrutura educacional, ou seja, é a necessidade de uma 

atualização na profissão professor. De fato, hoje, percebe-se que a escola, da 

mesma forma que alguns professores, não se situa no mesmo espaço e tempo 

em que o mundo atual se encontra, mas não é hora da escola se estabilizar e 

continuar nesse comodismo: é preciso reformular a formação de professores e 

estes mudarem suas práticas pedagógicas e materiais didáticos, para que haja 

um enfrentamento na crise atual que a escola e a educação, enfrentam. 

As relações que a escola tem para e com a sociedade vão além dos 

saberes profissionais, pois se coloca em uma situação diferenciada com a 
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questão do multiculturalismo, haja vista que reflete as realidades nacionais e 

locais em que está inserida, meio de vivência de seus sujeitos participantes. A 

questão do multiculturalismo é algo enraizado na educação e é cogitada desde 

a antiguidade até os dias atuais, indiferentemente dos grupos a eles 

pertencentes. Deste modo, percebe-se que a história acopla um momento de 

negação ao “outro”, desfavorecendo as questões de cunho étnico-racial, as 

questões da sexualidade, do gênero e da classe das pessoas, desfavorecendo, 

automaticamente, o crescimento do conhecimento educacional do culturalismo.  

Apesar dos Parâmetros Nacionais, publicados em 1997, trazerem entre 

os temas transversais a ideia da pluralidade cultural - o que para muitos 

estudiosos pode não ter sido uma questão pacífica, mas algo aberto a críticas e 

controvérsias aos movimentos sociais – eles instigam a refletir que a 

multidiversidade, por meio do multiculturalismo, não é objeto de universidades 

ou de instituições de ensino público, mas de lutas de pequenos grupos sociais 

que se sentem excluídos, de alguma forma, do meio educacional, social, 

econômico e político em que vive. 

Refletir sobre diversidade é buscar entender as questões multiculturais 

existentes no mundo todo. As questões do multiculturalismo transpassam as 

ideias irônicas de racismo e preconceito; da aceitação ou da inclusão, pois 

equivalem questões de etnias, gêneros, sexualidades e, entre outras, de 

classe. Questões sobre diversidade estão no cerne do culturalismo da 

identidade mutável da pessoa. 

Essas questões são o berço da sociedade, pois todos nós, de alguma 

forma ou de outra, fazemos parte de uma determinada cultura. A escola, por 

sua vez, é a mãe do multiculturalismo. Pessoas de diferentes classes, etnias e 

religião fazem parte de uma instituição de ensino, todas buscando o mesmo 

objetivo, mas é na escola onde ocorre, infelizmente, a anarquia e  

desmoralização destas diversidades. 

A diversidade existente na escola é o ponto principal para a 

decodificação do trabalho docente, pois, a partir dela, o profissional da 

educação, com seus saberes e metodologias, traça um perfil heterogêneo da 

sala de aula e constrói, reconstruindo, seu trabalho. A diversidade, de fato, é 

uma riqueza para o trabalho pedagógico, pois trabalhando com pessoas 

diferentes, cada uma questionando e corroborando com suas ideias, 
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sistematizações e contextualizações, dar-se-á construção de saberes 

riquíssimos partindo da discussão de diferentes conhecimentos em prol de uma 

temática de ensino.  

Este artigo buscou sintetizar algumas ideias sobre a necessidade da 

prática docente estar entrelaçada a materiais didáticos para a diversidade em 

forma de uma temática interdisciplinar, especificamente, neste ensaio, 

abordou-se a questão de cunho étnico-racial, valorizando as questões do berço 

afro-brasileiro. Não obstante, fez-se um resgate da importância do material 

didático como viés desta valorização. Ao mesmo tempo, buscou-se a 

valorização de materiais didáticos à ser trabalhados nas diferentes 

modalidades de ensino e nas diferentes etapas da aprendizagem. 

Pode-se afirmar que quando se trabalha as diferenças no cerne da 

realidade do ensino público no viés de materiais didáticos tecnológicos 

corrobora-se para a construção da identidade da pessoa, pois essa identidade 

é um marco diferencial e social, não histórico. A cultura afro-brasileira está 

articulada e presente constantemente na vida das pessoas e elas não estão 

percebendo, muitas vezes, resultando em conflitos externos e internos. É 

preciso trabalhar fortemente estas questões de cunho étnico-racial, pois, de 

alguma forma ou outra, fazemos parte destas diferenças. Neste vértice, é 

preciso agrupar ideias onde as pessoas consigam perceber que não existe um 

modelo padrão, uma pessoa referência, e que por mais que fatores biológicos 

possam influenciar no desenvolvimento humano, são processos restritos.  
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Resumo: O artigo a seguir diz respeito ao trabalho exercido pelo TSI (Trabalho 
Social com Idosos) dentro do SESC (Serviço Social do Comércio). 
Analisaremos a questão feminina, que diz respeito à condição da mulher e 
seus direitos. Observando como essas pessoas se reconhecem na sociedade 
capitalista, abordando aspectos que girem entorno da identidade moderna.  

Palavras chave: feminino, idosos, identidade. 
Abstract: The following article relates to the work done by IST (Social Work with 
Elderly) within the SESC (Social Service of Commerce). We are going to 
analyze the question of women, as regards the status of women and their 
rights. Observing how these people recognize themselves in capitalist society, 
addressing issues that revolve around the modern identity. 
Keywords: female, elderly, identity 
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 Graduanda de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará – UECE.  

Email: anacamila.servicosocial@gmail.com  
Telefone: (85) 9660-2082 
 

1. Introdução 

 

 

O artigo que aqui se apresenta vem analisar o Trabalho Social com 

Idosos/as que é  desenvolvido no SESC - Serviço Social do Comércio - criado 

em 13 de setembro de 1946 e sua unidade no Ceará em 20 de maio de 1948. 

O SESC é uma instituição social, de caráter privado e sem fins lucrativos, 

mantida por empresários do comércio de bens e serviços.  

O TSI - Trabalho Social com Idosos/as – é um programa constituído de 

ações em grupos voltadas para os interesses e características dos idoso/as 

atendidos, desenvolvendo ações e projetos que atendam às diversas 

dimensões do envelhecimento, visando o protagonismo do/a idoso/a e o 

envelhecimento ativo. 

O conjunto de ações do programa volta-se para o exercício da 

cidadania, o enfrentamento a exclusão social na velhice e o fortalecimento da 

pessoa idosa enquanto agente de transformação social, desempenhando papel 

social representativo na família e na sociedade.  

É a partir dessa perspectiva supramencionada do programa que a 

pesquisa se desenvolveu, visando compreender o papel do idoso na sociedade 

contemporânea. Para tanto, enfocamos no grupo que trabalha o 

envelhecimento feminino, processos de (des) construção social e a 

participação social feminina em seu cotidiano. 

Desse modo, procuramos analisar como se dá a interação desse grupo 

com as relações sociais, e quais suas influências nos participantes que os 
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compõe. Colocamos em evidência as questões sobre identidade, como esses 

sujeitos se reconhecem na atual estrutura societária e como a entrada no 

SESC influenciou nesse reconhecimento ou na reinserção ao mundo moderno. 

Ou seja, perpassamos em nosso estudo a discussão sobre o 

envelhecimento feminino dentro de uma estrutura de sociabilidade repleta de 

conteúdos e ações cotidianas e sociohistóricas alicerçadas por patriarcalismo, 

machismo, discriminação e exploração social.  

Referente ao mundo moderno, temos de destacar que as relações sociais 

vão se modificando no decorrer da história, reflito sobre a relevância que é 

analisar a inserção ou (re) inserção do/a idoso/a na sociedade, visto que, 

este/a não está mais lidando com a estrutura de família, grupos, entre outros; 

que no passado lhes eram mais visíveis. O envelhecimento feminino traz 

consigo várias rupturas, pois este lida não só com a questão da velhice, mas 

também com a mulher, que durante anos vem quebrando estigmas. 

 

 

2. Trabalho social com idosos e grupo de envelhecimento feminino 

 

 

O Trabalho Social com Idosos foi fundado na década de 60 no SESC de 

São Paulo. Marcelo Salgado, assistente social, percebeu que faltavam espaços 

e projetos voltados para a pessoa idosa no Brasil, é tanto que o SESC é 

pioneiro na intervenção junto à população idosa no que se refere a grupos. Até 

a implantação do Trabalho Social com o Idoso (TSI) no Brasil, o atendimento a 

essas pessoas era uma questão de caridade ou de atendimento ambulatorial 

domiciliar, e a partir da atuação do SESC houve a importância de se trabalhar a 

questão de envelhecimento em grupo.  
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No Ceará, o trabalho foi implantado em 1983, também foi uma iniciativa 

de um assistente social, no caso Elisio Loiola. O TSI foi fundado na perspectiva 

de integração social, de socialização e com o intuito de trabalhar questões no 

que se referem aos idosos/as. Com um tempo as discussões foram avançando, 

no âmbito dos direitos, trabalhando a perspectiva da cidadania, da qualidade 

de vida e outras questões relacionadas com os direitos da pessoa idosa. A 

atual assistente social do SESC diz: 

O intuito é trabalhar o processo de envelhecimento de maneira 
integral, não percebendo a questão do envelhecimento apenas como 
uma questão de saúde, ou apenas uma questão social, ou apenas na 
dimensão cultural. Trabalhando a questão da saúde e de qualidade 
de vida, do protagonismo da pessoa idosa, ou seja, o idoso esta a 
frente da luta pela efetivação dos seus direitos. 

A aproximação dos idosos é bastante dinâmica, pois a demanda por 

espaços que trouxessem essas pessoas já existiam. E o SESC sendo uma 

referência no que diz respeito ao trabalho com idosos facilitou a entrada 

destes. Atualmente, 2.240 pessoas são atendidas no SESC Fortaleza, é um 

quantitativo de idosos significativo, e muitas vezes não havendo a possibilidade 

de atendimento, em virtude do espaço não comportar mais pessoas.  

Uma análise social do perfil dos idosos é realizada, para assim avaliar 

quais suas necessidades, potencialidades e até para possíveis 

encaminhamentos. O idoso participa de uma reunião que acontece 

mensalmente, que é a reunião de integração onde ele vai conhecer pouco a 

pouco todas as atividades. 

 A respeito do financiamento do SESC a assistente social nos informou 

que: 

O SESC é pago. O Trabalho Social com Idoso é uma atividade paga, 
até mesmo porque o SESC não é uma instituição pública, ele é uma 
instituição privada sem fins lucrativos, eles pagam uma mensalidade 
de R$ 3,60, essa mensalidade dá direito a participação na maioria da 
nossa programação, sendo que a maioria da nossa programação é 
gratuita e um desconto nas atividades pagas do SESC como um todo, 
ou seja o almoço eles pagam iguais aos comerciários, tratamento 
odontológico eles pagam iguais aos comerciários, hospedagem no 
SESC Iparana também é igual aos comerciários. 

Apesar do SESC não ser uma Instituição com fins lucrativos, podemos 

observar que há uma pequena taxa a ser paga em alguns de seus programas, 

isso pode dificultar o acesso de pessoas que necessitam estar envolvidas na 

Instituição, mas devido ao fator econômico que, dependendo do caso, é 

precário, impossibilita sua estada em tal ambiente. Dessa forma, visualizamos 
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a necessidade de ampliação de políticas públicas para idosos/as, de modo a 

ampliar o acesso a equipamentos e instrumentos sociais que busquem ou 

facilitem a garantia dos direitos destes sujeitos. Faz-se lembrar do que já foi 

citado, anteriormente, sobre o aumento da expectativa de vida no Brasil, o que 

acarreta no envelhecimento da população, e com isso, reforça-se a importância 

de se criar mecanismos de integração e garantia de direitos aos idosos. O item 

II do Parágrafo único do Estatuto do Idoso diz: Preferência na formulação e na 

execução de políticas públicas específicas. Tal afirmação coloca em evidencia 

a pertinência de se trabalhar políticas públicas para idosos/as.  

O SESC é uma instituição privada, o que nos faz refletir que vivemos em 

uma sociedade capitalista, que visa o lucro, e um dos meios utilizados para sua 

obtenção é a privatização de meios, programas, etc. Então, podemos nos 

questionar sobre o caráter privado e não lucrativo da Instituição em questão, 

visto que, na lógica que cotidianamente perpassa nossos olhares, não exista 

Instituição privada que não vise, em parte, o lucro. O SESC é uma exceção? 

Existem instituições privadas que não obtêm lucro?  

Em contrapartida, devemos analisar como uma instituição como esta 

poderia se manter sem, ao menos, conseguir honrar com custos básicos que a 

permite desenvolver seus projetos. O SESC possui apoio de empresários do 

comércio de bens e serviço, que o permite desenvolver ações na área de 

educação, cultura, lazer, saúde e assistência. Muitas vezes, apesar dessa 

assistência econômico-financeira, essas empresas não conseguem honrar, de 

um todo seus compromissos, principalmente quando possuem grande 

importância social. O lucro é condição sine qua non para que as empresas 

privadas, hoje caracterizadas no sistema capitalista que estamos inseridos, 

possam se manter e assim conseguir o propósito a que se destinam, sejam 

ofertando produto e/ou serviço essencial ou supérfluo.  

Porém, a característica básica de uma empresa privada é que ela não é 

de propriedade do estado, ou seja, seu proprietário possui todos os direitos 

sobre ela. Devemos considerar também a importância que essas instituições 

possuem na sociedade, mesmo quando temos que contribuir com determinado 

valor. Isso mostra a fragilidade que temos nos programas ofertados pelo 

governo, a falta de investimentos em políticas públicas, pois se, hoje, estas 
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empresas exercem um papel significativo na sociedade é porque as políticas 

públicas não estão dando conta das demandas. 

O que está por trás do valor a ser pago? Qual a importância disto para a 

instituição e para as pessoas que são assistidas? Quando nos questionamos 

por que devemos pagar determinado valor para obter determinado benefício, 

devemos levar em consideração o retorno satisfatório que essa ação nos 

proporcionará. Contribuímos, de forma direta, com recursos financeiros para 

instituições privadas sem fins lucrativos que proporcionam assistência social. 

Contribuímos, de forma indireta e direta, com recursos financeiros para o 

governo, sem fins lucrativos, que deveriam proporcionar assistência social de 

qualidade. Todos contribuímos de alguma forma. Porém, onde está havendo a 

maximização dos recursos utilizados? 

Estas são indagações pertinentes à Instituição, devido a sua importância 

à população usuária de seus programas. E como já mencionamos, apesar do 

baixo valor a ser pago, muitas pessoas, deixam de desfrutar de seus 

benefícios.  

O local em que o trabalho se fixou foi o grupo de envelhecimento 

feminino, coordenado pela assistente social Lidiane Dantas, que visa 

compreender como se desenvolve a participação feminina cotidianamente. A 

assistente social faz um recorte histórico relatando como se ampliou a 

participação da mulher na sociedade, como o trabalho proporcionou 

independência social e econômica, entre outras. Contudo, reintera Barbiere 

(1993, p. 3) “o gênero é o sexo socialmente construído”, a categoria gênero 

demanda analisar o sentido dos comportamentos de homens e mulheres como 

seres socialmente sexuados, considerar uma série de fatores sociais que 

delimitam o ser mulher e o ser homem e que se expressam em seus 

comportamentos. 

A mesma trabalha também fazendo relações ao que é reforçado no dia-

a-dia pela população, como, por exemplo: a mulher é preparada para ser mãe, 

dona-de-casa, esposa prendada, etc. O grupo visa extinguir esses tipos de 

relações, em que a mulher é de certa forma afastada do mundo do trabalho. 

Neste contexto, percebe-se que as relações sociais estão compostas por um 

lastro histórico que transpassa na contemporaneidade, e as idosas citadas 

neste trabalho estão inclusas nesta modificação diária do cotidiano. Além do 
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mais, vale ressaltar que as relações de gênero submetem papeis socialmente 

construindo.  

[...] tanto é substituto para mulheres como é necessariamente 
informação sobre os homens, ou seja, um implica o estudo do outro. 
O entendimento é de que o mundo das mulheres faz parte do mundo 
dos homens [...]. É uma maneira de indicar construções sociais, ou 
seja, a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis 
adequados aos homens e às mulheres. É uma forma de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos 
homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma 
categoria social imposta sobre o corpo sexuado. Com a proliferação 
desses estudos, a palavra gênero oferece um meio de distinguir a 
prática sexual dos papéis sexuais consignados às mulheres e aos 
homens. O uso de gênero põe em destaque todo um sistema de 
relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado 
pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade. (FROTA; 
OSTERNE, 2004, p. 16)  
 

No Ceará, a população idosa mais do que triplicou nos últimos 40 anos, 

conforme revelou o Censo, divulgado pelo IBGE. Entre 1970 e 2010, o número 

deu um salto de 205 mil para 758 mil. Com o aumento, a população idosa 

passou a representar 8,9% do total de cearenses, o dobro do índice (4,7%) de 

1970. Assim, analisa-se a relevância da atuação do Grupo Qualidade de Vida: 

Envelhecimento Feminino, que surgiu a partir de uma necessidade visível, pois 

mais de 2000 idosos/as participam do TSI, dentre estes mais de 90% são 

mulheres, de discutir questões sobre o universo feminino, direitos sociais, a 

própria questão sobre sexualidade, a violência contra a mulher, a saúde da 

mulher idosa e algumas questões que são intrínsecas ao processo de 

envelhecimento feminino. A partir dessas análises foi escrito um projeto. A 

criação do projeto foi feito pela assistente social que relatou: 

[..] no caso eu, assistente social, escrevi sobre esse projeto e nós 
começamos sistematizar as temáticas que seriam discutidas, que no 
caso o objetivo realmente é ampliar essa discussão sobre os direitos 
sociais, que no caso é a lei Maria da Penha que a gente discute com 
essas mulheres idosas, os direitos sexuais e reprodutivos também, 
nós discutimos sobre relações de gênero que é o pilar do grupo, é a 
discussão sobre relações de gênero que permeiam as diversas outras 
temáticas, nós discutimos sobre trabalho e aposentadoria, focando 
nessa questão da relação do trabalho remunerado e do trabalho 
domestico, nós discutimos sobre historias de vida em que elas trocam 
experiências de vida e isso vai enriquecendo o conhecimento de cada 
um. 

O grupo é realizado semanalmente toda quinta-feira pela manhã de 

09h00min às 10h30min. Todo o mês há uma temática a ser discutida, existe 

uma metodologia dinâmica para se trabalhar, como: dinâmicas de grupo, de 

exibições de filmes e vivências grupais. Atualmente, há em média de 15 a 16 
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idosas. A primeira discussão do grupo foi sobre a relação de gênero e 

sexualidade. As idosas começaram a socializar algumas experiências e colocar 

as suas representações sociais a cerca do envelhecimento feminino, a cerca 

das próprias relações de gênero, das diferenças de envelhecer mulher e 

envelhecer homem, entre outras questões. 

A velhice consiste em um processo biológico, psicológico e também 

social. É um fenômeno biológico pelas transformações que ocorrem no 

organismo daquele que envelhece; o organismo do/a idoso/a passa a 

apresentar certas singularidades nessa etapa do desenvolvimento. Acarreta, 

ainda, modificações psicológicas, pois se trata de uma fase de mudanças 

intensas, em que o/a homem/mulher começa a vivenciar um período em que as 

perdas se tornam cada vez mais comuns.  

Também deve ser visto como um fenômeno social, pois todo indivíduo, 

mesmo com suas particularidades resguardadas, é também um ser social e as 

mudanças vivenciadas por ele também refletem, de alguma forma, na 

sociedade em que ele se encontra inserido.  

Quando se é colocado a diferença sobre envelhecer homem e 

envelhecer mulher, existem distintos olhares sobre isto. Um deles são as 

questões que estão relacionadas ao papel da mulher na sociedade, o que não 

excluí a mudança de pensamento masculina também. A mulher durante um 

longo período esteve submetida a fortes opressões, em que fragilizaram a sua 

atuação perante a sociedade. Essas opressões têm resquícios até os dias 

atuais, pois ela não foi extinta. O envelhecimento marca uma nova fase na vida 

de uma pessoa, para a mulher está fase vem carregada de novas perceptivas, 

em termos de atuação social. O presente artigo trata a todo o momento sobre 

as mudanças nos papéis que a mulher vem assumindo, trata-se aqui de uma 

nova fase tanto no que se concerne ao envelhecimento como uma quebra na 

visão do que é ser mulher. 

Outro fator que distingui o envelhecimento masculino do feminino é o 

biológico, sabemos que o corpo feminino possuí características específicas, 

uma delas é o processo da menopausa.  Porém, não irei me deter a este fator. 

Durante algumas visitas foi notável a participação ativa das integrantes, 

elas se sentem muito a vontade. “Os impactos e os resultados do primeiro 

semestre observados nesse segundo semestre é muito rápido” relata a 
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assistente social. Pôde ser observado durante algumas reuniões no grupo que 

a maioria de seus relatos giravam entorno de mulheres que sofreram violência 

durante a vida inteira, sofreram do pai repressão sexual, repressão cultural e 

essas continuaram no casamento.  

São mulheres que sofreram todos os tipos de violências com esses 

companheiros e elas se libertaram agora com 60 anos, quando ficaram viúvas 

ou quando se separaram, então algumas ganharam identidade crítica. Dessa 

forma, passaram a se questionar sobre os papéis que desenvolviam no seio 

familiar, qual o seu real lugar, quais os ambientes que poderiam frequentar, 

quais roupas vestir, entre outros.  

As participações em grupos de discussões fortaleceram está 

emancipação, discutir sobre sua própria condição humana traz como resultado 

imediato o processo de desconstrução dessas mulheres, muitas delas não se 

permitem mais sofrer violência, uma das participantes do grupo disse: Ah, 

depois que eu entrei no grupo eu saí do casulo e virei borboleta, depois que eu 

entrei no grupo eu tenho coragem de falar, eu não vou admitir mais sofrer 

nenhum tipo de violência, porque eu conheço a lei Maria da Penha.  

A Lei Maria da Penha foi criada no ano de 2006, o Art. 1º na Lei diz: 

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8

o
 do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de 
outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa 
do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. 

 Podemos observar resultados obtidos com essas mulheres, a última fala 

citada de uma das participantes do grupo mostra como elas passam a se 

informar sobre questões atuais, e a se reconhecer enquanto sujeitos de 

direitos, que têm de ser respeitados e cumpridos. Concluímos também, que o 

processo de emancipação vai sendo notado a partir do momento em que essas 

mulheres se dispõem a falar, a não aceitar a submissão em que 

cotidianamente são colocadas, a não se intimidar.  

 Compreendendo, também, que não serão todas as idosas que terão 

essa tomada de consciência crítica sobre o papel da mulher, que se 

reconhecerão enquanto sujeitos de luta pelos direitos pautados nas reuniões 
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do grupo. Os resultados serão diversos, alguns mais emancipatórios e outros 

menos, alguns parcialmente libertários. Porém, o importante é que a discussão 

está sendo levantada e as pessoas estão se propondo a escutar e debater, 

seja da maneira mais simples; como a troca de vivências; ou mais intelectual; 

com a elaboração de trabalhos que deem visibilidade ao projeto.  

Então, vemos a partir dessas discussões o quão significativo é a 

participação dessas mulheres no grupo, pois permite tanto a emancipação 

física como mental dos valores que antes as oprimiam, assim, tornando-as 

mais críticas e conhecedoras dos seus direitos. Compreendemos que o grupo 

pode fazer uma grande diferença no olhar dessas idosas para a sociedade, 

contudo, não esqueçamos os valores que são adquiridos no decorrer de suas 

vidas, e que muitas vezes são difíceis de serem rompidos. 

 

 

3. Grupo de envelhecimento feminino: identidade 

 

 

O trabalho realizado no SESC (TSI) aproxima as idosas à reflexão de 

sua atuação frente a crescente complexidade do mundo moderno. Nesse 

sentido atuam como sujeitos sociológicos e suas identidades são formadas na 

interação entre o eu e a sociedade.  

Podemos comprovar esta afirmação através do parágrafo abaixo retirado 

do livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (HALL, 1992, p.11): O 

sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. 

E a materialização desse conceito pode ser vista na fala de uma das 

componentes do grupo que diz:  

Uma vez meu filho chegou pra mim argumentando que meu 
comportamento havia mudado depois da minha entrada nos projetos 
do SESC e disse: Mamãe a senhora não tem idade para fazer isso, 
eu digo: Alto lar, eu posso fazer isso e posso fazer aquilo, então não 
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adianta você me dizer que eu não posso fazer isso. Eu sou livre para 
ir para onde eu bem quiser, mesmo tendo 75 anos.  

O que nos faz refletir qual a importância desse projeto para a inserção 

ou reinserção dessas pessoas idosas ao complexo cotidiano da sociedade 

capitalista, buscando integrá-los as estruturas sociais de forma ativa, 

participativa. Ao passo que as atitudes das pessoas que frequentam o projeto 

já não são as mesmas, pois há um rompimento com os padrões anteriores. 

Porém, esse rompimento não é completo, pois essas pessoas possuem uma 

bagagem cultural, que é adquirida no decorrer de suas vidas, são suas 

vivências escolares e familiares, que muitas vezes estão enraizadas e por 

conta disso acaba impossibilitando a flexibilidade diante de certos assuntos. 

Todos nós somos criados em uma estrutura familiar, em grupos de 

escolas, de igrejas, de rua, entre outros; esses ambientes nos propiciam 

valores, costumes, maneiras de pensar e agir que carregamos no decorrer de 

nossas vidas. Como mencionado anteriormente, a história vai adquirindo novas 

formas, com isso, as relações sociais também vão se modificando. Dessa 

forma, tais aprendizados vão sendo transformados, algumas vezes, são 

reforçados e outras desconstruídos. Assim, acontecem com as idosas que 

frequentam o grupo de envelhecimento feminino, elas passam a se descobrir e 

(re) descobrir, de acordo, com a vivência de cada uma. 

Os idosos em sua maioria são responsáveis por formar uma camada da 

sociedade tradicional, onde segundo Anthony Giddens (1990), citado por Hall 

(1992, p.14), “o passado é venerado e os símbolos são valorizados por que 

contêm e perpetuam a experiência de gerações.” É a partir desta ideia que o 

TSI através de atividades dinâmicas e solidárias apoia os idosos a reviverem 

cada vez mais suas lembranças através das experiências vividas dentro das 

diversas atividades físicas e dos vários grupos de encontro, um deles o 

“Envelhecimento Feminino”. 

Hall torna visível em seu livro que a sociedade moderna caracteriza-se 

diferentemente da tradicional por apresentar diferenças acentuadas não 

somente no que se refere às classes sociais, mas também as políticas de 

fragmentação ou “pluralização” das identidades. O que acaba propiciando um 

aumento do individualismo.  

Dentro do TSI esse sentimento individualista formado diante das 

transformações das sociedades modernas é fortemente combatido, através de 
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palestras, oficinas, minicursos, grupos, atividades socioeducativas, entre 

outras. Através de práticas e convivência que tomam diretrizes e princípios 

inversos ao individualismo e a competitividade tipificada culturalmente na lógica 

do capital. Tendo como público alvo os/as idosos/as em sua maioria pelo fato 

de os mesmos possuírem suas identidades tradicionais chocadas com os 

avanços da sociedade moderna. 

Outro aspecto tratado no grupo é a compreensão da participação 

feminina cotidianamente. Como essas pessoas se identificam na sociedade 

atual e quais as relações que existem sobre o papel da mulher no passado e 

na atualidade. Uma das componentes do grupo retrata qual a importância do 

grupo e como este influenciou em sua visão sobre atitudes tomadas 

anteriormente: 

 Eu conheci a primeira fase desse grupo, e de lá para cá eu tenho 
aproveitado tudo que eu aprendi. Comecei assim, eu queria me 
arrumar mais, porque antes eu achava que era feia, a autoestima 
ruim, alguém ia dizer que isso não ia ficar bom em mim. Então eu não 
ia vestir, porque eu ia ficar um palhaço. Agora eu não me incomodo 
mais. Eu me visto, me arrumo do jeito que eu estou gostando. E o 
que eu passei de sofrimento com meu marido, eu tenho certeza que 
eu não passo mais, porque aqui, nesse grupo, eu aprendi sobre a 
importância da Lei Maria da Penha. 

Podemos notar que a mulher teve um papel inferior ao homem nas 

antigas sociedades, o que se reflete ainda hoje. Refletindo como era sua 

atuação na sociedade, estamos falando de uma sociedade hierarquizada e 

patriarcal, vemos que era bastante desigual comparada a atuação masculina, 

pois as mulheres não podiam ingressar no mercado de trabalho, tendo que 

cuidar do afazeres domésticos, o que acarretava em uma “exclusão” das 

contribuições financeiras que eram destinadas ao lar. O que podemos ver é 

que está visão da submissão da mulher ao homem, de que o lugar da mulher é 

dentro de casa, vem sendo desmistificada no grupo: 

Eu também tive uma experiência, só que foi de outra forma, eu me 
recuso a ser dona de casa, me recuso a ser mãe de família, me 
recuso a fazer tudo o que eu fiz na minha vida inteira. Um momento 
que me marcou muito foi quando fui participar de um congresso, onde 
havia um encontro de três línguas, o espanhol, o inglês e o francês, 
onde no momento houve um período de grande interação entre os 
participantes da equipe, através da música e da arte.  

O Grupo de Envelhecimento Feminino busca romper com a visão de 

sociedade patriarcal e hierarquizada, que ainda existe na atualidade, apesar de 

muitas vezes não tornar-se tão evidente, no que se confere ao gênero 

masculino e feminino. Podemos visualizar isso em pequenas ações, como o 
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salário diferenciado, os cargos de chefia, no qual a maioria é composto por 

homens, nas propagandas de produtos de limpeza, que em grande parte das 

vezes é feito por mulheres. Dentro da Universidade podemos observar 

também, que os cursos de licenciatura possuem mais mulheres e os 

tecnológicos homens. Os exemplos acima citados são apenas reflexos do que 

já vem se arrastando durante anos. 

O grupo tratado neste artigo vem com o papel de conscientizar as idosas 

que o frequentam. Não deixando de fora o debate sobre o envelhecimento, que 

é de fundamental importância também, visto que o desrespeito com essas 

pessoas é evidente no cotidiano populacional. Algumas idosas relataram que já 

foram desrespeitadas em filas de banco, paradas de ônibus, supermercados, 

dentre outros locais. Vale ressaltar, que existe um Estatuto, em os direitos 

desses/as idosos/as devem ser garantidos. O Art. 2 º do Estatuto do Idoso, diz:  

Art. 2
o
 O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 
Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 
em condições de liberdade e dignidade. 

  
Estudos vêm demonstrando, cada vez mais, uma preocupação com o 

envelhecimento populacional, especialmente em países em desenvolvimento, 

como o Brasil, nos quais esse fenômeno ocorre em um contexto de grandes 

desigualdades sociais. Fator esse que acaba dificultando uma vida saudável a 

esta população que requer cuidados maiores. A tabela a seguir mostra dados 

dos últimos 32 anos, em que é notável o aumento da esperança de vida: 

    

Período Esperança de vida ao nascer 

1980 62,60 

1981 63,01 

1982 63,43 

1983 63,86 

1984 64,30 

1985 64,70 

1986 65,09 

1987 65,45 

1988 65,81 

1989 66,18 

1990 66,57 

1991 66,96 

1992 67,34 

1993 67,73 

1994 68,13 
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1995 68,49 

1996 68,85 

1997 69,23 

1998 69,62 

1999 70,02 

2000 70,43 

2001 70,71 

2002 71,00 

2003 71,29 

2004 71,59 

2005 71,88 

2006 72,18 

2007 72,48 

2008 72,78 

2009 73,09 

2010 73,40 

2011 73,67 

Tabela 1 – Esperança de vida ao nascer 

Fonte:  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/Pop), 2012. 

 

 Observamos o aumento da expectativa de vida na tabela, e diante da 

realidade que vivenciamos cotidianamente, faz-se necessário um olhar mais 

investigador no que concerne as políticas voltadas a esta camada populacional, 

pois a população envelhece e ações não são realizadas para o bem-estar dos 

indivíduos, as desigualdades tendem a se acentuar. O Brasil ainda é um país 

com a maioria populacional jovem, o percentual de jovens ainda é elevado no 

mercado de trabalho, mas como monstram os dados deve haver uma 

preparação para o envelhecimento da população. 

 O gráfico a seguir ilustra a tabela mostrada acima: 

 

http://www.ibge.gov.br/
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Figura 1 – Expectativa de vida ao nascer 

Fonte: A Partir de dados extraídos do IBGE, 2012 

 

A sociedade contemporânea está repleta de relações tanto culturais, 

como econômicas e sociais. Estas estão ligadas pelo fator capital, que move a 

estrutura societária. E como já fora mencionado anteriormente as pessoas que 

frequentam o Grupo de Envelhecimento Feminino possuem uma bagagem de 

capital cultural enorme. O capital social vai sendo construído e reconstruído 

também no grupo, visto que a visão societária, as relações com a sociedade 

vão mudando no decorrer dos encontros.  

A partir disso, podemos constatar a importância que o SESC tem no 

trabalho de contribuição social as pessoas que participam dos grupos que são 

oferecidos. São discutidos assuntos pertinentes à contemporaneidade, pois 

estes perpassam o cotidiano populacional. 

 

 

4. Considerações finais 

 

 

Assim, podemos analisar a importância que o SESC tem na vida dessas 

pessoas, como a tomada de consciência é essencial para a autonomia desses 

idosos. Tendo em vista a complexa estrutura societária em que estamos 
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inseridos, é necessário o investimento em projetos que tornem visíveis esses 

idosos, pois eles são parte ativa desse contexto. 

O TSI auxilia os idosos, que frequentam seus programas, na 

compreensão da modernidade, entendendo como as relações sociais se 

modificaram. Dessa forma, fazendo um trabalho amplo e detalhista ao mesmo 

tempo. Compreendemos que o programa não modifica radicalmente a visão 

social que seus usuários têm, pois como já mencionado no decorrer do 

trabalho, essas pessoas possuem valores, vivencias, bagagem cultural, que 

estão enraizadas nos seus modos de pensar e agir.   

 Foi de grande enriquecimento conhecer o TSI, visto que este traz uma 

discussão pertinente à contemporaneidade. Os temas propostos no grupo de 

envelhecimento feminino, nos mostra como a questão no ser mulher é de 

extrema relevância, pois valores antigos ainda assolam o cenário populacional. 

Porém, estas discussões têm que ir para além das Instituições, elas tem de ser 

reforçadas nas escolas, dentro de casa, na televisão. Estas idosas cumprem o 

papel de propagar o que é trabalhado no grupo. Dessa forma, dá-se o processo 

de continuidade da discussão, com sujeitos ativos defensores da pauta. 
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Resumo: O artigo objetiva analisar representações e práticas pedagógicas de docentes da 
Rede Pública Municipal de Ensino em Salvador na Educação Infantil, quanto ao enfrentamento 
de questões sobre sexo, sexualidade e gênero. Os primeiros resultados apontam para a 
regularidade da postura docente centrada na heteronormatividade, diante de eventuais 
manifestações de diversidade sexual. 
  
Palavras-chave: Educação Infantil; Sexualidade e Gênero; Representações Sociais; Práticas 
docentes 
 
 
Abstract: The goal of this article is to analyze the representation and pedagogical practice of the 
teachers of the Public Municipal Schools in Salvador in the Early Childhood Education 
concerning about supporting the sex, sexuality and gender questions. The first results shows 
the heteronormative behavior of the teachers infront of the any sexual diversity manifestation. 
 
Keywords: Early Childhood Education, Sexuality and Gender, Social Representation, Teaching 
Practice. 
 

 

Historicamente, alguns estudos vêm demonstrando que as relações 

entre os sexos no contexto escolar brasileiro baseavam-se e ainda baseiam-se 

em uma visão binária masculino/feminino, frequentemente permeada por 

“questões preconceituosas, socialmente construídas, fundamentadas em 

concepções morais e signos culturalmente compartilhados, que prescrevem 

diferentes comportamentos para os sujeitos, segundo a diferença entre os 

sexos” (FRANÇA, 2010). Como espaço formativo, a escola é uma instituição 

que tem um papel fundamental no silenciamento ou na afirmação das questões 

que se referem às relações entre os gêneros e a percepção das crianças 

quanto às diferenças no campo da sexualidade. Assim, a escola legitima e 

privilegia identidades sexuais, raciais/étnicas e marginalizam outras. Como a 

escola é uma instituição que contribui no processo de construção dos sujeitos 
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que dela fazem parte, imagina-se que este processo de construção seja mais 

incisivo em crianças que estão na primeira infância602.  

Este artigo é parte de um estudo maior de uma pesquisa de mestrado intitulada: 

GÊNERO/SEXO/SEXUALIDADE: representações e práticas elaboradas por educadores/as da 

Educação Infantil na rede municipal de ensino em Salvador. 

A pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo analisar representações e práticas 

pedagógicas de educadoras/es da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino em 

Salvador, quanto ao enfrentamento de questões sobre sexo, sexualidade e gênero neste 

contexto. Está sendo desenvolvida desde 2012, com 32 professoras/es na rede pública 

municipal de Salvador-Ba, especificamente com profissionais que atuam no âmbito de creches 

e pré-escolas, utilizando as técnicas de grupos focais e observação direta, sistemática, semi-

estruturada e não participante.  

Os primeiros resultados apontam para a regularidade da postura docente centrada na 

heteronormatividade, diante de eventuais manifestações de diversidade sexual no contexto da 

Educação Infantil, reforçando uma das hipóteses iniciais do estudo de que as/os professoras/es 

permanecem condicionadas/os ao entendimento de performance de gênero e prática sexual 

dentro do espectro da heterossexualidade compulsória para crianças ainda tão pequenas. 

A análise será feita a partir do diário de campo escrito mediante a observação direta e 

não participante.  

O interesse por articular o tema gênero e sexualidade surgiu porque presencio, na 

condição de docente e Coordenadora Pedagógica da Educação Básica, constantemente a 

resistência da efetivação da educação sexual na prática escolar, bem como a 

naturalização/reprodução dos papéis e atributos de gênero nos conteúdos ministrados em sala 

de aula. 

Nos últimos anos, alguns estudos têm sido realizados para a educação de crianças de 

zero a seis anos de idade, porém são direcionados, em sua maioria, aos aspectos de 

motricidade, afetividade, epistemologia do conhecimento, formação dos profissionais, 

propostas pedagógicas, currículo e políticas públicas. Em sua maioria, consistem em relatos de 

experiências coletados a partir de vivências no ambiente das escolas infantis, nos quais não 

aparecem as relações de gênero presentes neste espaço. 

Neste contexto, gênero e sexualidade muitas vezes não são contemplados nos 

currículos das escolas e nem nos cursos de formação para professores/as como objeto de 

discussão e análise, mas estão presentes na sociedade, sendo constantemente acionados nas 

diversas relações sociais e institucionais. O silenciamento – a ausência da fala também 

contribui para a construção das desigualdades.  

Destaco que a produção de análises acerca de como as questões relativas a 

gênero/sexo/sexualidade estão sendo trabalhadas na Educação Infantil faz-se necessária tanto 

                                                           
602

 Infância é uma construção social elaborada pelas e para as crianças, em um conjunto 
ativamente negociado de relações sociais. È um fato biológico, mas a maneira como ela é 
compreendida é determinada socialmente. (DAHLBERG, MOSS e PENCE, 2003) 
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para subsidiar as ações e práticas educativas que promovam uma educação não sexista, não 

racista, não homofóbica e, não lesbofóbica, conforme previsto no II Plano Nacional de Política 

para as Mulheres, neste nível de ensino, como também para verificar se as capacitações 

promovidas, ainda que ínfimas, a exemplo das propostas pelo Ministério da Educação, via 

Secretaria de Alfabetização e Diversidade-SECADI, estão de fato propiciando aos docentes e 

as docentes condições teóricas e metodológicas para trabalharem em sala de aula o respeito a 

diferença. 

A pesquisa pretende colaborar para um melhor entendimento da prática pedagógica na 

Educação Infantil, uma vez que responder ao problema de pesquisa aqui proposto é 

imprescindível para compreender como a prática pedagógica estará favorecendo ou não à 

assimetria de gênero e suas interseccionalidades em indivíduos que ainda estão no primeiro 

nível da educação básica. 

O 9º Seminário LGBT
603

 do Congresso Nacional deste ano (2012) teve a peça 

publicitária com a temática: 

 

                                                           
603

 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais. 

http://jeanwyllys.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/05/Criação_camara.jpg
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A peça publicitária acima nos mostra como é indispensável, na contemporaneidade, 

que as escolas responsáveis pela Educação Infantil agreguem ao trabalho pedagógico com 

crianças temáticas que lhes proporcionem conviver com a diferença de forma respeitosa, já 

que desde muito cedo o indivíduo solidifica a sua formação social em contato com o outro. E 

considerando como é que os indivíduos se formam como sujeitos é importante pensar que, 

 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a 
atividade prática, então duas linhas completamente 
independente de desenvolvimento, convergem. (VYGOTSKY, 
2007, p. 11-12) 

 

No cotidiano, as representações de gênero são sempre associadas na nossa 

sociedade a um discurso essencialista. A escola também se filia a este pensamento já que se 

constitui um momento da convivência humana. 

A escola é um espaço ideal para problematizar a reprodução das diferenças, pois ela é 

uma instituição importante para produzir transformação, inclusive no tocante às diferenças de 

gênero, sexualidade e sexo, criando momentos de discussão que explicitamente tragam à 

reflexão crítica sobre preconceitos, rótulos e atitudes discriminatórias. 

Os indivíduos, desde a infância, são condicionados a se ajustarem às normas 

determinadas socialmente. O sexismo, a lesbo-homofobia, assim como outros fatores 

discriminatórios trazem repercussão à formação psicossocial da criança, proporcionando uma 

determinada compreensão de sexualidade, influenciando representações de como deve se 

pensar o tema, de como deve ser interpretando o próprio corpo e o corpo do outro.  

A representação do corpo do outro constitui positivamente ou negativamente de forma 

visceral a identidade social do sujeito. E a escola com seus currículos, metodologias de ensino, 

teorias, materiais didáticos, processos de avaliação e normas é lugar de representação das 

diferenças de gênero, sexualidade, etnia/raça e classe. Nesse sentido, Silva (2011) afirma que 

o poder está escrito no currículo, através da seleção dos conhecimentos, revelando divisões 

sociais e legitimando alguns grupos em detrimentos de outros. Ele ainda argumenta que as 

narrativas contidas no currículo, de maneira explícita ou não, corporificam noções sobre o 

conhecimento, como a sociedade se organiza em diferentes grupos sociais, assim estabelece o 

conhecimento que pode ser considerado legítimo, as formas de se conhecer que são válidas, 

dentre outras. As narrativas que fazem parte do currículo traduzem subliminarmente noções 

sobre quais os grupos sociais legitimados ou excluídos de qualquer representação.  Neste 

sentido, concordo com Butler (2003, p. 191-192), para quem: 

 

A fronteira do corpo, assim como distinção entre interno e externo, se 
estabelece mediante a ejeção e a transvalorização de algo que era 
originalmente parte da identidade em uma alteridade conspurcada. 
Como sugeriu Irís Young, em sua leitura de Kristeva para entender o 
sexismo, a homofobia e o racismo, o repúdio de corpos em função de 
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seu sexo, sexualidade e ou cor é uma expulsão seguida por uma 
repulsa que fundamente e consolida identidades culturalmente 
hegemônicas em eixos de diferenciação de sexo/raça/sexualidade. Em 
sua apropriação de Kristeva, Young mostra como a operação de 
repulsa pode consolidar identidades baseadas na instituição do Outro, 
por meio de exclusão e da dominação. O que constitui mediante 
divisão os mundos interno e externo do sujeito é uma fronteira e divisa 
tenuemente mantida para fins de regulação e controle sociais. A 
fronteira entre o interno e externo é confundida pelas passagens 
excrementícias em que efetivamente o interno se torna externo, e essa 
função excretora se torna, por assim dizer, o modelo pelo qual outras 
formas de diferenciação da identidade são praticadas. Com efeito, é 
dessa forma o Outro vira merda. Para que os mundos interno e externo 
permanecem completamente distintos, toda a superfície teria que 
alcançar uma impermeabilidade impossível. Essa vedação de suas 
superfícies constituiria a fronteira sem suturas do sujeito; mas esse 
enclave seria invariavelmente explodido pela própria imundice 
excrementícia que ele teme.  

 

Desse modo, para ser considerado “normal”, o sujeito só teria duas opções: ser homem 

ou mulher, não restando nenhuma outra designação, da mesma forma que no campo da 

sexualidade, aqueles que não seguissem a matriz heterossexual, teriam um comportamento 

considerado desviante, sendo rotulados como homossexuais por não se relacionarem 

afetivamente ou sexualmente com o sexo oposto. 

Embora essa concepção de homossexualidade ainda esteja em voga, algumas 

reflexões acerca do conceito de gênero como culturalmente construído, distinto do sexo, sendo 

este tido como algo natural, vem abrindo novas perspectivas em relação à temática. Nesse 

contexto, a análise das representações e as práticas sobre sexo/gênero/sexualidade, 

elaboradas pelas/os educadoras/es, passam a ganhar relevância na atualidade, quando 

mulheres e homossexuais passam a reivindicar seu espaço como sujeitos de direitos. 

Posto isto, não podemos esquecer que a escola, local privilegiado de exercício de 

discursos pautados nas relações sociais de poder, se mostra um campo favorável tanto à 

reprodução como à contestação das hierarquias. Assim, é necessário perceber como isto 

ocorre, para efetivamente combater as desigualdades de gênero. 

Constituído em palavras, ideias e expressões, o gênero materializa-se em 

aprendizagens que são incorporadas pelos indivíduos cotidianamente nas suas ações. Para 

Foucault (2006), as ações do sujeito são percebidas por ele mesmo como criação sua, quando 

efetivamente essas condutas são construídas por valores e regras estabelecidas num 

determinado contexto histórico pela sociedade. Em toda prática ou atitude, há um saber e o 

corpo é que servirá como base para os saberes sobrevirem. É um saber que ao ser tomado 

como verdade torna-se parte do corpo, mas que só ganha vida no campo da experiência, 

quando é tomado como “verdade” e ao ser efetuado como prática própria, como uma “prática 

de si”.   

A inflexibilidade da doutrina que permeia as aprendizagens impostas aos indivíduos 

determina práticas masculinizantes e feminilizantes que conduzem homens e mulheres a 
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funções e posições determinadas numa sociedade. Desde a infância homens e mulheres são 

influenciados nas suas escolhas, inclusive na forma de exercer a sua sexualidade.  

O exercício da sexualidade é determinado dentro de um padrão heteronormativo, onde 

a heterossexualidade é compulsória. E ainda dentro desta, o indivíduo não poderá exercer 

qualquer heterossexualidade.  A reprodução humana é um pré-requisito no exercício da 

heterossexualidade instituída pela heteronormatividade. Butler (2003) retrata o mecanismo de 

funcionamento da heterossexualidade compulsória e da heteronormatividade, denunciando 

como ambas se sustentam através da determinação da linha reta da inteligibilidade entre sexo-

gênero-desejo-prática sexual. Como explica Miskolci: 

 

A heteronormatividade expressa às expectativas, as demandas e as 
obrigações sociais que derivam do pressuposto da 
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da 
sociedade. [...] Como um conjunto de prescrições que fundamenta 
processos sociais de regulação e controle. A heteronormatividade 
marca até mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do 
sexo oposto. [...] Assim, a heteronormatividade não se refere apenas 
aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma denominação 
contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que 
evidencia seu objetivo: formar a todos para serem heterossexuais ou 
organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, 
superior e 'natural' da heterossexualidade. (MISKOLCI, 2007, p. 5 -6) 

 

Foucault (1996) nos traz a seguinte reflexão: onde existe poder, existe 

resistência/contrapoder. Butler (2003), por sua vez, segue nesta mesma direção quando afirma 

que nem todos os indivíduos seguem as normas e que mesmo “gêneros distintos são parte do 

que ‘humaniza’ os indivíduos na sociedade contemporânea”. 

  Os indivíduos que não desempenham corretamente o “seu” gênero são classificados 

pela sociedade como abjetos, ou seja, todos os corpos que transitam fora das fronteiras da 

heteronormatividade. Assim, os corpos que não se encontram dentro do aspecto da 

inteligibilidade social destinada ao gênero encontram-se fora do domínio dos sujeitos. Para 

Villaça (2006), abjeção é o espaço da dessemelhança e da não identidade. O abjeto é aquilo 

que não é para que o Outro seja.            

Na década de 1990, as pesquisas sobre gênero/sexo/sexualidade e raça/etnia 

começam a perceber que diferentes formas de opressão se interseccionam. Para Miskolci 

(2009), estas categorias são interdependentes em um mesmo processo de racialização do 

sexo e sexualização da raça. A matriz essencializadora e subalternizante estaria na conexão 

raça-sexualidade, um nó que evidencia um mesmo processo normalizador que cria seres 

considerados menos humanos, resumindo, abjetos. 

No sentido de refletir sobre a normalização dos comportamentos relacionados ao 

exercício da sexualidade, destacando ao mesmo tempo representações e práticas docentes 

em torno da temática, narro a seguir um episódio que pude observar, numa manhã de 

setembro de 2012; trata-se da “preocupação” de uma professora no momento que 

disponibilizou o cabide das fantasias para os/as alunos/as de 05 anos de idade. Um aluno não 
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branco vestiu-se com uma roupa de odalisca e ficou simulando uma dança, onde rebolava o 

quadril. A professora ao ver a cena comenta:  

“Todo dia é isto agora, além de querer beijar os meninos na sala, você agora só se 

veste de roupa feminina. Assim já está passando dos limites. Você já está começando a gostar 

desta fantasia. Tem alguma coisa estranha com esse menino. Ele tem um jeitinho. E eu não sei 

mais o que fazer, ele pobre, preto e ainda, já pensou, crescer assim... Eu não vou deixar mais 

você ficar perto dos meninos. Ontem eu vi você alisando a mão de... Tem horas que eu não sei 

nem como agir com este menino. E o pior: a família ainda é crente”.(sic) 

 O discurso da professora nos remete ao pensamento de Miskolci (2012), que afirma 

que os meninos são comumente requisitados a deixar de ser afetivo. Eles são quase sempre 

submetidos ao que se pode chamar de uma pedagogia da masculinidade que, ao meu ver, 

futuramente pode lhe moldar no sentido de, ao longo do tempo, ir deixando de reconhecer a 

afetividade de outros/as consigo e muito menos ser capaz de externar afetividade para com 

os/as outros/as. Essa pedagogia da masculinidade sofrida pelos meninos até se tornarem 

adultos, poderá causar em alguns traumas. Na verdade, 

 

As tecnologias sociais que buscam enquadrar cada um em uma 
identidade, adequar cada corpo a um único gênero, sabem como a 
educação auxilia a fazer da infância e da adolescência fases 
dirigidas para a construção de homens e mulheres ideais; leia-se 
pessoas “normais”, “corretas”, como nossa sociedade nos faz crer 
que devemos ser. (MISKOLCI, 2012, p. 12) 

 

Assim, a professora demonstra estranheza quando o aluno foge da linha reta da 

inteligibilidade, pois para ela futuramente quando adulto, se o aluno for homossexual será 

abjeto ao quadrado, pois ele possui diversos marcadores sociais de inferiorização (raça, 

classe, gênero). Haraway (2004), no texto Gênero para um dicionário marxista: a política 

sexual de uma palavra, sinaliza que o gênero associado a outros marcadores sociais como 

raça/etnia e classe adquirirá outros significados, pois se acentua quando atravessado por 

estes. Isto está diretamente associado. 

Seria importante que a professora tivesse maiores informações a respeito da Psicologia 

do desenvolvimento humano e que também reconhecesse a possibilidade do aluno se tornar o 

que ele deseja, ao invés de ficar pensando que a forma melhor para ele é ser futuramente 

heterossexual. É imprescindível o reconhecimento da multiplicidade das diferentes culturas e 

de identidades: de “raças”/etnias, gêneros, classes, regiões, geração, para possibilitar uma 

convivência mais fraterna entre os sujeitos. É importante lembrar que Miskolci (2012) enfatiza 

que a educação impõe compulsoriamente as identidades.  

Concordo com SILVA (2011, p. 97) quando afirma em relação à identidade: 

 

A identidade não é uma essência, não é um dado ou fato [...] seja da 
natureza, seja da cultura. Não é fixa, estável, coerente, unificada e 
permanente. Tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. Podemos dizer que é uma construção, um efeito, um 
processo de produção, uma relação, um ato performativo. É instável, 
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contraditória, fragmentada, inconsciente, inacabada. Está ligada a 
sistemas de representação, tem estreitas conexões com as relações de 
poder. 

 

Assim, identidade é um processo de construção que não realizamos de forma 

totalmente autônoma, sozinhos. Identidade sempre é relacional, depende do diferente, do 

Outro, da diferença para que saibamos quem não somos. É importante demarcar também que 

as identidades adquirem sentido através da linguagem. Elas são marcadas por meio de 

símbolos. 

 O processo de identificação envolve a subjetividade, “termo que envolve os 

pensamentos e emoções conscientes e inconscientes que constituem nossas concepções 

sobre quem nós somos [...]. Inclui as dimensões inconscientes do eu [...] pode ser tanto 

racional quanto irracional” (WOODWARD, 2007, p. 55). 

 As representações, entendidas como “práticas de significação e os sistemas simbólicos 

por meio dos quais os significados são produzidos fornecem possíveis respostas para as 

questões: quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser?” (WOORDWARD, 2007, 

p.17). Por isso, em um “mundo tão fluído como o mundo contemporâneo, comprometer-se com 

uma única identidade para toda a vida, ou até menos que a vida toda, mas por um longo tempo 

à frente, é um negócio arriscado. As identidades são para usar e exibir, não para armazenar e 

manter”(BAUMAN, 2005, p. 96).  

 Os discursos surgem para disciplinar o corpo real, mas não deixando que este corpo 

subjetivo/individual se pense como uma ficção arquitetada pela cultura para manutenção do 

poder. Por exemplo, a escola, enquanto instituição que prática a heterossexualização, exerce 

um discurso que impõe/efetiva o disciplinamento dos corpos dos sujeitos não heterossexuais; 

pode-se dizer que tal discurso se sustenta com base na teoria do processo civilizador de Elias 

(2011). Esta é uma forma de materialização cultural nos corpos. 

A teoria do processo civilizador de Elias (2011) elucida a ideia de formação do corpo 

educado e a construção da modelação das condutas, baseando-se na complexidade das 

funções sociais e das premissas de interdependência social. A economia dos afetos e o 

autocontrole dos indivíduos são resultados de sua convivência em sociedade, responsável por 

direcionar o comportamento dos sujeitos em cumprimento dos requisitos da “boa convivência”, 

determinados pela sociabilidade distintiva de classes. Compreender o ambiente escolar como 

espaço de disseminação e formação das condutas adequadas, considerando a escola como 

reprodutora do status quo sexista, heteronormativo e segregador, é percebê-lo como território 

de distinção dos sujeitos que não correspondem a essa normalidade. Em consequência desta 

imposição social de modelação de condutas, os sujeitos que são considerados 

desviados/marginais por não corresponderem às expectativas de gênero que lhes são 

atribuídas, acabam direcionando o comportamento aos padrões correspondentes ao sexo que 

possuem, compatibilizando-o, externamente, com o gênero correspondente.  

Crianças e adolescentes que não resistem às imposições se tornam vítimas de um 

processo de heterossexualização compulsória, isso implica no direcionamento da conduta, das 
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expressões corporais, da indumentária, do modo de falar e de andar para uma perspectiva 

heteronormativa, regressando ao lugar “normal” de comportamento. O masculino e o feminino 

devem corresponder às designações do sexo de cada um para a “boa convivência” em 

sociedade. A perspectiva heteronormativa termina por instituir a diferença sexual que propõe 

uma organização social onde é possível identificar os sujeitos em relação ao 

sexo/gênero/sexualidade.  

Um ponto também a ser refletido é quando a professora diz sobre a pertença cultural 

religiosa da família. O discurso religioso talvez seja o mais perigoso na contemporaneidade, 

pois vem sendo usado para condenar o modo de ser e de viver das pessoas que não 

correspondem ao padrão heterossexual. E, ainda, mobiliza no legislativo a não aprovação de 

leis que concedam a esses sujeitos o acesso ao tratamento igualitário que uma sociedade 

democrática garante aos seus cidadãos e suas cidadãs.  

 Um outro caso a ser refletido: Uma professora do grupo 03 (03 anos de idade) conta 

uma história infantil e, em seguida, distribui baldes com lápis de cor para que as crianças 

desenhem os personagens da história. Os baldes com lápis de cor eram na cor rosa e na cor 

azul. Um aluno pega o balde rosa, mas uma menina também gostou do balde rosa. Os dois 

ficam disputando ao ponto de chamar a atenção da professora. A professora resolve fazer uma 

intervenção do problema. Surpreendentemente ela diz olhando para a aluna: “... você não é 

toda machona, fica aí brincando com os meninos, sabe bater em todo mundo, mas agora quer 

baldinho rosinha. Você pode deixar na mão dele que ele é pequeno. Vá pegar o balde azul 

mesmo que serve para você”. 

 A aluna, mesmo com 03 anos de idade, tinha uma composição física maior em relação 

a maioria das crianças de três anos de idade, inclusive ela e outras/os alunas/os já tinham 

completado quatro anos de idade.  

Na área externa, pude observar que a menina brincava de rolar pneus com os 

meninos. Na hora do banho as meninas sempre tomavam banho primeiro e os meninos depois, 

mas essa aluna tomava o banho depois dos meninos.  

 A professora dizia que a aluna já demonstrava um jeito de homem. Segundo ela, “ela 

anda toda desajeitada, só fica brincando com os meninos”.(sic) 

 Um dia eu estava observando a hora do banho e como rotina sempre a professora e a 

ADI
604

 faziam fila dentro do banheiro para o banho. As crianças ficavam brincando de empurrar, 

de passar a mão na bunda umas das outras. A aluna em questão beijou um menino no braço e 

beijou uma menina nas costas. A menina e o menino se queixaram a professora que haviam 

sido beijados. A professora então reclamou com a aluna que beijou dizendo: Você não sabe o 

que quer, parece camaleão, muda para tudo que é lado.(sic) 

 A professora então se dirigiu para mim e falou: essa menina a gente já vê desde já que 

vai dar trabalho a família quando crescer, pois a sociedade por mais que evolua, ainda não 

está preparada para isso. Só Deus viu! (sic) 

                                                           
604

 Auxiliar da Educação Infantil  
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Partindo do pensamento de Scott , que descreve gênero como um elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas em diferenças aceitas entre os sexos onde estão 

envolvidas as relações de poder, concebe-se que: 

 

[...] o gênero é uma forma primária de dar significação às relações de 
poder. Seria melhor dizer: o gênero é um campo primário no interior 
do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o 
único campo, mas ele parece ter sido uma forma persistente e 
recorrente de possibilitar a significação do poder no ocidente, nas 
tradições judaico-cristãs e islâmicas.  (SCOTT, 1995, p.88) 

 

Outra contribuição em relação aos estudos de gênero vem de Butler (2003). Para ela, 

gênero como construção cultural, diferente do conceito de sexo, como naturalmente adquirido, 

forma uma combinação sobre a qual as teorias feministas se embasaram para desnaturalizar o 

que o senso comum associava ao feminino os aspectos inferiores ao masculino. Na tentativa 

de desmontar a dicotomia sexo/gênero, a antropóloga considera que não é a biologia, mas sim 

a cultura que se torna destino. Ela também pondera que a teoria feminista não problematizou 

outro dado considerado natural: gênero e desejo.  O sexo sempre pode ter sido gênero. Sob 

essa perspectiva, a distinção entre gênero e sexo nunca existiu. Na sua contestação o sexo é 

cultural e discurso assim como o gênero. Segundo Butler, se aceitarmos o gênero como algo 

construído e sexo como natural, também estaríamos aceitando que o sujeito é composto por 

uma essência. Se existir uma essência teremos que aceitar um “eu verdadeiro” revelado em 

sexo, gênero e desejo.  

No livro Problemas de gênero, da autora Butler (2003), ao indagar quando é construído 

o gênero, vai desconstruindo várias teorias feministas sobre o aspecto em questão. Ela 

estabelece interlocuções com diversas autoras, como por exemplo Simone de Beauvoir, 

partindo da frase “A gente não nasce mulher, torna-se mulher”, ela aponta para uma 

antecipação de que o ‘ser’ que se torna mulher seja necessariamente fêmea. O gênero seria 

um fenômeno variável e contextual, não sendo atributo de uma pessoa, não existindo uma 

identidade de gênero por trás das expressões de gênero, mas sim que a identidade é 

performativamente organizada. 

           Relembrando a fala da professora da Educação Infantil sobre a possível orientação 

sexual da menina quando adulta é o que a faz ter determinada posição para disciplinar o corpo 

sexual. A sexualidade, compreendida como um aparato, permitiu que o estado e as instituições 

controlassem os indivíduos por meio daquilo que Miskolci (2012), citando Foucault (1996), 

denominou “pedagogização do sexo”. Segundo ele, 

 

[...] um dos grandes investimentos biopolíticos do Estado sempre foi 
na educação, e a proposta queer é de justamente superar a 
pedagogização do sexo e transformar a posição da educação não 
mais como subserviente aos interesses estatais e biopolíticos, mas 
muito mais comprometida com as demandas da sociedade civil, 
organizada ou não. (p. 16) 
 
                                             [...] 
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[...] o ensino escolar participa e é um dos principais instrumentos de 
normalização, uma verdadeira tecnologia de criar pessoas ‘normais’, 
leia-se, disciplinadas, controladas e compulsoriamente levadas a 
serem como a sociedade as quer. Em outras palavras, a escola pune 
e persegue aqueles e aquelas que escapam ao controle, marca-os 
como estranhos, ‘anormais’, indesejáveis. (p.19) 

 

 Além do violento processo acima descrito, a normalização identitária tem outro déficit: 

o fato de que se funda em modelos a-históricos e fixos de como as pessoas são ou deveriam 

ser. (MISKOLCI, 2012, p.19) 

 

[...] A proposta queer é pensar a sexualidade e outras diferenças, 
como culturais e políticas, como parte da vida cotidiana, e não 
afetando as pessoas apenas como assunto de saúde pública. – o 
queer se associa a um certo movimento contemporâneo na área de 
educação que busca repensar a sua forma de atuar e o seu papel 
social.  (p.19-20) 
 

 Através de falas questionadoras sobre o que as crianças fazem ou agem é que se 

dará o processo de extirpação da abjeção infantil. Isto vai desde da identidade de gênero, 

orientação sexual e outros. A professora tenta invisibilizar o comportamento “desviante” da 

aluna dos ditos “normais” de homens e mulheres e principalmente cabíveis as crianças 

pequenas. 

 A experiência da abjeção sentida pela criança possivelmente favorecerá um 

julgamento negativo diante da sua performance de gênero, sobretudo quando ela leva ao 

rompimento de padrões normativos instituídos socialmente. Nos estudos de MIskolci (2012) 

quando meninos são afeminados e meninas masculinizadas sofrerão correções da professoras 

e até mesmo dos/as colegas que estão ali vigilantes para o controle dos corpos abjetos. Isto é 

possível por que todos são condutores/as da heteronormatividade que “é um regime de 

visibilidade, ou seja, um modelo social regulador das formas como as pessoas se relacionam”. 

(p.44-45). 

 Lembra Miskolci, em momento anterior, que: 

 

A maioria das crianças e adolescentes – em uma busca 
compreensível de aceitação e sobrevivência - aceita ou se deixa 
moldar pelas demandas educacionais cujo conteúdo normativo 
violento – mais freqüentemente do que gostaríamos de constatar – 
não é reconhecido nem mesmo pelos educadores/as como algo a 
ser discutido e questionado. (MISKOLCI, 2012, p.12) 

 

Como tenho afirmado, considero fundamental uma formação docente que, com base 

em referenciais teóricos que articulam o campo da Educação Infantil à área dos estudos sobre 

gênero e sexualidade, venha consolidar a superação de preconceitos expressos em 

representações e práticas pedagógicas que vem contribuindo para a perpetuação do 

desrespeito às diferenças e das assimetrias de gênero e suas interseccionalidades, afetando 
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indivíduos que ainda estão no primeiro nível da educação básica, com repercussões de grande 

significado na construção de suas identidades. 

Outro aspecto importante para que o/a docente de uma forma geral e particularmente 

o/a docente da Educação Infantil não seja condutor/a de práticas educativas que não 

reconheçam as diferenças é refletir sobre o processo de construção de sua própria identidade 

de gênero, sexual e pertença cultural. 
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O PORCO E A SEREIA: (DES) CONSTRUÇÕES DO FEMININO EM A 
PEQUENA SEREIA E O PORCO ROSSO 

 
RESUMO 

 
A proposta desse trabalho é fazer uma análise sócio-antropológica de duas 
películas animadas, A Pequena Sereia (1989) e Porco Rosso (1992). 
Pretende-se entender como os dois filmes, atrelados aos seus respectivos 
estúdios, constroem divergentes e/ou convergentes imagens de feminilidades, 
as quais são difundidas, reafirmadas e subvertidas através das ideologias e 
instituições sociais vigentes. 
 
Palavras-Chaves: Relações de Gênero; Mulher; Subversão; Ideologias; 
Cinema. 
 

PIG AND THE MERMAID: (DES) CONSTRUCTION OF FEMALE IN "THE 
LITTLE MERMAID" AND "PORCO ROSSO" 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this study is making a socio-anthropological analysis of two 
animated films, The Little Mermaid (1989) and Porco Rosso (1992). It is wanted 
to understand how the two films, tied to their respective studios, build divergent 
and / or convergent images of femininities, which are widespread reaffirmed 
and subverted through the prevailing ideologies and social institutions. 
 
Keywords: Gender Relations; Women; Subversion; Ideologies; Cinema. 

 
1  INTRODUÇÃO 
 
O cinema605 de animação na sociedade ocidental, em especial o fabricado e 
distribuído pelos campos cinematográficos oriundos de Hollywood, é pensado 
como um cinema voltado especialmente para crianças e adolescentes, sendo 
Walt Disney606 uma empresa clássica na produção desse gênero. No ano em 
que lançou seu primeiro longa metragem de animação, Snow White and Seven 
Dwarfs (1937), traduzido como Branca de Neve e os Sete Anões, iniciou a 
carreira das intituladas “Princesas Disney”, animações protagonizadas por 
mulheres, ou melhor, são jovens/adolescentes que se transformam em 
mulheres por intermédio do casamento no final de cada película, que viveriam 

                                                           
605 Surgiu na França com os irmãos Lumière, expande-se pela Europa e chega aos 
Estados Unidos da América. Com a Primeira Guerra Mundial a indústria de cinema 
europeia foi arrasada e com isso os E.U.A começam a se destacar no mundo do 
cinema fazendo e exportando diversos filmes. 
606 The Walt Disney Company, empresa co-fundada pelo cineasta Walt Disney que 
mais tarde se desdobraram em uma série de outras, não ligadas ao cinema 
diretamente, mas fazendo uso de personagens e lugares apresentados por suas 
produções audiovisuais. 
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aventuras românticas baseadas nos clássicos contos de fadas dos Irmãos 
Grimm607, Hans Christian Andersen608 e outros. 

O campo aqui analisado, qual seja o cinema, é uma arte com pouco 
mais de um século, a qual emerge como arte e indústria em fins do século XIX 
e se fortalece durante o século XX. Passando por diversas transformações. 
Como por exemplo, a introdução do áudio e da cor nas películas. A palavra 
cinema vem do grego e significa imagem em movimento. Um dispositivo que 
se tornara hoje essencial na construção e manutenção de identidades sociais.   

A sétima arte é um campo de relações de forças, como afirma Pierre 
Bourdieu, sendo desse modo um espaço de produção de realidades, portanto, 
é produtor e reprodutor de relações que produzem identidades. Nesse caso, é 
passível de investigação sociológica e antropológica. 

Sobre a construção de um trabalho antropológico, afirma Geertz: 
 

Nem sempre os antropólogos têm plena consciência desse fato: que 
embora a cultura exista no posto comercial, no forte da colina ou no 
pastoreio de carneiros, a antropologia existe no livro, no artigo, na 
conferência, na exposição do museu, ou, como ocorre hoje, nos 
filmes (GEERTZ, 1978, p. 26). 
 
 

O cinema mundial pode ser percebido como uma onda sonora, sem 
linearidade, pois ocorre com intensidades diferentes, de acordo com o contexto 
social, cultural, econômico e político de onde está sendo propagado. Por 
representar o início de uma era de imagem e movimento, as imagens 
cinematográficas advindas da Europa e dos Estados Unidos da América 
marcam uma ideia padrão e universal de se fazer filmes e, com isso, espaços 
de consagração, difusão e legitimação, que são produzidos para fornecer 
visibilidade, através de uma hierarquia homogênea do fazer arte nesses 
campos. No entanto, há outros campos produzindo seus próprios espaços de 
consagração e difusão distintos da norma hegemônica. 
A relação cinema, gênero e sexualidade confere significados às relações de 
construção das masculinidades e feminilidades, assim como às práticas 
sexuais socialmente aceitas e esperadas, desse modo, interferindo nas 
identidades e proporcionando efeitos de verdade, na medida em que os filmes, 
e nesse caso os que aqui estão sendo analisados, marcam o gênero e as 
práticas sexuais como legítimas, adequadas à cada época, verdadeiras, 
normais, sadias. Na mesma medida em que traz a tona características 
patológicas, desviantes, abjetas, perigosas, impróprias dentre outras. Essa 
referência não se restringe às sexualidades disparatadas, mas abrange às 
produções dos gêneros como um todo, tendo a heterossexualidade 
monogâmica como eixo central da normalidade. É por intermédio dessa relação 
que são conferidos os significados aos comportamentos gêneros e, 

                                                           
607 Autores alemães de contos de fadas universalmente conhecidos, como Branca de 
Neve e Rumpelstiltskin. Basearam-se no folclore popular para criarem suas histórias e 
inspiraram gerações de escritores até a contemporaneidade, sendo seus contos 
reproduzidos em diferentes veículos artísticos como o cinema, a pintura, o teatro, etc. 
608 Famoso escritor de contos de fadas populares no mundo inteiro, entre eles A 
Pequena Sereia, O Patinho Feio e A Pequena Vendedora de Fósforos. Andersen é 
autor de contos moralistas e conhecidos por apresentarem as desigualdades sociais 
de sua época. 
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consequentemente, são forjadas as identidades acerca dos sujeitos homens e 
mulheres através da linha tênue existente entre o produto e público 
consumidor. Ora, o cinema hollywoodiano mobiliza toda a linguagem 
cinematográfica (luz, enquadramentos, som, cortes dentre outros) para produzir 
dualismos, qual sejam simpatias e repúdios. Direcionando o olhar do grande 
público para dois eixos de leitura acerca das relações que se dão nas películas 
(LOURO, 2008). 
Essas Princesas Disney, mesmo tendo suas personalidades e toda uma 
linguagem cinematográfica transformada ao longo da história ocidental, desde 
Branca de Neve (1937) a Ariel (1989), acompanhando e colaborando para a 
perpetuação das transformações sociais, formam juntas um conjunto no 
imaginário popular que preserva sua importância como referência para crianças 
e adultos sobre o que é ser mulher e como deve ser o amor heterossexual. São 
referências simbólicas para a sociedade em que está imersa e da qual emerge 
para uma gama de atores sociais. Produtos educacionais transmitidos em 
escolas infantis, em festas temáticas para a mesma faixa etária, em peças de 
teatro, na linguagem comum, imputando o status de “princesas” às meninas 
que se comportam de forma “nobre” e “corretamente feminina”. Essas 
referências simbólicas fazem parte do processo de socialização primário e 
secundário609, dos quais têm-se a construção e manutenção das normas 
referentes aos gêneros. 
Neste artigo a intenção, para além de interpretar a produção audiovisual como 
produtora e perpetuadora de ideologia e de instituições sociais, neste caso, que 
destituem o poder das mulheres, “algo que agrega imagens, sentimentos, 
lembranças, experiências, visões do real que realizam o imaginado e, através 
de um mecanismo grupal/individual, sedimenta um modo de ver, de ser, de 
agir, de sentir e de aspirar ao estar no mundo” (FOSSATTI, apud. SILVA, 2009, 
p. 02), é entender como outros estúdios alocados noutras culturas produzem 
diferentes femininos no mesmo gênero cinematográfico para o mesmo público, 
não alvo, mas espectador. Assim como também procurar a significação de 
como a sociedade produz resistência e não somente aceita, alienada, o que lhe 
é imposto. Dessa maneira, indo na contramão das ideias naturalizantes sobre o 
gênero e a sexualidade, como também negando uma ainda existente ideia de 
que a ideologia viria “de cima para baixo” sem se deparar com as resistências, 
as quais acabam por gerar a transformação na própria indústria cultural e em 
seus produtos.  
A interpretação de ideologia que é tomada para esse texto é a apresentada 
pelo sociólogo brasileiro Alípio de Sousa Filho610 em seu artigo Ideologia e 
Transgressão611 e o pensamento de Edgar Morin sobre a indústria cultural, que 

                                                           
609 Processo pelo qual todo indivíduo passa após o nascimento, com o objetivo de 
inculcar ou interiorizar nele as regas, leis e normas que a sociedade em que ele está 
inserido mantém. A esse respeito, ver: BERGER, Peter. A sociedade como realidade 
subjetiva. In: A construção social da realidade. Petrópolis. Ed. 14ª, 1985. 
610 Sociólogo, Antropólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 
611 “Procura [...] trazer a contribuição dos estudos antropológicos e sociológicos para 
pensar a ideologia como fenômeno de cultura (o modo de operar de todo sistema 
cultural), ligado aos efeitos de significação/simbolização de toda estruturação social, 
ao cada uma delas ratificarem-se no simbólico como ordens de caráter natural, 
universal, necessário, divino, negando-se como ordens contingentes, culturais, 
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coloca o telespectador como um reagente daquilo que lhe é transmitido. Dessa 
forma não haveriam sujeitos simplesmente “alienados”, incapazes de 
produzirem crises e rupturas nos pensamentos ideológicos da mídia ou de uma 
classe social.  Pois se no ocidente a Walt Disney foi responsável pela 
consolidação do arquétipo da Princesa Disney e, com o passar do tempo, 
outros estúdios norte-americanos também produziram filmes animação, no 
entanto buscaram romper com alguns desses padrões, o que a Walt Disney 
também fizera à sua maneira. É o caso da princesa Fiona de Shrek612 (2001) 
da Dreamworks613. Já no Japão, os chamados animes ou animes (animações 
japonesas) do Studio Ghibli614 romperam muito mais vivamente com o clássico 
formato de contos de fadas Disney e com o imaginário de que a animação é 
um cinema exclusivo para crianças, dado seu roteiro e personagens “simples”, 
como modela a Walt Disney. Construindo personagens, linguagens e tramas 
para um público que chamaríamos “adulto”, Hayao Miyazaki615 consegue trazer 
indivíduos de todas as idades para as salas de cinema a fim de assistir suas 
produções. 
Porco Rosso: o último herói romântico (Hayao Miyazaki, 1992) nos apresenta 
personagens femininas que não têm o menor medo do perigo, ao contrário, nos 
mostra mulheres que se sentem instigadas e alegres com situações de alto 
risco e aventura, que fazem trabalhos dos quais a sociedade ocidental 
moderna atribui ao gênero masculino. Personagens femininos que se sentem 
bem com suas atuações, divertindo-se com situações que poderiam lhes levar 
a morte ou a prisão. Há também, na longa metragem, mulheres que são 
senhoras de seus locais de trabalho, tendo neles completo controle da situação 
sem precisar de nenhum homem para ajudar a gerir os negócios. Encontros e 
acontecimentos que posicionam os sujeitos mulheres como produtoras de suas 
histórias e não como atores passivos de uma dominação oriunda daqueles que 
detém o poder da atuação. Nessas películas, as mulheres estão junto dos 
homens no espaço público. Agindo, atuando, construindo história. Os 
personagens desta história vão embaralhar as dicotomias de gênero 
produzidas pelos investimentos dos discursos do dimorfismo radical presentes 
no final do século XVIII. É a linguagem que vai marcar a diferenciação sexual. 
Anteriormente ao dimorfismo, a visão que imperava sobre as diferenças 
sexuais residiam no isomorfismo. Thomas Laquer elabora que “Nesse mundo, 

                                                                                                                                                                          

históricas, particulares, humanas. O artigo aborda ainda o fracasso de toda ideologia 
em sua pretensão em fazer a realidade contingente, arbitrária e convencional aparecer 
como uma realidade-toda ou uma verdade-toda, fracasso que se expressa nas 
diversas formas de transgressão da realidade e nas redefinições do simbólico que se 
vão produzindo na dinâmica das transformações sociais.” 
612 Uma produção norte-americana de 2001, do gênero animação computadorizada. 
Dirigido por Andrew Adamson e Vick Jenson. Sendo o primeiro filme a ganhar o Oscar 
de melhor filme de animação, uma categoria introduzida em 2001. 
613 DreamWorks Animations SKG co-fundada pelo cineasta Steven Spielberg é um 
estudio de animação estadunidense, produtor de filmes assistindos no mundo inteiro, 
entre eles Gato de Botas (2011) e Madagascar (2005). 
614 Estúdio e animação co-fundado por Hayao Miyazaki após sua direção em Nausicaä 
do Vale do Vento (1984), animação inspirada no mangá do mesmo autor. 
615 Diretor de animação japonês apaixonado por aviação, também escritor de mangá. 
Seu estúdio, o Ghibli, já produzira jogos de vídeo games, curtas metragens, museu e 
tem seus filmes em alta bilheteria no Japão. A Viagem de Chihiro (2001) foi sua 
primeira direção a ganhar o Oscar de melhor animação.  
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a vagina é vista como um pênis invertido, os lábios como o prepúcio, o útero 
como o escroto e os ovários como os testículos” (LAQUER, 2001, p. 16). A 
linguagem para identificação era a mesma, o que os diferenciava era o 
contexto. Enquanto que o dimorfismo é produção das dicotomias no corpo. A 
nomeação de genitálias duais. A vagina passa a identificar o feminino e todas 
as características sociais e culturais que lhe encerram. E o pênis define o 
masculino e suas características. Para tanto, emergem categorias de 
público/privado, ativo/passivo dentre outras. A genitália masculina se encontra 
a vista, enquanto que a feminina se encontra escondida.  
O homem tem seu lugar de direito no público e a mulher no ambiente privado. 
São nomeações que designam espaços de atuação. São os signos da 
identificação. Ativo como sendo sinônimo de masculinidade, uma atuação que 
emerge da dominação que é de direito do masculino, pois todas as 
características, nas sociedades Ocidentais primordialmente, destinadas ao 
masculino, o embutem da autoridade do mando – alto/ereto/público/ativo. 
Sendo para a mulher a passividade da dominação – 
baixo/horizontal/privado/passivo. Essas características existem com o objetivo 
de dividir as sociedades e culturas através das dualidades impostas aos 
gêneros. Diante desse fato, as experiências sexuais, que são tidas na maior 
parte do senso comum como extensão do gênero, devem seguir a linha 
dicotômica imposta aos mesmos através dos discursos de poder e saber que 
imperam por entre as relações sexuais.  
Sobre a relação de dominação masculina e, consequentemente, de posições 
sociais de homens e mulheres diz Pierre Bourdieu 
 

Assim, uma apreensão verdadeiramente relacional da relação de 
dominação entre os homens e as mulheres tal como ela se 
estabelece em todos os espaços e subespaços sociais, isto é, não só 
na família, mas também no universo escolar e no mundo do trabalho, 
no universo burocrático e no campo da mídia, leva a deixar em 
pedaços a imagem fantasiosa de um “eterno feminino”, para fazer ver 
melhor a permanência da estrutura da relação de dominação entre 
homens e as mulheres, que se mantém acima das diferenças 
substanciais de condições, ligadas aos momentos da história e às 
posições no espaço social (BOURDIEU, 2005, p. 122). 
 
 

As mulheres em Porco Rosso não são princesas meigas como Ariel (A 
Pequena Sereia) e suas irmãs, nem como suas primas outras Princesas 
Disney, nos mostrando que diferentes culturas produzem diferentes cinemas 
“infantis”.  
Pretende-se, desse modo, compreender o audiovisual também como uma 
ferramenta educativa que nos indica maneiras de ser e agir diante de certas 
situações, estabelecendo padrões de comportamento e símbolos nos quais 
podemos espelhar nossas ações. Pensando assim podemos desnaturalizar a 
ideia ocidental que se construiu em torno do que é uma criança e quais são 
suas capacidades de compreender o mundo, ideia arraigada no senso comum 
e em parte da ciência, em especiais as chamadas ciências biológicas e 
neurológicas. 
As duas obras educam para o gênero e para ideologias dominantes em suas 
respectivas sociedades, entretanto são construções diferentes do que é ser 
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mulher. Ambas produzem certas rupturas com padrões heteronormativos616, 
mas em escala qualitativa diferente. Apesar dessas obras não apresentarem 
personagens não-heterossexuais, uma mais que a outra busca questionar 
diretamente certos padrões de feminilidade. Em A Pequena Sereia (1989) a 
princesa em questão faz de tudo pra conquistar o amor do príncipe, seu 
amado, e se tornar definitivamente uma “humana completa”, pois sem o 
homem ela não é o que deseja ser; em Porco Rosso o fim da história não 
termina com casamento, – como é próprio dos filmes envolvendo Princesas 
Disney –, mas com uma espécie de triangulo amoroso onde Marco Porco 
aparenta amar duas mulheres e cada uma delas o ama também, embora o 
protagonista não acabe com nenhuma e ambas se tornem amigas. Um 
romance que não é encerrado com o fim da exibição. O amor heterossexual 
não é o ponto central da trama.  
Entendo aqui a heterossexualidade como uma instituição política seguindo o 
pensamento de Adrienne Rich, que escreveu Heterossexualidade 
compulsória e existência lésbica (2010), denunciando o poder político desta 
instituição. Serão utilizados outros estudos que se propõem a entender as 
Princesas Disney ou a construção do feminino na produção audiovisual da 
indústria cultural. O artigo engendrará pela busca das características do poder 
masculino presentes nas obras fílmicas e de quais formas esse poder perpetua 
a dominação masculina. Ocasionando desse modo, questionamentos das 
normas de gênero que são produzidas e reproduzidas cotidianamente para 
crianças e adolescentes e quais as consequências políticas dessas normas. 
 
2  A PEQUENA SEREIA EM: A MENINA MULHER OCIDENTAL 
 

Mulher não nasce, torna-se. 
 
 

Simone de Beauvoir 
 
 

As animações das Princesas Disney procuram sempre passar como naturais 
as construções sociais do que é o feminino e a mulher, apagando de seus 
registros as existências que fujam ao relacionamento heterossexual e fazendo 
do casamento monogâmico/heterossexual o sentido último da vida de suas 
personagens, até A Pequena Sereia (1989) e mais além. Mesmo que Ariel, a 
protagonista de A Pequena Sereia (1989), dirigido por Ron Clements e John 
Musker, seja aventureira e não se sinta inserida na lógica pomposa da corte 
real, como demonstra a cena do início da obra onde ela se nega a cantar junto 
com suas irmãs num coral organizado pelo rei, todo seu espírito aventureiro é 
para buscar a todo custo se casar com o homem por quem se apaixonou. É ela 
que abdica de seu lar, família e de sua natureza de sereia, já que não é 
humana, para acompanha-lo. Uma relação normal nas estruturas sociais de 
produção dos gêneros na sociedade ocidental moderna. É esperado que as 
mulheres dediquem todos os seus esforços para o casamento heterossexual, 
não é outro o sentido de toda sua aventura e o grande final do filme. Mesmo 

                                                           
616 A heteronormatividade diz respeito à heterossexualidade se impor como norma 
para compreensão de todos os aspectos que envolvem as questões do corpo, do 
gênero e da sexualidade, logo, ela é exposta como norma, de modo que tudo o que se 
encontra fora do padrão pré-estabelecido é visto ou tido como anormal. 
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que A Pequena Sereia inove estrelando uma protagonista que não teme o 
perigo (para ir atrás de objetos humanos que possam ser encontrados no fundo 
do mar ou na busca por ser amada pelo príncipe), todo esse espírito 
aventureiro, essa fuga do espaço privado, doméstico, para a empreitada no 
espaço público se constitui numa educação para a heterossexualidade e 
adequação às instituições heterossexuais. 
Quando demonstra as características do poder masculino, Adrienne Rich 
afirma que a “idealização do romance heterossexual, na arte, na literatura, na 
mídia, na propaganda etc.” (RICH, 2010, p. 24) constitui uma forma de reforçar 
a instituição política da heterossexualidade. Nesse sentido, reforçando-a, 
nesses meios acima mencionados, ter-se-ia o fortalecimento de tal instituição 
e, consequentemente, a perpetuação da dominação na figura masculina.  
A heterossexualidade é da ordem de um gênero natural e de uma sexualidade 
apropriada/natural para esse gênero, não só apagando outras expressões da 
sexualidade como imbuindo a ideia do casamento como o fundamento último 
da vida de uma mulher, de uma “princesa”. Essa naturalização particular do 
cinema já foi tratada por outros autores: 
 

O cinema é particularmente propenso a dar essa aparência de 
“naturalidade”, devido às suas qualidades significantes específicas, 
em especial pelo fato de que a imagem fílmica, ao fundamentar-se no 
registro potencial da fotografia unido à projeção de uma imagem 
aparentemente móvel, apresenta toda a aparência de ser “uma 
mensagem sem código”, uma duplicação não mediatizada do “mundo 
real” (GUBERNIKOFF, apud. KUHN, 2009, p. 69). 
 
 

O cinema é aqui visto como recortes, fração de realidade, pois uma 
imagem só representa, na medida em que há algo a ser representado, nada 
foge da realidade existente. A obra fílmica não é algo cósmico, é produto 
social, uma visão estética do social. Em outras palavras, uma obra 
cinematográfica é tanto produto como produtora de realidades, por isso, é um 
local de investigação sociológica e antropológica, na medida em que, produz e 
reproduz realidades.  
O cinema de animação ganha também esse tom de verdade devido ao fato de 
se apresentar como uma representação da realidade através das relações 
sociais desempenhadas na trama, embora desenhada. Além disso, ele é 
construtor de maneiras de ser, agir e sentir, pois espelha atitudes para adultos 
e crianças e maneiras de se comportar diante de dadas situações. Peças de 
teatro, temas de festas infantis, “escolas de princesas”, locais onde as crianças 
são levadas para assistir ou se transformam em princesas, com seus vestidos, 
castelos e magia. Essas imagens da mulher produzidas pela Walt Disney são 
produtos culturais que se cristalizam e viram referências para o pensamento 
coletivo quanto ao que seria a “mulher ideal”, elaborando e solidificando a ideia 
de que as mulheres aptas ao casamento têm comportamentos similares às 
“princesas”, no caso as da Disney. Não é por acaso que pais e professores 
comprem e induzam seus filhos e alunos a assistirem a essas produções, no 
que se chamaria de “educação lúdica”. Ariel, que sacrificou sua própria 
natureza e seu mundo inteiro pelo amor de um homem, assim como outras e 
outras Princesas Disney e outras estrelas de cinema,  
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[...] personificava a melhor maneira que um indivíduo pode tomar 
diante dos problemas da vida. O star system trabalha sobre esses 
estereótipos recorrentes na sociedade e que permitem uma 
identificação do espectador através de traços de personalidade e 
expectativas comuns à maioria deles (GUBERNIKOFF, 2009, p. 71). 
 
 

Na obra, Ariel sobe a superfície e encontra um navio onde dança um príncipe. 
O navio sofre um naufrágio durante uma tempestade repentina e é Ariel quem 
resgata o príncipe naufragado e o leva para a costa. Enquanto observa o 
naufrago, a “sereiazinha” canta uma música que demonstra todos os seus 
sentimentos para com aquele: 
 

Quero viver onde você está, quero ficar bem aqui ao seu lado, quero 
também ver você sorrir pra mim. Vamos andar, vamos passear, e 
você vai me ensinar a amar, amor profundo e no seu mundo quero 
morar. 
 
 

Novamente a música só reforça a imagem da mulher como aquela pessoa 
naturalmente ligada aos sentimentos, de tal forma que é capaz de abdicar de 
tudo que chamaríamos “dela”, até mesmo a “natureza” de sua espécie. É o 
homem quem vai ensiná-la, contudo, a amar: Ariel depende do homem. Na 
sequência o príncipe é encontrado por seu amigo e seu cachorro e a sereia sai 
de cena. A imagem de uma mulher que o resgatou fica em sua cabeça, mas 
ele não sabe quem de fato seria ela. 
Enquanto isso a velha Bruxa do Mar, personagem recorrente nos filmes das 
Princesas Disney, uma mulher deslocada dos espaços do doméstico/familiar. 
Um sujeito que é disparatado da ordem vigente. Ligada à magia negra e, que é 
capaz de enganar e impedir o relacionamento dos protagonistas, em referência 
ao fato de que seriam essas as mulheres que não casariam e impediriam o 
funcionamento correto da instituição heterossexual monogâmica. Tudo que é 
da ordem do público, da atuação masculina, mas vivido por mulheres, é visto 
como disposição do mal. Aquilo que deve ser repudiado. A velha bruxa observa 
os passos da princesa e planeja destituir o trono do rei, o pai de Ariel, Tritão, 
por meio de um pacto que fará com a pequena sereia.  
Com a descoberta da ida a superfície, pelo Tritão, há o desentendimento entre 
pai e filha. Atritos recorrentes em filmes, sejam eles de animação ou não, que 
tratam da questão da saída da mulher do seu lugar para lutar por seus desejos, 
mesmo que tais desejos estejam dados na ordem corrente do princípio 
heteronormativo. Para o rei dos mares sua filha não pode se casar com um 
humano. O que ele tenta é mantê-la no espaço doméstico do seu castelo, 
colaborando para uma ação perpetuadora do poder masculino que é “confiná-
las [as mulheres] fisicamente e privá-las de seus movimentos” (RICH, 2010, p. 
23, Grifos Nossos) para sair somente quando estiver sob a tutela de outro 
homem, alguém da sua raça. As irmãs de Ariel aparecem como sereias que 
estão absolutamente conformadas e felizes com essa realidade. Tudo isso cria 
uma ligação com as espectadoras, construindo e reforçando desejos  
 

[...] de trazer as coisas da tela mais próximas, para se aproximar da 
imagem corporal da estrela, e para possuir o espaço no qual ela 
reside, a espectadora mulher experimenta a intensidade da imagem 
como brilho e exemplifica a percepção própria do consumidor. A 
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imagem cinematográfica para a mulher é ambos, vitrine e espelho, 
uma simples maneira de acesso à outra. espelho/vitrine, então, toma 
o aspecto de uma armadilha enquanto a sua subjetividade torna-se 
sinônimo de sua objetivação (GUBERNIKOFF, apud. DOANE, 2009, 
p. 72 ). 
 
 

A pequena sereia é convencida pela Bruxa do Mar a fazer um pacto onde esta 
fará uma poção que por três dias, a sereia, será finalmente transformada em 
humana, entretanto no por do sol do terceiro dia o príncipe deve beijá-la 
apaixonado, fazendo-a assim humana para sempre. Do contrário, Ariel voltará 
a ser o que era e pertencerá a Bruxa. Como pagamento, a Bruxa do Mar cobra 
a própria voz da princesa. Quando Ariel indaga sobre como fará o príncipe se 
apaixonar por ela a Bruxa do Mar ensina:  
 

O homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora. Se a 
mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz 
adeus e vai embora. Não! Não vá querer jogar conversa fora que os 
homens fazem tudo pra evitar, sabe quem é mais querida? É a garota 
retraída e só as bem quietinhas vão casar! 
 

 

A letra dessa música me parece sintetizar todo o propósito do filme. Reforçar a 
instituição da heterossexualidade e imbuir na sociedade a ideia de mulher 
perfeita (calada) e da perfeita busca pelo amor. “A restrição da satisfação 
pessoal feminina apenas para o casamento” (RICH, 2010, p.25) é o cerne de 
toda a obra, sendo essa restrição contribuinte da desigualdade entre gêneros 
como aponta a própria Adrienne Rich. Essa música não visa outra coisa se não 
pregar o silêncio feminino, o amordaçamento das mulheres para concretizar 
uma instituição que aprisiona a mulher econômica e simbolicamente.  
Após conseguir a forma humana, a princesa não visa outra coisa se não 
conseguir o amor do príncipe, lutando contra sua mudez. Mudez que nos 
parece inclusive representação poética dela mesma, calada e muda, 
amordaçada pelas amarras que a sociedade delimita por intermédio de um 
feminino passivo, pálido, calado e, dos desejos das mulheres. 
No final clássico desse gênero de cinema produzido pela Walt Disney a 
princesa finalmente se casa com o príncipe, a Bruxa do Mar acaba morta e 
todos vivem felizes para sempre. Se a princesa Ariel inovou como, de alguma 
forma, sendo agente de seus desejos e não esperando a salvação vinda do 
príncipe, seu sonho e fim não é outro se não o próprio príncipe e o casamento. 
A película se prende a própria ideologia do matrimônio. Embora as 
transformações ocorridas na sociedade estadunidense não colaborassem para 
que essa indústria cultural criasse novas belas adormecidas e brancas de 
neve, não houve transformações significativas no gênero em quase um século 
de produção audiovisual. Todavia, há novas produções que não incorporam 
totalmente ideais de princesas/meninas/mulheres. Todas essas imbricações 
estão presentes nas novas animações, no entanto, elas subvertem pelo riso da 
própria norma. Um exemplo dessa relação subversiva é Shrek. 
 
3  PORCO ROSSO EM: MULHERES SUBVERSIVAS 
 
A película tem início quando Porco Rosso, o protagonista que dá título ao filme, 
recebe um pedido de socorro por telefonema. Alguém contrata seus serviços 
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para interceptar uma gang de “piratas do céu” que estão a saquear um navio. 
Os piratas (que usam hidroaviões, objetos centrais na trama) sequestraram 
todas as personagens femininas que estavam a bordo do cruzeiro. As crianças 
raptadas não demonstram em nenhum momento estarem em pânico, do 
contrário, são apresentadas em todas as suas cenas como adorando a 
situação de perigo. Elas não são sujeitos passivos de seu próprio seqüestro. 
Visto através da não resistência ao ato. E ainda perguntam se os piratas são 
realmente bandidos, esperançosas que sim. Aquela situação é então vista 
como “emocionante”. 
Após a fuga dos piratas, quando Porco Rosso chega ao local do crime e é 
avisado pelos marinheiros que os criminosos já foram embora, é veiculado um 
enquadramento das garotinhas dentro do avião da gang. Na cena as meninas 
se divertem muito brincando com o arsenal de guerra, usando as roupas dos 
piratas e se pendurando nas estruturas internas do hidroavião, causando assim 
uma grande confusão para os criminosos que têm de controlar seus espíritos 
brincalhões. 
Duas das meninas conseguem (por insistência, pelo que a cena demonstra) a 
permissão de um dos piratas para ver o céu e a paisagem através de uma 
escotilha que se abre para fora da aeronave, numa espécie de “torre” de 
submarino. “Só por um instante, em? Mas fiquem quietinhas!”, permite o captor. 
A torre é ocupada por uma “metralhadora” acoplada e pelo pirata que vigia os 
céus a procura de perigo. As crianças veem a chegada de Porco Rosso e 
anunciam em voz alta. Uma delas impede que o pirata atire no hidroavião 
vermelho de Rosso, o que dá tempo para que o protagonista atinja a aeronave 
onde as crianças estão, destruindo o motor. Quando as meninas percebem o 
estrago produzido pelas balas (que passaram a centímetros delas mesmas!) 
uma delas comenta alegre o ocorrido e a outra completa, rindo: “o avião vai 
cair!”. Vendo a situação como emocionante e divertida. O pirata comenta a 
afirmação da menina alegando que a nave tem outro motor que ainda 
sustentará o avião nos céus. Então os piratas começam a atirar contra o avião 
do protagonista, sem, no entanto, acertar qualquer disparo. No meio desse 
tiroteio as crianças ainda estão muito animadas e divertindo-se muito, 
chegando inclusive a comentar o combate com alegre emoção.  
Nesse caso, as personagens femininas não são simplesmente as mocinhas 
que atrapalham os heróis617. Sempre os colocando em situações que devem 
escolher entre salvá-las ou salvar o planeta. Nem tampouco, são irrompidas 
pelo pavor das situações perigosas com gritos e pedidos de socorro para 
outrem, o qual tem o papel de livrar-lhes dos perigos. 
Quando finalmente a aeronave pirata cai no mar, invalidada, uma das crianças 
da escotilha comenta com igual alegria: “Nós vamos afundar!”, o que é 
replicado pelo pirata que alega: “Não vamos afundar, esse é um barco voador”. 
Logo em seguida todas as meninas presas saem por uma abertura que dá na 
asa do agora “barco” e saltam ao mar, nadando e rindo. Algumas meninas 
fogem por outra abertura, e uma delas anuncia aos seus raptores: “olhe, não se 
preocupe, eu sei nadar, tá?” E se atira feliz ao Mar Adriático. 
As meninas são recuperadas pelo protagonista em uma boia dos inimigos, 
através de um acordo feito por Rosso com os piratas, o porco fica com as 
crianças e metade do dinheiro roubado por eles, em troca de não os matar ou 
                                                           
617 Muitos filmes de animação ou não, assim como quadrinhos, possuem essa relação 
de herói e mocinha passível de ser salva. 
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destruir sua aeronave. No hidroavião do herói as crianças se despedem dos 
piratas, como quem tivessem passados juntos emocionantes aventuras e 
finalmente é dado o momento de se despedirem. No avião de Porco Rosso as 
meninas aprontam as mesmas travessuras e são levadas para suas famílias. 
Em sua cena inicial, Porco Rosso, subverte uma imagem comum da criança 
frágil e dócil, incapaz de reagir aos problemas ou mesmo de encará-los como 
problemas de fato. Não são meninas bobinhas ou delicadas, “caladas” e 
impotentes, claro que se valendo de uma possibilidade do cinema, em especial 
a animação, Hayao Miyazaki rompe com o padrão da menina desprotegida e 
sem ação ou gosto pela ação. Durante toda a película o diretor irá, em alguma 
medida, romper com as normas ocidentais de gênero. 
Posteriormente somos apresentados a outros dois personagens centrais na 
trama, o aviador americano Donald Curtis, que representa um “inimigo” do 
protagonista, mas que, como em outros filmes de Miyazaki, está longe da 
representação do mal maniqueísta ocidental, em especial do cinema 
estadunidense e da Disney. E a Madame Gina, dona de um hotel localizado 
numa ilha, frequentado especialmente por aviadores de hidroaviões, que 
conseguem chegar no loca facilmente. 
Donald Curtis derruba o avião de Marco Porco. Ele sobrevive e se esconde 
numa ilha do Mar Adriático. Ao procurar uma oficina para concertar o seu 
avião, se depara com uma situação diferente. Eis então, uma nova cena de 
subversão e questionamento das regras de gênero. Mr. Piccolo é o dono da 
oficina, que está à beira da falência com a crise econômica produzida no entre 
guerras. Ele fica encarregado de concertar o avião do protagonista. No entanto, 
seus filhos homens foram trabalhar nas fábricas e só há mulheres com ele. É 
Fio Piccolo, sua neta, quem irá redesenhar o avião a partir do original. Ela é 
apaixonada por hidroaviões, mas Porco Rosso acha que esse não é um 
trabalho para mulheres, em especial garotas de 17 anos. Entretanto, em uma 
discussão Fio consegue convencê-lo a deixá-la redesenhar a nave. Caso não 
fique ao agrado dele não precisaria pagar, então o herói aceita. 
Ao contrário do que o protagonista pensa, Fio entende muito de aviões e passa 
as noites em claro construindo seu primeiro trabalho. É perceptível uma nova 
subversão das normas ocidentais de gênero. Fio, que posteriormente se 
apaixonará por Marco e ele se apaixonará também por ela, não corresponde a 
nenhuma Princesa Disney até A Pequena Sereia de 1989, sendo ele um filme 
de 1992. Podemos assinalar que Porco Rosso está desconstruindo padrões 
de gênero muito mais vivamente que a Disney. Uma princesa não suja as mãos 
de graxa e nem muito menos sabe manusear ferramentas.  
Em seguida Porco Rosso descobre que somente mulheres irão fabricar as 
peças desenhadas do seu hidroavião. Todas fazem parte da família de Mr. 
Piccolo. As personagens acreditam que os trabalhos atribuídos aos homens 
são emocionantes, diferentemente dos que são impostos a elas no decorrer da 
vida. Marco apresenta um discurso machista fazendo piada do trabalho 
feminino. No entanto, seu discurso é desconstruído quando o avião é refeito 
sem nenhum problema. O protagonista é obrigado a voar sem fazer o teste, 
pois agentes da polícia secreta cercaram a oficina na tentativa de matá-lo. As 
mulheres que trabalharam na produção do hidroavião estão muito excitadas 
com a situação de perigo, assim como meninas sequestradas do início do 
filme. A mãe de Mr. Piccolo diz: “Dois deles estão escondidos atrás, há dois na 
frente também. Hum, é tão excitante!” e sai de cena rindo. 
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Antes da saída Marco descobre que Fio irá com ele escondida num 
compartimento “secreto” que ela mesma fez no avião para a ocasião, com o 
intuito de ajudar em pequenos “ajustes finais” que possam aparecer ao longo 
da fuga. Porco Rosso reluta, mas ela o convence. Fio diz que caso a polícia 
fascista o peguem dirá que foi refém e isso explicará porque toda a fábrica foi 
obrigada a cooperar com o porco. Novamente temos uma personagem 
feminina que rompe com o padrão de mulher delicada e de comportamentos 
“leves e contidos” como as da Disney, indo na contramão deste estúdio, 
adorando a guerra e ajudando em combate. O avião voa tranquilamente depois 
de fugirem numa cena de ação pelos canais da cidade. 
Em uma cena posterior, Fio e Marco Porco entram no esconderijo do 
protagonista e se percebem cercados de bandidos da gang do céu Mamma 
Aiuto que querem destruir o avião que ela fez. Mas a garota toma a cena e 
convence os bandidos a não destruírem o avião, ao invés disso Porco Rosso 
deverá lutar contra Donald Curtis, que aparece no lugar e se apaixona 
imediatamente por Fio. Os bandidos ficam convencidos de que o porco deve 
lutar contra o estadunidense e assim a honra de todos será salva. Se o Curtis 
vencer se casará com Fio, mas se perder pagará a conta que o herói fez com a 
reconstrução do hidroavião. Embora Fio se desdobre em subverter sua 
condição de mulher, há sempre relações como essas que tentam encerrá-la na 
atuação privada, do lar. Nesse momento ela vira a mocinha. Que deve ser 
salva do vilão que almeja tê-la nos laços do matrimônio. Essa cena é interesse 
na medida em que demonstra o quanto os papéis de gênero são construções 
sociais fortes. E que mesmo sendo forjados papéis diferentes da norma 
prevista, ainda se percebe os resquícios da norma agindo através das relações 
cotidianas. 
O combate final é organizado pelo próprio sindicato dos piratas que criaram 
inclusive uma relação amigável e respeitosa com Fio. Inúmeros espectadores 
vão assistir o combate que não termina nos céus, mas numa luta física entre o 
estadunidense e o porco italiano. Marco vence com a ajuda de Madame Gina, 
esta também apaixonada por ele. Ela veio ao lugar do combate para anunciar 
que as forças da polícia se aproximavam. 
O porco entrega Fio aos cuidados de Gina, mas a garotinha o beija na boca e 
este retorna a forma humana, perdida na Primeira Guerra Mundial. O rosto de 
Porco não é mostrado. Gina e Fio ficam amigas, Porco não termina com 
nenhuma das duas. Na fala final Fio diz que herdou a companhia Piccolo. 
 
4  REFLEXÕES FINAIS 
 

Porco Rosso teve a maior bilheteria japonesa durante todo o ano de 1992618, 
2,8 bilhões de ienes, atraindo adultos e crianças para as salas de animação. A 
Pequena Sereia trouxe de volta o glamour das Princesas e boas críticas para o 
filme, com bilheteria de 40 milhões de dólares619. Temos, portanto, duas 
grandes obras de seu tempo, assistia por muitos em suas respectivas 
sociedades, mas com diferenças já observadas. 

                                                           
618 Segundo: http://anime.com.br/2012/08/26/estudios-de-animes-studio-ghibli/ (visto 
no dia 12/12/2012). 
619

 Segundo o IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0097757/ (visto no dia 12/12/2012). 

 

http://anime.com.br/2012/08/26/estudios-de-animes-studio-ghibli/
http://www.imdb.com/title/tt0097757/
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A criança prometida pela Disney, fruto das relações entre cinema e sociedade, 
não é universal, ou seja, cada sociedade/cultura produz seus próprios códigos 
simbólicos para construção, manutenção e subversão dos limites impostos aos 
sujeitos ditos infantis. E se o cinema pode ser visto como espaço que produz 
subversão, afirmação aqui provada na relação que o produto exerce sobre o 
público e do público que exerce sobre o produto, temos um campo que 
emancipa, em certo sentido, as feminilidades desde a infância. Se os sujeitos 
homens e mulheres são produzidos desde a tenra infância com suas 
masculinidades e feminilidades dicotômicas, há como produzi-los fora desse 
binarismo por intermédio da produção de indivíduos reflexivos e críticos de 
suas condições sociais. Não somente pelo que se tem veiculado pela mídia de 
um modo geral, mas também e, principalmente, pela educação que permeará 
todas as relações.  
Os discursos conservadores e antológicos estão presentes em obras da Disney 
assim como em outros estúdios. Discursos esses que apagam os vestígios de 
vivências de gênero e sexuais divergentes da heterossexualidade. A Pequena 
Sereia (1989) e as outras princesas que a antecederam tornam mágico toda 
história romântica heterossexual, contribuindo para a ideologia do amor 
romântico e o próprio aprisionamento dos indivíduos nesta instituição. 
A indústria cultural estadunidense está em constante transformação, buscando 
romper com a historia padronizada (segura em vendas), mas buscando sempre 
individualizar suas obras, afinal “o padrão se beneficia do sucesso passado e o 
original é a garantia do novo sucesso, mas o já conhecido corre o risco de 
fatigar enquanto o novo corre o risco de desagradar” (MORIN, 1969) A 
Pequena Sereia transforma, em alguma medida, o padrão de heroína e 
Princesa Disney, todavia de maneira muito tímida, não fugindo da moral cristã 
ocidental (estadunidense, em particular) e não rompendo vivamente com as 
normas de gênero.  
A preocupação de Miyazaki e seu estúdio em romper com padrões de gênero e 
produzir algo novo, mesmo, claro, não se divorciando tanto da velha maneira 
de contar histórias e de velhos arquétipos, é mais visível para o espectador. 
Isso se mostra em toda sua história de produção cinematográfica, com suas 
personagens femininas muitos mais “aventureiras” que qualquer princesa 
Disney criada até então. 
Os animes de Hayao Miyazaki demonstram outro horizonte no cenário das 
animações mundiais, evidenciando que as crianças podem ser educadas de 
maneiras diferentes para romper com dogmas e valores produtores de 
adoeceres psíquicos620 e patologização das identidades que rompem com as 
normas de gênero. Entretanto nem Ghibli nem Disney rompem com os 
protagonistas heterossexuais, com personagens heterossexuais, contribuindo 
ambos para o apagamento do relacionamento homossexual ou outro. Nesse 
sentido ambos os estúdios ainda se atrelam as morais de suas sociedades e 
do público mundial em geral. 
Culturalmente não temos o habito, no Brasil, de assistir aos animes tanto 
quanto os cartoons, tampouco os de Hayao Miyazaki e seu Studio Ghibli. No 
entanto este tipo de cinema mostra que o espectador não é um agente passivo 
e alienado, que as ideologias da Disney não vêm “de cima para baixo” 
                                                           
620 Doenças psíquicas produzidas pela vinculação de normas sociais verdadeiras e, 
consequentemente, na produção de anormalidades, as quais são interiorizadas 
formando problemas de cunho psíquico.  
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alienando sem encontrar resistências. Tanto é que o público passou a negar 
princesas “adormecidas” e “amordaçadas”, que não eram agentes ativas de 
sua própria história, obrigando a Disney a inovar. 
Trata-se de uma relação dialética, onde a indústria cultural ao mesmo tempo 
em que determina o que é correto a ser vivenciado é pelo público pressionada 
para fugir de padrões conservadores do passado. Assim há uma constante 
transformação que mantém renovado os contos infantis e a própria indústria do 
cinema. Não podemos pensar em crianças absolutamente alienadas, mas 
deveríamos observar politicamente as resistências apresentadas pela 
sociedade em geral contra os conservadorismos e as submissões. 
A regra na construção do gênero não é a paz e a certeza de que a dominação 
será perfeita, mas o constante conflito, a constante crise de seus sistemas 
ideológicos, rasgos e fissuras em seus padrões. A todo tempo o maquinário 
produtor de normas de gênero está tentando conter as crises e rachaduras em 
sua estrutura, acionando pânicos sociais e promessas de apocalipse contra 
qualquer discurso que o coloque em questão. O fim do conservadorismo na 
educação infantil não é o apocalipse como promete a mitologia, mas o fim de 
um mundo onde as pessoas são educadas e aprisionadas em normas que 
cerceiam sua liberdade e criatividade. 
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RESUMO 

O seguinte artigo visa apresentar uma breve análise 
sobre o processo de afirmação identitária enquanto mulher 
negra, o quão isso é  relevante para conquistar espaços de 
visibilidade, organização e mobilização social, e como as 
políticas públicas são contribuintes neste processo. 

 
The Next article presents a brief analysis of the 

process of identity affirmation while black women. It also 
aims to strengthen this process as it becomes relevant to 
conquer spaces of visibility, organization and social 
mobilization.  

 
Palavras Chaves: Identidade, Mulheres Negras, Enegrecer.   
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INTRODUÇÃO 

O combate ao machismo, sexismo e racismo é uma causa que diz 

respeito a toda humanidade. Cabe uma reflexão e ações rumo à construção de 

uma brasilidade rica de base cultural dos diferentes povos que edificaram esta 

nação, inspirados em valores democráticos. As desigualdades de gênero, raça, 

diversidade sexual e classe social têm comprometido o desenvolvimento das 

potencialidades da população negra no Brasil, com desdobramentos sérios na 

condição de vida das mulheres negras. 

No decorrer deste artigo, ressaltamos que a compreensão hegemônica 

em torno das mulheres negras está ainda ligada com os papéis instituídos para 

as relações de gênero segundo a cor ou raça no período de escravismo, de 

modo que as mulheres negras continuam, mesmo diante de mudanças, sendo 

desvalorizadas socialmente. 

Com perspectiva de Possibilitar maior reflexão sobre o enfrentamento e 

combate a discriminação de gênero e raça, referente à elaboração deste 

trabalho, visa-se apreender o processo identitário, além de sobressair a 

pesquisa bibliográfica a partir de referencial teórico sobre a temática, bem 

como análise de dados quantitativos e marcos históricos. Pois interessa 

abranger as concepções dos autores citados em junção a formação sócio-

histórica brasileira com suas particularidades, mostrando os desdobramentos 

na realidade atual. 
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Identidade da mulher negra: fragilidades e fortalecimento. 
 

Discorrer sobre o fortalecimento identitário da mulher negra exige de nós 

um retorno aos aspectos particulares da formação sócio-histórica brasileira 

para, deste modo, chegar a compreensão das manifestações do racismo e 

sexismo que se materializam nos dias atuais e que ainda tão fortemente 

fragilizam esse processo de auto identificação com a história, cultura, religião e 

aspectos fenotípicos que nós mulheres negras herdamos do povo africano. 

A compreensão hegemônica em torno das mulheres negras está ainda 

ligada com os papéis instituídos para as relações de gênero segundo a cor ou 

raça no período de escravismo, de modo que as mulheres negras continuam, 

mesmo diante de mudanças, sendo desvalorizadas socialmente.  

No período colonial a mulher negra não foi excluída do processo de 

exploração do regime escravista, pelo contrário, dentro deste processo 

recaíram sobre elas formas de exploração e sofrimento ainda mais densos. 

Divergindo da realidade da mulher branca, as negras trabalham desde o início 

da história deste país, escravizadas nas lavouras, ou nas ruas, como 

vendedoras, quituteiras ou prostitutas, sua identidade foi sendo elaborada 

como equivalente a um mero objeto, que deveria servir as sinhazinhas 

cuidando de seus filhos e casa e ser objeto de satisfação sexual dos senhores 

de engenho, da mesma maneira teve sua cultura marginalizada. (CARNEIRO, 

2003).  

Após a abolição da escravidão a ideologia da inferioridade da população 

negra, em especial das mulheres negras, sobre a qual incide ainda o 

machismo, se manteve sendo reproduzida de diferentes modos no decorrer do 

nosso processo histórico, delineando as desigualdades socioeconômicas 

brasileiras. O preconceito racial se mantém existente em todas as classes 

sociais sob uma forma velada, que constitui o tipo de preconceito existente no 

Brasil, o que obstaculiza em maior proporção seu reconhecimento e superação, 

uma vez que trata-se de algo que alguns dizem não existir, então, como lutar 

contra o que não existe? A questão de gênero apresenta complexas 

consequências na vida das mulheres e juntamente a raça/etnia evidencia 

maiores dificuldades, realidade social e econômica que passa a exigir maiores 

ações no âmbito das políticas públicas. 
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As disparidades verificadas nos dados quantitativos apresentados 

pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) e pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) sobre as condições socioeconômicas dos 

diferentes grupos raciais brasileiros e entre homens e mulheres comprovam a 

persistente reprodução das discriminações raciais e de gênero em nossa 

sociedade. As mulheres negras dentro deste contexto encontram-se ainda mais 

vulneráveis diante da dupla discriminação as quais são submetidas.  

 

O que poderia ser considerado como história ou reminiscências do 
período colonial permanece, entretanto, vivo no imaginário social e 
adquire novos contornos e funções em uma ordem social 
supostamente democrática, que mantém intactas as relações de 
gênero segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. 
As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada 
que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem 
reconhecido [...]. Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que 
justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as 
mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras, 
fazemos parte de um contingente de mulheres, provavelmente 
majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, 
porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um 
contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como 
escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, 
prostitutas... Mulheres que não entenderam nada quando as 
feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e 
trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres com 
identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de 
senhores de engenho tarados, hoje, empregadas domésticas de 
mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo exportação 
(CARNEIRO, 2003a, p. 1-2). 

 

Na esteira dessa compreensão, Carneiro (2003) elucida a forma 

específica de violência que constrange o direito à imagem ou a uma 

representação positiva das mulheres negras: a hegemonia da branquitude, 

presente no imaginário social, e a violência invisível que traz saldos negativos 

para a subjetividade e o desenvolvimento da identidade e das relações sociais 

dessas mulheres nas relações sociais concretas. 

Diante deste cenário de subordinação da figura feminina com sua 

particularidade de raça, a mulher negra teria negado o exercício da 

maternidade e se destacaria pelo servilismo na função de empregada 

doméstica. Vale destacar como as imagens do passado refletem na 

contemporaneidade, pois de acordo com dados da ONU 2011 a categoria dos 
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trabalhadores domésticos é formada por aproximadamente sete milhões de 

profissionais, sendo que, entre as mulheres, 61,7% são negras.  

Nos voltando para as particularidades das relações raciais brasileiras 

afim de compreender como chegamos a essa realidade desigual vivenciada 

pelos mulheres negras, Nogueira (2007) salienta elemento relevante para 

nossa análise no que se refere ao tipo de preconceito brasileiro. No Brasil o 

preconceito que circunda as relações raciais é o de marca, são os aspectos 

fenotípicas que definirão se o indivíduo é considerado (a) negro (a) ou não, se 

apresentar maiores aproximações da matriz branca/europeia (nariz afilado, 

cabelo liso, pele branca, olhos claros, dentre outros) terá maior espaço para a 

aceitação social. Em voltos a imagem de negro/as foram sendo traçados 

estereótipos que funcionam como mecanismos de materialização e reprodução 

do racismo.  

De acordo com Silva (2002, p. 6) “os estereótipos dizem respeito às 

opiniões predeterminadas que afetam as relações interpessoais e são os fios 

condutores para a propagação do racismo.”. Através destes, que depreciam a 

imagem da população negra são formulados estigmas sociais, que 

consequentemente geram dificuldades e/ou impossibilidade de sua convivência 

e aceitação na vida social cotidiana. 

Em inúmeras situações sociais, os estereótipos são expressos de formas 

taxativas de caráter depreciativo e discriminatório associados à população 

negra. Por exemplo, o uso de expressões ligadas a xingamentos e piadas, com 

relação à cor da pele e ao caráter, como, macaco, preto, negão, carvão[...], 

‘branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão’. Existem ainda as 

expressões que desqualificam, sinalizando um comportamento social 

animalizado, como ‘preto só toma banho quando chove’, ‘negro vestido de 

preto é urubu de capa’, [...]. Complementando e ainda representando de forma 

concreta o caráter particular do racismo brasileiro pode-se apontar ainda os 

mascarados pela polidez implícita nas expressões “negro de alma branca”, 

“nem parece que é preto”, “é preto, mas é bonitinho”. E o uso de expressões 

que remetem de forma explícita ao ideário de embranquecimento, como: 

“melhorar a raça”, “clarear a família”, “não voltar à África”. São estas algumas 

das formas simbólicas que estigmatizam a través de conteúdo racista a 
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população negra brasileira e que permanece processado nas relações sociais.  

(SILVA, 2002).  

A conjuntura social apresentada nos remete a outros aspectos relevantes 

no que se refere à identidade étnico-racial e a autoafirmação. Silva (2002) 

salienta o valor da identidade para a formação da personalidade e 

desenvolvimento social do indivíduo, a autora demonstra que ela não nasce 

embutida nos indivíduos, é erguida dentro de um contexto histórico cultural, e 

se interliga com os referenciais coletivos de inserção a um grupo, aos usos 

sociais das formas de reconhecimento e aos processos culturais de 

constituição de representações simbólicas. Ora, e que identificação o indivíduo 

negro tem condições de estabelecer ao se deparar com todas as 

representações simbólicas em torno de sua imagem de forma a estereotipa-lo 

(a) e reservar-lhe condições sociais subalternas, miseráveis, desiguais? Quem 

deseja se auto-afirmar negro ou negra se o lugar social que lhe é reservado é 

na base da pirâmide social, marginalizado, estigmatizado? Carneiro (2011) 

aponta o resultado deste quadro na ausência de uma identidade racial, afirmar-

se próximo da matriz branca mesmo que através de um termo indefinido, como 

o pardo (a), aparenta ser melhor do que se auto-afirmar negro (a). 

Vem dos tempos da escravidão a manipulação da identidade do negro de 

pele clara como paradigma de um estágio mais avançado de ideal estético 

humano. Aqui aprendemos a não saber o que somos e sobretudo, o que 

devemos querer ser. Temos sido ensinados a usar a miscigenação ou a 

mestiçagem como carta de alforria do estigma da negritude: um tom de pele 

mais claro, cabelos mais lisos ou um par de olhos verdes herdados de um 

ancestral europeu são suficientes para fazer alguém que descenda de negros 

se sentir pardo ou branco, ou ser ‘promovido’ socialmente a essas categorias, 

se escondendo e tentando esquecer-se de uma origem renegada (CARNEIRO, 

2011). 

Conforma Carneiro (2011) “a identidade étnica e racial é fenômeno 

historicamente construído ou destruído”, no Brasil o pardo parece ser muitas 

vezes a melhor alternativa para uma indefinição, para o inicio da fragilização da 

identidade negra, o que é dito pelo senso comum e por muitos intelectuais é 

que nossa identidade se define pela impossibilidade de defini-la. 
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Contudo existe ainda o lado da construção e conforme observamos nos 

dados expostos pelo IPEA (2011) no documento “Retrato das Desigualdades 

de Gênero e Raça”, o número de pessoas que se declaram negras subiu de 

44,9% (1995) a 51,1% (2004), demonstrando um aumento no reconhecimento 

da população negra enquanto tal. No recorte específico de mulheres a taxa 

das que se autodeclaram pretas ou pardas na população brasileira foi de 

49,9%, enquanto 49,3% se declaram brancas. 

Tem-se demonstrado um aumento na autoafirmação de pretos (as), e 

supõe-se que estas sejam pessoas que anteriormente se declararam pardas, o 

que demonstra o início de uma saída da indefinição racial, uma tentativa de 

enfrentar conforme utilizado por Carneiro (2011) “a dor da cor” e talvez até 

curá-la, fatores resultantes principalmente das lutas do movimento negro. 

Assim perante o explicitado, o processo de autoafirmação do perfil 

identitário de mulher negra, torna-se difícil porque está em jogo uma dupla 

discriminação baseada no gênero e raça, vinculados a uma construção 

histórica racista e machista. Acarretando, assim, impactos na subjetividade e 

na formação individual do ser social em estudo. Porém, torna-se salutar o 

enegrecer da identidade. O foco de visibilidade das mulheres negras está em 

sair do âmbito privado para tomar posse de sujeito político agente do meio em 

que vive, a partir de uma visão transformadora. 

 

Hoje eu posso dizer que me considero outra pessoa – uma pessoa 
melhor- (...) quando se tem plena consciência da existência de 
discriminações pode-se lutar contra ela, a favor de uma equidade nas 
oportunidades, a favor da justiça social e de uma democracia ampla, 
sem necessariamente se empreender algum tipo de radicalismo e 
interver o “racismo”. Esta é também a essência do que chamo de 
“afrocidadanização”. Dito isto, posso afirmar que sou negro e que 
tenho me posicionado no mundo com esta afroconsciência.     
(GUIMARÃES, 2007 p. 22) 
 

O fortalecimento identitário se revela como ferramenta primordial 

para superação das situações de desigualdade e exclusão social existentes na 

sociedade brasileira ainda nos dias atuais. Para a concretização desse 

processo os movimentos sociais, dentre estes, em especial o movimento de 

mulheres negras, tem sido fundamentais para sedimentar essa construção 

cotidiana na vida da população negra em geral, e mais diretamente das 

mulheres negras, pauta de discussão neste estudo. Deste modo nos 
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debruçamos sobre as formas de luta e resistência das mulheres negras no 

tópico a seguir. 

 

Mulheres Negras em Ação e Resistência   
 

Iniciando as argumentações sobre a realidade da mulher negra no 

Brasil, destaca-se o contexto histórico que retrata o passado de escravismo, de 

corpo-objeto de prazer do homem somado a uma verdadeira ausência da 

representação da mulher negra como mãe, com responsabilidade para com 

sua família, através da socialização e cuidado com os filhos, justificando um 

discurso ideológico de que a população negra não constituiu famílias. A figura 

da negra retratou-se como a “mãe-preta”, a mãe dos filhos dos outros, aquela 

que cuida dos filhos dos brancos em detrimento dos seus (EVARISTO, 2005).   

Após séculos de luta e resistência ainda existem as hierarquizações das 

relações de gênero e étnico-raciais que retraduzem desigualdades. Os 

estigmas que são interligados às mulheres, vistas como potencialmente 

inferiores aos homens, mito construído cultural e socialmente. Conforme 

Madeira (2008) gênero direciona-se a características erguidas a partir das 

elaborações culturais, sociais, políticas, jurídicas e econômicas, atribuídas a 

pessoas de acordo com o sexo. O tornar-se homem e tornar-se mulher tem 

origem em um conjunto de comportamentos e funções destinados a pessoa por 

seu sexo específico, são papeis sociais elaborados no decorrer da história, que 

delimitam o que é considerado feminino e masculino, formando os papeis de 

gênero. 

No contexto desta diferenciação de papeis sociais se configura a mulher 

negra que por ser mulher e negra sofre uma dupla discriminação, contudo o 

processo de resistência e luta para ascender socialmente foi construído ao 

longo da história. Por mais que existissem adversidades, também na 

contrarresposta havia a organização das mulheres. Desde o período colonial, 

as mulheres negras ocuparam, não sem resistência e violência, o espaço 

público para comercializarem verduras, frutas, peixes e quitutes, sobressaindo 

algumas negras de tabuleiros, que, em meios às muitas dificuldades, 

conseguiram comprar sua liberdade e de seus familiares. Fatos como esses 
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denotam a força da mulher negra, em meio às tantas dificuldades, na garantia 

de melhores condições de vida e na preservação do seu legado cultural. 

O desempenho da mulher em função de sua visibilidade como agente 

político de relevância na intervenção em busca de políticas é visualizado nas 

últimas décadas do século XX e no início do XXI, organizações do movimento 

negro têm diretamente demonstrado os fatos que comprovam o tratamento 

diferenciado e negativo dispensado à população afrodescendente. Nesse 

sentido, essas organizações contribuíram decisivamente para a destituição da 

ideia generalizada de que o Brasil constituía uma democracia racial e da 

solidificação na mídia da mulher negra em posições de inferioridade e 

associadas a aspectos negativos e excludentes.  

O ativismo político dessas mulheres caracterizou-se pela sua inserção 

nos diversos movimentos sociais, no entanto com maior participação nos 

movimentos negro e feminista, cuja intervenção pautou-se no rompimento do 

silêncio e da invisibilidade que as atingia e nas questões específicas das 

questões de gênero, raça e lesbianidade. Ainda assim, alertar que como outros 

movimentos sociais progressistas, o feminismo guarda relações com a visão 

eurocêntrica e universalizante das mulheres. Toda via, a realidade brasileira é 

diferenciada, juntamente com as relações étnico- raciais e gênero, ressaltando, 

assim a relevância e particularidades do movimento de mulheres negras 

(Carneiro, 2003). 

 

A constituição desse movimento tornou-se possível quando suas 

integrantes perceberam que suas vivências, experiências cotidianas, 

trajetórias e histórias não estavam presentes nas avaliações e 

bandeiras de luta do Movimento Negro nem do Movimento Feminista. 

O Movimento Negro desconsiderava o machismo como peça na 

engrenagem da dominação capitalista. O Movimento Feminista, por 

sua vez, ignorava a existência do racismo. Por esse motivo, as 

mulheres negras perceberam que, mesmo estando presentes nas 

lutas sociais, havia uma ausência da percepção de gênero nas 

discussões, reflexões e proposições de superação do racismo, bem 

como uma ausência da raça na luta pela igualdade de gênero. Diante 

disso, essas mulheres, como sujeitos coletivos, passaram a demarcar 

suas diferenças entre os iguais e os diferentes. O processo de 

intersecção entre raça e gênero como movimento, uma vez que, nas 

trajetórias das entrevistadas, o reconhecimento de sua condição de 
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gênero implicou a revisão de sua atuação em ambos os Movimentos, 

culminou num processo de formação e de recriação da representação 

dos papéis até então desempenhados pelas mulheres negras 

(CAVALLEIRO, 2010, p 11). 

 

O significado de enegrecer o movimento feminista brasileiro é perceber 

as singularidades que a população negra feminina está inserida, avaliando todo 

o aparato de políticas públicas que devem acolher estas mulheres, além do 

mais a introdução de violência racial que a população negra vem sofrendo já 

que elas são as maiores vítimas da violência doméstica. Segundo os dados 

apresentados no Mapa da Violência, em 2010, morreram 48% mais mulheres 

negras do que brancas vítimas de homicídio, diferença que vem se mantendo 

ao longo dos anos, ou seja, a violência no Brasil possui um importante viés de 

raça, estando à incidência de violência racista profundamente relacionada à 

violência sexista. 

Sendo assim, a partir da consciência de sua dignidade e sujeito de 

direitos, as mulheres negras, a despeito da profusão de violências, 

desvalorizações e violações de direitos que as atingem, permanecem atuantes 

de forma protagônica. Compreender que a história das mulheres negras é, ao 

fim e ao cabo, a história da construção da democracia no país, pois uma nação 

democrática implica dar lugar a várias vozes e olhares muitas vezes 

silenciados e encobertos por mecanismos de discriminação. 

São varias as conquistas das mulheres na sociedade brasileira, por 

exemplo, Nos anos 1980 e 1990, num contexto sócio-histórico que expressava 

a dificuldade de diálogo e a certeza da necessidade de discutir temas 

específicos e fundamentais na vida das mulheres, estas decidem pela criação 

de organizações autônomas, como as ONGs Criola, Geledes, Fala Preta, Maria 

Mulher, Grupo de Mulheres Negras Mãe Andressa, Casa da Cultura da Mulher 

Negra, dentre outras, tomando formato na realidade brasileira. E, seguindo 

esse propósito, muitas outras vão surgindo, como IMENA, Malunga, INEGRA e 

outras.  

No cenário contemporâneo, é possível verificar o ativismo da mulher 

negra em diversos espaços, como nos conselhos das políticas sociais setoriais 

e nas conferências que tratam dos temas centrais a ela em âmbito nacional e 

http://mapadaviolencia.org.br/
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internacional. A 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 

realizada em dezembro de 2011, com o tema “Autonomia e igualdade para as 

mulheres”, em Brasília, contou com a participação das mulheres negras 

organizadas. Elas vêm ocupando espaço de definição das políticas públicas 

nas conferências de políticas para as mulheres e de promoção da igualdade 

racial nos níveis local, estadual e nacional, bem como nos conselhos de 

políticas setoriais.  

Desde  2011, houveram significativas conquistas trabalhistas para as 

mulheres negras. Deixaram suas marcas, quando aprovaram resoluções que 

atendem as suas demandas no âmbito da autonomia econômica e social, como 

a ampliação da participação e permanência das mulheres no mundo do 

trabalho e mercado formal, em particular defendendo a garantia dos direitos 

das trabalhadoras domésticas, com especial ênfase na equiparação de direitos 

com as(os) demais trabalhadoras(es) (PEC n° 478/2010 das trabalhadoras 

domésticas e Convenção 189 da OIT). 

Por isso, a importância de pautar a participação e organização do 

movimento de mulheres negras nos espaços de decisão, para aproximar as 

políticas públicas da realidade da população, levando as reais demandas. 

Assim, pensando as políticas de baixo para cima, e não de cima para baixo.  

 

O conhecimento criterioso dos processos sociais e de 

sua vivência pelos indivíduos sociais poderá alimentar 

ações inovadoras, capazes de propiciar o atendimento 

ás efetivas necessidades sociais dos seguimentos 

subalternizados , alvos das ações institucionais.( 

IAMAMOTTO 2011,p. 200) 

Os ganhos foram inúmeros, mas ainda acrescentamos a necessidade e 

urgência de ocupar  e construir todos os espaços na sociedade – o poder 

público, o parlamento, os meios acadêmicos, as associações, os partidos, os 

movimentos sociais. Por mais que essa ocupação e construção venha 

acompanhada de inúmeras dificuldades. Além do mais, credita-se que a luta 

contra o sexismo, o racismo e todas as formas de preconceito é tarefa de todos 

aqueles que acreditam na construção de uma sociedade justa e igualitária, 

onde as relações de exploração e opressão  sejam superadas. 
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Em suma, as percepções hegemônicas sobre as mulheres negras, 

associadas às ideias de inferioridade e subordinação, influenciam o 

estabelecimento de suas relações em todos os níveis da vida, e é a partir do 

desvelamento desse processo de oposição/resistência que o movimento de se 

amplia e aprofunda seu debate com a sociedade em geral, partindo da 

articulação entre raça, classe e gênero para o entendimento acerca da 

complexidade que envolve a questão das mulheres negras, ou seja, trazendo 

para questionamento uma série de fatos sobre a construção do papel da 

mulher negra na sociedade sua questão multifacetada. 

 

Políticas Públicas para as mulheres negras: desafios e 

possibilidades. 

 

É fato que o processo de reconhecimento do  perfil identitário, enquanto 

mulheres e negras, é árduo, pois há um déficit de referências positivas  na 

atual conjuntura. Temos que o padrão de beleza não é o modelo afro, mas o 

modelo eurocêntrico. Tem-se, também, que ainda somos minoria nas 

tradicionais profissões, como médicas, advogadas,  e estamos em maioria nas 

profissões com os salários mais baixos, como o emprego doméstico. 

As políticas públicas tem papel fundamental neste processo de 

autoafirmação. Nós, mulheres negras, temos demandas específicas. 

Historicamente discriminadas, nossas demandas também são por muitas 

vezes, invisibilisadas. Por conta disso, é essencial que as negras ocupem 

todos os espaços de tomadas de decisões, desde os espaços públicos até as 

instâncias privadas. 

 Além de contribuírem para o fortalecimento da mulher negra, as 

políticas públicas tem outra função essencial: o combate ao racismo 

institucional. Sobre isso, Werneck comenta: 

 

Também chamado de racismo sistêmico ou 

estrutural, é um conceito criado por ativistas negros 

para assinalar a forma como o racismo penetra as 

instituições, resultando na adoção dos interesses, 

ações e mecanismos de exclusão perpetrados pelos 

grupos dominantes através de seus modos de 
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funcionamento e da definição de prioridades e metas 

de realização. No caso da maioria dos países da 

diáspora africana – no Brasil inclusive – este conceito 

aponta, além do privilégio branco, as ações impetradas 

por esse grupo para o controle, manutenção e 

expansão de seus privilégios por meio da apropriação 

do Estado, das instituições e organismos que o 

representam, que lhe dão operacionalidade.  

(WERNECK, LOPES, 2012, p. 16) 

 

O racismo institucional é, segundo definição presente num dos mais 

importantes documentos do Reino Unido sobre o tema, o relatório MacPherson, 

a incapacidade coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado 

ou profissional às pessoas devido à sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode 

ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que 

contribuem para a discriminação através de preconceito não intencional, 

ignorância, desatenção e estereótipos racistas que prejudicam minorias 

étnicas. (Commission for racial Equality, 1999, p.2) 

Portanto, as políticas públicas são estratégicas, onde estas podem ser 

instrumentos de construções, colaborando para o reconhecimento de um 

pertencimento étnico-racial das mulheres, para a valorização da mulher negra 

em diversas instâncias da sociedade, ou de simples e fáceis reproduções de 

valores sexistas, machistas e racistas. É preciso que as mulheres negras 

apresentem suas demandas e disputem os espaços. 

 

Desta perspectiva, a apropriação do Estado e das 

políticas públicas assume relevância como ferramenta de 

manutenção do status quo. Contexto em que é essencial 

considerar o papel das instituições educacionais, políticas e 

de segurança pública, sem excluir os demais setores e, 

tampouco a esfera privada, onde o mercado de trabalho tem 

grande  (WERNECK, LOPES, 2012, p. 17) 

 

 

Avanços significativos foram conquistados nos últimos anos. A lei que 

torna racismo crime, e diz que “serão punidos, na forma desta Lei, os crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
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procedência nacional”,  O Plano Nacional da Igualdade Racial, a Lei 10.639 que 

torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, a lei 

12.711/2012,  que destina cotas sociais e raciais para negros e negras, o Pec das 

empregadas domésticas, a Política nacional de Saúde Integral da População 

negra.  

Diante  de tais conquistas, ainda sim existem muitos desafios e faz-se  

urgente a necessidade de implementação de políticas públicas com o recorte 

de gênero e raça, focadas nas mulheres negras, que continuam a margem da 

sociedade. É urgente a implementação de políticas valorativas, que ressaltem a 

importância da cultura afro-brasileira, da mulher negra como símbolo de 

resistência, de políticas apreensivas, que mostrem que o racismo é crime e não 

o classifiquem como difamação ou injúria e  das políticas afirmativas, que 

compreendem que este país tem uma dívida histórica com a população negra, 

que construíram e constroem o país, que durante séculos tiveram seus direitos 

básicos negados.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante disto, e de todos os outros argumentos e dados expostos neste 

artigo,  aprendemos que a questão de gênero é, em si, um complicador, mas, 

quando somada à da raça, significa as maiores dificuldades para os seus 

agentes. Constatamos também, que o processo de reconhecimento do perfil 

identitário é algo pouco proporcionado pelas esferas sociais, desde a escola, 

as Universidades, os espaços de trabalho. Há 

A condição de vida da mulher negra hoje é resultante de sua realidade 

do período escravocrata. Em último lugar na escala social, é aquela que mais 

carrega as desvantagens de um sistema capitalista opressor e explorador.  

Inúmeras pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que a mulher 

negra apresenta menor nível de escolaridade, trabalha mais, porém com 

rendimento menor, e as poucas que conseguem romper as barreiras do 

preconceito e da discriminação racial e ascender socialmente têm menos 

possibilidade de encontrar companheiros no mercado matrimonial. 

Ainda sim, as mulheres negras continuam mostrando resistência. 

Durante anos, resistindo no emprego doméstico e em outras instâncias da 

sociedade. A partir do século XX, elas mostraram sua força ao reinvindicarem 
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seu espaço no movimento feminista, que ainda era nos anos 70 e 60, 

eminentemente constituído por mulheres brancas. Assim, deu-se o processo de 

enegrecer o feminismo. 

No que tange às políticas públicas, essas possuem papel fundamental 

no combate ao racismo institucional, tão enfrentando no cotidiano de mulheres 

negras.  Tendo em vista o fortalecimento e a percepção do reconhecimento 

enquanto mulher e negra, as políticas públicas são essenciais para 

proporcionarem o reconhecimento de seu pertencimento étnico-racial. 

O ativismo político das mulheres negras é de suma importância, para 

que estas reivindiquem seus espaços, sua dignidade e principalmente seus 

direitos, que durante décadas lhes foram negados pelo Estado e pela 

sociedade civil.  
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Reinvenção e/ou reiteração de identidades de gênero feminino na 

contemporaneidade: um estudo exploratório no interior de um grupo de ajuda 
mútua (Mulheres que Amam Demais Anônimas - MADA) 
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Resumo: 

 

À luz do grupo de ajuda mútua “Mulheres que Amam Demais Anônimas” 
(MADA), o artigo analisa as transformações nas configurações das relações 
sexo-afetivas, heterossexuais, e algumas novas demandas dos papéis sociais 
femininos. Aponta também para a patologização de características, ditas 
femininas, em desacordo com os novos arranjos sociais, mediante à 
construção de identidade do sujeito “doente”. 
 

Palavras-Chave: patologização; mulheres; gênero; identidade; conjugalidade. 

 

Abstract: 
 
In the light of the self-help group "Anonymous Women Who Love Too Much" 
(MADA), the article analyzes the changes in the settings of the sex-affective 
relationships, heterosexual, and some new demands of female social roles. 
Also points to the pathologization of features, so-called feminine, at odds with 
the new social arrangements, through the construction of identity of 
the "sick" subject.  
 

Keywords: pathologization; women, gender, identity, marital. 

 

 

 

Introdução 

 

Este artigo expõe algumas reflexões referentes a um campo de pesquisa 

que se circunscreve a uma rede de grupos de ajuda mútua, localizada na 

cidade do Rio de Janeiro, a saber: “Mulheres que Amam Demais Anônimas” 

(MADA). Os grupos se propõem “recuperar mulheres da dependência de 
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relacionamentos destrutivos” e as auxiliar a se relacionarem de maneira 

“saudável” com os outros e consigo mesmas621.  

À luz do programa do grupo de ajuda mútua “MADA”, vamos analisar 

dois elementos imbricados que comporiam e propiciariam discursos e práticas 

“MADA’s”, a saber: alguns recortes da patologização do feminino e aspectos 

das transformações nos padrões da família. 

Tomaremos como modelos dois momentos da história da família. O 

primeiro diz respeito aos séculos XVIII e XIX, e o segundo se refere a meados 

do século XX em diante; arranjos familiares esses permeados por discursos 

médicos que os respaldariam. Desse modo, refletiremos sobre o papel dos 

grupos MADA, portadores de discursos psicologizantes e patologizantes, e sua 

relação com os “novos” e “antigos” arranjos “familiares”  

Do século XVIII ao XIX surge um novo modelo de família onde o amor e 

afetividade tem centralidade (Ariès, 1981). O estatuto da mulher se transforma, 

o qual, antes, possuía o mesmo valor e devia a mesma submissão que o filho 

ao pai. Esse estatuto surge a partir da necessidade de construção do modelo 

de “maternagem”, uma relação nova entre o sexo feminino e a maternidade.  

Antes do século XVIII a mãe tinha um papel prescindível, sendo 

facilmente substituído, seja pelas “amas-de-leite, criadagem, instituições 

pedagógicas e religiosas” (Nunes, 2000: 19), somando-se o fato de a família 

possuir um modelo extensivo, o que contribuía para o papel descentralizador 

da mãe na criação dos filhos. Esse novo modelo de mulher concorreu para o 

desenvolvimento de discursos médicos que, de algum modo, buscavam fixar a 

mulher no casamento, patologizando qualquer característica que se desviasse 

do papel da mãe, dócil, assexuada e submissa, da família burguesa (Nunes, 

2000). 

A partir dos anos 1960, com a influência dos movimentos das mulheres 

e o feminismo, vemos uma transformação aguda nesse modelo da família 

burguesa, na configuração do sentimento amoroso e nas demandas do papel 

social das mulheres, os quais passam a preconizar a autonomia feminina.  

  A partir dessas abordagens, refletiremos sobre o papel social do grupo 

MADA, frente a esse novo arranjo social, o qual diz respeito à emancipação 

das mulheres. O MADA, por um lado, possuiria um papel “estigmatizador”, já 
                                                           
621

 http://www.grupomada.com.br/pagina.php?x=apresentacao&tit=apresentacao 

http://www.grupomada.com.br/pagina.php?x=apresentacao&tit=apresentacao


518 

  

 

 

que considera essas mulheres portadoras de uma doença incurável e, por 

outro lado, “educador”, pois ofereceria recursos terapêuticos com intuito de 

ajudá-las a alcançarem sua autonomia. 

A metodologia utilizada foi a observação-participante no interior de 

quatro grupos que compõem a rede do grupo MADA, localizados nas zona sul 

e norte, da cidade do Rio de Janeiro e a análise da literatura utilizada pelos 

grupos. 

 

A reunião e o grupo MADA  

 

A criação dos grupos MADA’s foi baseada no livro, considerado literatura 

de autoajuda, “Mulheres que Amam Demais”, da americana Robin Norwood, 

psicoterapeuta familiar e infantil e conselheira matrimonial. Além dos Estados 

Unidos, com nomes como “Love Addicts Anonymous”, “Emotions Anonymous”, 

“Sex & Love Addicts Anonymous”, os grupos se espalham por 15 estados 

brasileiros e países tais como Venezuela, Espanha e Portugal. No Brasil o 

primeiro MADA, de que se tem conhecimento, foi aberto na cidade de São 

Paulo em 1994 no bairro Jardins; e na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro a 

ser criado foi no ano de 1999, no bairro Leblon.  

Seu programa de “recuperação” é um desdobramento e adaptação do 

programa dos doze passos dos Alcoólicos Anônimos, os quais prescrevem, 

sobretudo atitudes de humildade, aceitação da impotência e busca de auto-

conhecimento, frente a um “poder superior”. A estrutura organizativa dos 

encontros, também se baseia nos A.A’s, divergindo somente acerca do 

conteúdo tratado nas salas de reuniões: a “doença”.  

Para se tornarem integrantes, as mulheres devem assumir sua 

dependência emocional e desejar a “recuperação”, assim como se 

comprometer com o anonimato das demais freqüentadoras. Os encontros, 

semanais, consistem em depoimentos acerca de problemas sexo-afetivos, 

alternando, algumas vezes, para tensões relacionadas a relações afetivas 

distintas.  

Nos MADA´s do Rio de Janeiro, além do livro “Mulheres que Amam 

Demais”, utilizam como literatura de apoio, o livro “Meditações para Mulheres 

que Amam Demais”, também de Robin Norwood, e textos das adaptações dos 
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doze passos dos Alcoólicos Anônimos para o MADA, os quais se encontram no 

site622 do grupo.  

As reuniões dos grupos, em geral, se realizam em salas alugadas 

pertencentes a igrejas. No entanto, são independentes das mesmas. É regra 

dos grupos serem auto-suficientes, não aceitando contribuições financeiras de 

nenhum órgão externo, sendo somente as integrantes responsáveis pela 

manutenção financeira e organizacional dos encontros.  

Os depoimentos nas reuniões começam sempre de maneira uniforme: a 

integrante inicia sua fala dizendo “boa tarde/noite, meu nome é ‘X’, sou uma 

MADA em recuperação”. São depoimentos cronometrados por uma 

coordenadora - cargo esse revezado de três em três meses entre as 

integrantes – que passa a palavra para quem estiver a espera, após o tempo 

terminado de quem tiver com a palavra. Os depoimentos não devem ser 

interrompidos, exceto quando o tempo da fala é excedido. Em nenhum 

depoimento deve conter críticas ou comentários acerca dos demais, pois a 

proposta de “recuperação” do programa se define como um “jogo de espelhos”, 

sendo defendido que o aprendizado se dá com a experiência do outro e vive-e-

versa.  

Em alguns momentos da reunião são lidos, entre um bloco de 

depoimentos e outro, fragmentos das literaturas do MADA, que orientam as 

integrantes a respeito dos passos padronizados que devem seguir para efeito 

de sua “recuperação”, além daqueles sobre a própria organização do grupo. 

 

 

 

A doença 

 

As literaturas utilizadas pelo grupo, assim como os discursos das 

mulheres que o freqüentam, definem o sujeito “MADA” como portador de uma 

patologia que não possui cura. No entanto, o programa do grupo oferece a 

possibilidade dessas mulheres, que sofrem com a enfermidade, controlarem os 

efeitos da doença. 

                                                           
622

 http://www.grupomada.com.br/pagina.php?x=apresentacao&tit=apresentacao 
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A patologia, referida pela literatura e pelas “MADA’s”, consiste na 

dependência, compulsão/obsessão, dessas mulheres, por relacionamentos 

“destrutivos”. O “primeiro passo”623 para a “recuperação” é assumir que são 

impotentes frente aos relacionamentos e que perderam o controle de suas 

vidas. Esse construto do sujeito enfermo faz referência à suposta atração que 

sentem por homens “inadequados”, os quais se caracterizam por serem 

“carentes”; “problemáticos”; podendo ser “viciados” em algum tipo de droga, 

lícita e/ou ilícita; “distantes” ou “ausentes”, no que se refere à relação; e pouco 

interessados em manter o relacionamento. Algumas mulheres fazem referência 

à traição. 

A mulher, por sua vez, buscaria “controlar” o relacionamento através do 

ato de assumir boa parte da responsabilidade dos problemas intrínsecos a ele, 

e da demasiada solicitude, evitando, assim, de todos os modos, o fim da 

relação. A enfermidade destas mulheres, seria advinda do fato delas serem 

oriunda de famílias “desestruturadas”, terem pertencido a “lares desajustados, 

em que suas necessidades emocionais não foram satisfeitas”624, daí o fato, 

segundo a literatura “MADA”, delas buscarem nos homens a atenção que não 

tiveram de seus pais, no entanto, por possuírem uma autoestima baixa, não se 

acham merecedoras de amor, o que as faz procurar homens que, de algum 

modo, as faça sofrer.  

O amor demasiado que sugere o nome do grupo, se relaciona ao medo 

que essas mulheres, supostamente, teriam de perder o outro e ficarem 

sozinhas, fazendo com que elas se tornem controladoras e ao mesmo tempo 

subjugáveis. São ao mesmo tempo vítimas desse sentimento, por serem 

“doentes”, e culpadas por escolherem o homem “errado”.  

Uma das maneiras que o grupo propõe para as mulheres saberem se 

sofrem ou não deste “mal” é responderem a um questionário, que se encontra 

no site do MADA, onde entre as perguntas se encontram estas: “Sofro 

acidentes devido á distração?; Sofro mudanças de humor inexplicáveis?; 

Pratico atos irracionais?; Tenho ataques de ira, depressão, culpa ou 

ressentimento?; Tenho ataques de violência?; Sinto ódio de mim mesma e me 

auto-justifico?; Sofro doenças físicas devido à enfermidades produzidas por 

                                                           
623

 http://www.grupomada.com.br/janela_literatura.php?lit=3 
624

 http://www.grupomada.com.br/janela_literatura.php?lit=22 

http://www.grupomada.com.br/janela_literatura.php?lit=3
http://www.grupomada.com.br/janela_literatura.php?lit=22
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stress?”625. Caso responda sim a pelo menos três das doze perguntas, significa 

que a mulher padece de amar demasiadamente, ou melhor, da “dependência 

dos outros”. 

Nos “doze passos” do programa fica explicitado a necessidade da 

mulher assumir sua doença e se submeter a um poder superior que as tutelará 

por sua fragilidade. Entre eles estão: “1°) Admitimos que éramos impotentes 

perante os relacionamentos e que tínhamos perdido o controle de nossas 

vidas; 2°) Passamos acreditar que um poder superior a nós mesmas poderia 

nos devolver a sanidade; 3°) Decidimos entregar nossas vidas aos cuidados de 

Deus, na maneira como O concebíamos; 5°) Admitimos perante Deus, perante 

nós mesmas e outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas; 6°) Nos 

dispusemos inteiramente a deixar que Deus removesse os defeitos do nosso 

caráter; 7°) Humildemente, pedimos a Ele que nos livrasse de nossas 

imperfeições; 8°) Fizemos uma lista de todas as pessoas que prejudicamos e 

nos dispusemos a reparar os erros que cometemos com elas” 626. 

A literatura é prescritiva, criando modelos, que vão desde a 

caracterização do sujeito MADA até o que ele deve fazer para controlar a 

doença. Duas das características de uma “MADA em recuperação”, entre dez, 

é aceitar “os outros como são, sem tentar modificá-los para satisfazer suas 

necessidades” e cuidar “de cada aspecto dela mesma: sua personalidade, sua 

aparência, suas crenças, seus valores”.627 

Podemos perceber o caráter pedagógico da construção do indivíduo 

“MADA”, a que Olegário (2010) faz referência, através da releitura de si e de 

suas experiências amorosas. Esse caráter pode ser ilustrado pela observação 

participante, onde é possível se deparar com depoimentos que fazem 

referência ao fato de se “descobrirem” MADA’s. Antes do contato com as 

leituras e a freqüência ao grupo algumas declaram que não se percebiam como 

tal. Pardo (2012), em sua pesquisa de campo, faz menção a uma entrevistada 

que dizia que não se encaixava na característica de ser oriunda de um “lar 

desajustado”, no entanto, com o passar do tempo e das reflexões que fez, 

entendeu que aquele “ótimo” relacionamento que seus pais tinham, entre eles e 

                                                           
625
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os filhos, poderia ser o “próprio problema”, pois a relação deles era tão 

ensimesmada que não deixava espaço para os amigos do casal. Desse modo, 

é possível perceber o esforço reflexivo que a entrevistada demandou para se 

“encaixar” no modelo. 

A literatura de MADA só faz referência ás relações monogâmicas e 

heterossexuais. Schrager (1993) cita o caso de Margot, encontrado no livro 

“Mulheres que Amam Demais”, de Norwood (1985), que dividia um 

apartamento com outra mulher e descrevia essa relação como um casamento. 

Margot afirmava ter sido o melhor momento de sua vida. No entanto, ela 

continuava buscando um parceiro masculino. Segundo Schrager (1993) a 

possibilidade de um relacionamento homossexual tanto para Margot quanto 

para Norwood é “culturally unintelligible”. Não sendo assumido como uma 

possibilidade, incorporando assim um caráter desviante. Ademais, segundo 

Schrager, Norwood defende que Margot não poderia se realizar plenamente 

sem um parceiro adequado ao lado. 

 No caso da caracterização do sujeito MADA fica patente a reprodução dos discursos 

acerca do que é dito ser próprio do feminino, reproduzidos muitas vezes pelo “senso comum” e 

debates médicos, no que se refere ao domínio afetivo, doenças e descontroles emocionais e 

vocação para o amor. 

 

A patologização da mulher e a construção do gênero 

 

Segundo Chauí (1990), ao longo do tempo e em diferentes culturas, o temor do 

feminino foi recorrente, em se tratando do “mistério” da maternidade e fecundidade, o que 

inspirou distintos ritos e tabus.  Com o cristianismo, desde os seus primórdios, até o século 

XVII, a mulher e o sexo foram vinculados ao mal. A mulher corporificava a corrupção associada 

à carne, já que incitava a luxúria fazendo com que os homens se insurgissem uns contra os 

outros (Nunes, 2000). A mulher, percebida como mais inclinada aos excessos sexuais, por 

serem mais frágeis às tentações e desprovidas de autocontrole, era absolutamente nociva à 

humanidade (Raminelli, 2000). A imagem do feminino, então, era, ao mesmo tempo, diabólica 

e inferior (Nunes, 2000). 

É a partir do século XVIII, quando a mortalidade infantil, entre as camadas sociais mais 

favorecidas, passa a ser um problema para o Estado, o estatuto da mulher se transforma 

(Nunes, 2000). É nesse período que se desenvolve o modelo da família burguesa nuclear, a 

qual passa a se organizar em torno dos filhos (Ariès, 1981). Até então a mulher não era 

responsável pela educação e sobrevivência da prole, a relação entre mulher e “maternagem” 
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era inexistente, pois “possuía um papel secundário junto aos filhos, sendo igualada a estes na 

submissão aos pais” (Nunes, 2000: 21).   

Com a preocupação de constituir indivíduos sadios, e frente aos altos índices de 

mortalidade infantil, os discursos médicos, filosóficos e morais começam a apontar para a 

importância de uma nova ordem familiar. Desse modo, a mulher burguesa passa a ser 

conclamada a assumir os cuidados e a educação dos filhos. Frente a essa configuração surge 

então a necessidade de se “redescrever” o papel e perfil dessa nova mulher, sendo o discurso 

médico elemento chave para a produção da reformulação da imagem feminina vinculada a sua 

adequação ao papel de esposa e mãe educadora (Nunes, 2000). 

Com o projeto de circunscrever a mulher ao casamento, no decorrer do século XIX, os 

discursos médicos criam um duplo perfil feminino (Nunes, 2000). De um lado a mulher mãe, 

passiva e assexuada, sensível e dependente e de outro uma mulher de uma constituição física 

e moral debilitada, facilmente degenerável, a qual padecia de um “’excesso’ sexual a ser 

constantemente controlado” (Nunes, 2000: 12). De modo que qualquer comportamento que 

fugisse do papel dessa “nova mulher” viesse a ser patologizado. 

 A mulher então era vista “como alguém sem condições de manter seus sentimentos 

e pensamentos sob controle, devido à sua frágil estrutura, podendo sucumbir a seus estigmas 

degenerativos, transformando-se em criminosa, prostituta, louca, histérica ou ninfomaníaca” 

(Nunes, 2000: 12). Nas perspectivas médicas, tais desordens, passavam pelo 

corpo, mente e moralidade femininas trazendo conseqüências, como um todo, 

à sociedade. De modo, a serem, as patologias femininas, inscritas em 

problemas de ordem pública e sanidade social (Rohden, 2008). Não sendo por 

acaso, segundo Nunes (2008), o fato de a psicanálise ter sido constituída a partir das 

experiências femininas.  

 O corpo feminino, lócus privilegiado dos discursos médicos, é então 

percebido como imperfeito frágil e descontrolado. A menstruação, por exemplo, 

expressaria o caráter instável da constituição física e mental da mulher, já que 

da puberdade a menopausa a mulher estaria sujeita a diversas perturbações 

(Rohden, 2008). 

O fato do corpo, mente e moralidade femininas estarem imbricados 

comportou, ao longo do século XIX e inícios do século XX, o recurso de 

intervenções cirúrgicas para o tratamento de diversos “males” que acometiam 

as mulheres. Um caso exemplar de intervenção médica, cirúrgica, que tinha 

como objetivo a “cura” de “desordens mentais” femininas é a ovariotomia ou 

castração ovariana, tratadas por Rodhen em seu artigo “O império dos 

hormônios e a construção da diferença entre os sexos” (2008). Rohden 

apresenta que, em princípio, a ovariotomia ou castração ovariana eram usadas 
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para extirpar os ovários enfermos, mas depois passou a ser um meio para 

curar as desordens mentais que eram tidas como vinculadas aos órgãos 

genitais, o que acarretou um alto índice de mortalidade entre as mulheres 

submetidas a essas cirurgias.  

Segundo Rohden (2008) estudos demonstram que a maior parte das 

internadas, no asilo francês Évrard e na Casa de Saúde do Dr. Eiras, no estado 

do Rio de Janeiro, sofriam de afecções ginecológicas. Desse modo, defendia-

se que as doenças ginecológicas precediam as perturbações mentais, ou 

evoluíam paralelamente, o que concorria para defender a prática cirúrgica. 

Essas mulheres, em geral, jovens de conduta desviante, “apresentavam 

sintomas como abuso de álcool, irritabilidade exagerada, melancolia, estupor, 

tentativas de suicídio, idéias de perseguição, alucinações, etc., associadas a 

irregularidades menstruais, endometrites, papilomas, atresia do colo do útero” 

(Rohden, 2008: 137) e outros distúrbios que eram passíveis de intervenção 

cirúrgica.  

Rohden (2008) faz referência a um caso paradigmático, ocorrido em 

1896, em que uma jovem, M.J., brasileira, branca, casada e fértil, foi internada 

por se “comportar de maneira inapropriada”, mantendo relações sexuais 

extraconjugal com “três homens de classe baixa” (p.137). Internada, passou a 

apresentar “ninfomania”. M.J. então passou pela curetagem uterina e foi 

considerada “curada”. No entanto, mais tarde, voltaram as perturbações e veio 

a ser internada novamente, vindo a falecer no Hospício Nacional dos 

Alienados. 

 Em inícios do século XX a prática da intervenção cirúrgica começa a 

ser questionada, pois alguns médicos pesquisadores advogavam, ao contrário 

do que vinha sendo defendido, que a integridade desses órgãos era 

fundamental para a manutenção da saúde mental da mulher. Começam a 

surgir estudos apontando para perturbações mentais e conseqüências não 

desejáveis, resultado da ovariotomia, tais como a esterilização da mulher, a 

perda do apetite sexual e a aquisição de características masculinas (Rohden, 

2008).  

 É no rol desses debates que inicia-se a concepção segundo a qual o 

ovário produz secreções que seriam fundamentais para a saúde mental da 

mulher, secreções essas que, posteriormente, vieram a ser chamadas de 
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hormônios. No caso dos homens, essa secreção seria produzida pelos 

testículos, sendo, assim, as secreções, exclusivas de cada sexo. Portanto, a 

intervenção cirúrgica, em casos de desordens mentais, não deveria ser mais 

empregada, agora, eram as secreções que deveriam ser repostas.  

Nesse novo modelo, as perturbações que foram antes tratadas 
pela remoção dos ovários só poderiam ser solucionadas 
considerando o equilíbrio dos hormônios. É a partir daí que se 
pode compreender a transformação de um padrão, baseado no 
excesso, para outro, centrado na falta de feminilidade, e a 
decorrente necessidade de reposição das substâncias 
típicas das mulheres. (Rohden, 2008, p.147) 
 

 A ovariotomia passa a ser percebida como um processo de 

dessexualização da mulher, “uma ameaça ao casamento e à divisão sexual do 

trabalho, considerados dois pilares da sustentação da sociedade e da nação” 

(Rohden, 2008: 144), e a reposição hormonal passa a ser capaz de “devolver” 

à mulher sua feminilidade que, por alguma causa, tinha perdido. Percebe-se 

assim a essencialização e materialização do gênero, mediante aos discursos e 

práticas médicas. 

  Desse modo, é possível testemunhar as diferenças entre homens 

e mulheres serem essencializadas e naturalizadas, as quais são representadas 

de modos distintos ao longo da história. Vemos então que ciência não está 

isenta dos condicionantes sociais, culturais, econômicos e políticos de seu 

tempo, o que colocaria em xeque a credencial de imunidade que nossas 

sociedades conferem aos cientistas naturais (Citelli, 2001).  

 Como é sabida, a distinção entre sexo - pertencente ao que é 

biológico - e gênero – referente ao que é cultural - muitas vezes contestada 

pelas próprias teóricas do feminismo628, tem sido um dos debates centrais dos 

estudos feministas e de gênero. Tal distinção, desde os anos 70, tem o intuito 

de apontar essencialismos que dão esteios a argumentos biologizantes que, 

como vimos, serviram para desqualificar e patologizar características, ditas 

femininas, de modo a conferir às mulheres um estatuto de fragilidade e 

subordinação (Citelli, 2001).  

 Os pressupostos do binômio sexo/gênero se baseiam na ideia de que 

as diferenças entre homens e mulheres são somente anatômicas e fisiológicas 

e todas as demais, construtos culturais e sociais. No entanto, segundo Citelli 
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526 

  

 

 

(2001), o fato de o sexo se referir à anatomia e fisiologia, deixava espaço para 

se pensar as diferenças entre mulheres e homens, a partir de outro registro 

produzido pelos discursos médicos, agora, referidas ao domínio cognitivo 

vinculado ao comportamental. 

 A “descoberta” dos hormônios, discurso predominante desde meados 

do século XX, concebidos como determinantes da inteligência e 

comportamento, estaria na base dessa perspectiva médica que relaciona 

cérebro e comportamento, atribuindo, assim a “responsabilidade” ao hormônio, 

próprio de cada sexo, de produzir as diferenças intelectuais e comportamentais 

entre mulheres e homens, que antes eram atribuídas ao ovário e testículos. No 

entanto, são as mulheres o foco desse “corpo hormonal”, no que se refere à 

concepção de serem governadas pelas transformações hormonais. 

 Parte do debate espinhoso acerca dos binômios sexo/gênero, 

natureza/cultura, aponta para a instabilidade dessas fronteiras que são 

inspiradas, em alguma medida, pelos discursos médicos, que por conta das 

transformações sociais, insistem em reafirmar as oposições alterando seus 

discursos (Rohden, 2008). As teorias de gênero relegavam o biológico, àquilo 

considerado imutável, às ciências naturais, no entanto começou-se a rever 

essa posição e perceber que as concepções de gênero, próprias da cultura, 

passíveis de transformação, permeiam os discursos do que vem a ser biológico 

(Rohden, 2008; Citelli, 2001). Judith Batler (2010), filósofa, umas das 

precursoras da teoria Queer629, vai além, dizendo que “não se pode dizer que 

os corpos tenham uma existência significável anterior à marca de gênero” 

(p.27), de modo que tanto sexo quanto gênero podem ser percebidos como 

construções discursivas, parte de um mesmo processo. A distinção 

sexo/gênero seria, então, vazia, já que se o “caráter imutável do sexo é 

contestável, talvez o próprio construto chamado ‘sexo’ seja tão culturalmente 

construído quanto o gênero” (p.25). 

 No entanto, a tentativa de essencialização das diferenças entre 

mulheres e homens se mantém viva no imaginário social e nos discursos 

médicos, o que contribui para regular, de algum modo, ao longo da história, as 

relações sociais, políticas e econômicas das sociedades. A família, em suas 

diferentes versões, e os seus esteios, como, por exemplo, a “divisão sexual do 
                                                           
629

 Teorias, cujo principal interesse, dentre outros, tem sido a crítica à heteronormatividade homofóbica.  
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trabalho” (Devreux, 2005), sempre despertaram variados discursos que os 

sustentavam. O amor romântico, por exemplo, pode ser pensado como meio de 

manutenção da família burguesa que pouco a pouco vem se transformando.  

 O MADA, por sua vez, aponta para a patologização da mulher, um ser 

que deve ser controlado por seu excesso de amor. No entanto, esse amor 

patologizado se refere aos excessos típicos do amor-romântico que se 

encontram, como veremos, em processo de erosão.    

 

 

 

 

Transformações na família e no amor 

 

 Ariès (1981a), acerca das transformações da família ocorridas a partir do 

século XVIII, aponta para três marcos em que se deram tais mudanças: o 

primeiro, que faz referência, diz respeito à necessidade que o Estado passa a 

ter de controlar certos aspectos da vida que escapavam à sua influência. 

Desse modo, o controle do Estado começa a dirigir-se a todo e qualquer 

espaço de acesso dos sujeitos, produzindo assim, segundo Ariès, uma 

sociedade “mais ajustada”.  

 O segundo fenômeno de que fala o autor se trata da separação que se 

deu entre o lugar de trabalho e de outros espaços de sociabilidade. Esse novo 

espaço de trabalho se refere às empresas industriais e administrativas que 

muitas vezes se distanciavam do lugar da família. Fenômeno que pode ser 

visto como reflexo do controle do Estado.   

Seria fácil sustentar que o deslocamento do trabalhador, do 
mesmo modo que o encerramento da criança na escola, do 
louco no asilo, de qualquer pequeno delinqüente na prisão, foi 
um dos meios de "vigiar e punir" (Michel Foucault), ou, de 
qualquer modo, uma forma de controlar e ordenar. (1981a: 18) 
 

O terceiro marco que impulsionou as transformações sociais do século 

XVIII, a qual se relaciona com as outras duas, consiste, no que Ariès (1981a) 

denominou “revolução da afetividade” que se concentrou na família, único 

espaço que, segundo Ariès, o indivíduo escapava ao olhar do Estado. A esfera 

doméstica viria a ser um lugar de refúgio, correspondente ao espaço privado, e 
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o lugar de trabalho, ao espaço público. A família então passa a ser um lugar 

privilegiado de concentração da afetividade dos indivíduos; afetividade essa, a 

qual antes era direcionada de maneira mais difusa a outros arranjos e 

elementos que não necessariamente constituíam a família. 

“até então [a afetividade] fora difusa, repartida sobre uma certa 
quantidade de sujeitos, naturais e sobrenaturais: Deus, santos, pais, 
filhos, amigos, cavalos e cães, pomares e jardins. Mas vai agora 
concentrar-se no interior da família, sobre o casal e os filhos, objetos 
de um amor apaixonado e exclusivo, que a morte não fará cessar.” 
(1981a :16) 
 

No entanto, até os primeiro períodos do século XIX, os homens tinham 

escapado parcialmente do âmbito privado, e viam nisso um dos seus 

privilégios. Encontravam também refúgio na cidade, sobretudo nos cafés que 

proporcionavam aos homens um tipo de sociabilidade que fugia aos olhos 

reguladores do Estado. Diferentemente, a mulher fora relegada completamente 

ao espaço doméstico não possuindo vida alguma fora dali, o que nos remete 

aos discursos médicos supracitados que contribuíam para a fixação da mulher 

no espaço doméstico, patologizando assim qualquer conduta que a desviasse 

deste lugar. 

O “setor privado familiar”, que se resume na família nuclear, do século 

XVIII ao XX, passa a ter o monopólio da afetividade, passando a exigir tudo da 

família, incluindo o amor-paixão, que antes se circunscrevia somente às 

relações extraconjugais masculinas. Porém, mesmo com a concentração da 

afetividade no interior da família, o homem encontrava espaços interstícios que, 

além de permiti-lo produzir sociabilidade pública, escapando ao olhar do 

Estado, seguia buscando romance e erotismo, como defende Torres (2000), 

fora do casamento. 

Contudo, de maneira geral a família passa a “dissolver” o indivíduo em 

seu favor estando agora mais afastada da coletividade. É no século XX com os 

deslocamentos dos estratos médios para zonas bucólicas, menos populares, 

longe das cercanias da cidade, graças ao advento do automóvel, que a 

sociabilidade pública masculina se desmorona, os cafés citadinos se extinguem 

e a televisão reforça a volta do homem à intimidade da família, o que apontaria, 

segundo Ariès (1981a) para o agravamento da hipertrofia dos papéis familiares. 

No entanto, a partir dos anos 1960, o arquétipo da mulher “dona-de-

casa”, no que se refere à divisão sexual do trabalho, bem demarcada até 
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então, passa a ser combatido, por influência do feminismo e dos movimentos 

sociais das mulheres.  Somado ao fato da instauração do divórcio consentido, 

em 1975, e o crescimento da coabitação fora do casamento, Singly (2007) 

aponta para um novo padrão familiar, o qual pertence ao que ela classifica de 

“segunda modernidade”. 

Assim, o modelo da “família feliz”, onde o indivíduo se anulava em nome 

do grupo familiar, torna-se menos sedutora, importando, agora, mais a 

realização individual de cada integrante da família. Desse modo, as relações 

passam a ser mais valorizadas na medida em que realizam os desejos de cada 

membro, passando a ser um dos meios de realização de si mesmo e referência 

de construção de identidade. Dessa maneira, “o ‘eu’ passa a ser mais 

importante que o ‘nós’” (Singly, 2007). 

Com efeito, a vida conjugal se torna instável por conta da maior ênfase 

no domínio individual o qual se respalda no princípio de autonomia, 

desvalorizando assim as “heranças simbólicas”. A desvalorização passa a 

atacar a dependência dos indivíduos a instituições e pessoas, e a autonomia 

do sujeito se transforma no norte desse novo arranjo. Assim, o número de 

divórcio e separações aumenta e a união livre passa a ser percebida como 

mais flexível a demandas individuais (Singly, 2007). Pois, com ela a relação 

não obedeceria mais a coerções exteriores, e sim, a necessidades internas e 

individuais, podendo desse modo, ser desfeito o laço com maior facilidade. 

No entanto, todavia, a mulher se depararia com empecilhos em sua 

busca pela valorização pessoal, social e profissional “direta”, pois mesmo entre 

os casais “igualitários”, que mencionarei abaixo, as mulheres assumiriam mais 

o trabalho doméstico que os homens. Assim, a mulher teria menos tempo para 

investir na vida profissional, o que concorreria para uma desaceleração de sua 

carreira, quando iniciada sua vida parental; enquanto que para o homem, 

ocorreria o movimento inverso: a conjugalidade pode ser associada à 

aceleração de sua carreira profissional, já que o homem tende a ser o maior 

provedor da família (Singly, 2007). Assim, a valorização da mulher, segundo 

Singly, muitas vezes, se daria de modo indireto, sendo circunscrita à 

valorização pessoal e profissional de seu parceiro.  

 Entretanto, o trabalho assalariado, como afirma Singly (2007), - 

diferentemente do trabalho agrário familiar, onde o trabalho de artesã ou 
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agricultora era em benefício da “empresa familiar” – mesmo entre as mulheres 

que preservam o modelo de “dona-de-casa”, possui um sentido de autonomia, 

pois, a princípio, permite maior possibilidade, do que outrora, de se separarem 

de seus cônjuges quando quiserem.  

 

 

 

 

 

 

Um novo modelo  

  

            Esse novo modelo de relação sexo-afetiva de que falam alguns 

teóricos630, utilizados aqui, possuem três princípios estruturantes 

sistematizados por Salem (1989), a saber: psicologização, igualdade e 

mudança.  

A “psicologização” decorre da tendência à exacerbação da 

individualização do sujeito, o qual se justifica segundo uma lógica “interna” a 

ele. De modo a exaltar aquilo que lhe é próprio e idiossincrático. São 

indivíduos, em sua maioria, que passaram por experiências terapêuticas e que 

utilizam vocábulos próprios das teorias psi, tais como “desejo”, “inconsciente”, 

“discriminação”, “simbiose”, etc., para interpretar a si e o universo que os rodeia 

de forma a darem ênfase aos sentimentos e emoções. Sendo assim, as 

normas sociais são percebidas como constrangimentos, os quais devem ser 

ultrapassados para se alcançar o “desenvolvimento pessoal”, de modo que o 

que não for determinação “interna” deva ser rechaçado. 

 O princípio de igualdade, referente ao gênero, não pressupõe a 

igualdade substancial entre mulheres e homens, antes, ele postula “uma 

indistinção valorativa de seus atributos, bem como seus respectivos domínios” 

(Salem, 1989) e o estímulo de que ambos experimentem o universo do outro. 

No entanto, a igualdade não pode comprometer o exercício do idiossincrático, o 

que apontaria para pressupostos da democracia: 

                                                           
630
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“A proposta democrática (...) afirma que a relação de igualdade (...) se 

compõe da diversidade. As pessoas podem ser iguais e diferentes e 
para serem iguais devem ser diferentes. Por paradoxal que pareça, a 
igualdade se constrói com a diversidade. A construção ideológica do 
conceito de feminino e de masculino passa igualmente por essas duas 
vertentes’” (Souza, 1987

631
: 43 apud Salem, 1989: 5)  

 

O outro princípio ético estruturante do casal igualitário é o valor relativo à 

mudança no que se refere ao “compromisso dos sujeitos para com a 

‘autodepuração’ e ‘autoperfeiçoamento’” (Salem, 1989: 1). Os casais se portam 

de maneira a estarem em freqüente reformulação tendo por objetivo o 

aperfeiçoamento constante. 

 Para o casal igualitário a paixão é fundamental para se dar o início da 

relação, o ideal de fusão, de mergulho no outro e indistinção, típicos do amor 

romântico, é fator sine qua non para o relacionamento acontecer. No entanto, 

segundo Torres (2000), Goode632 aponta para o fato de a escolha do parceiro 

se dar de modo homogâmico, sendo orientada pelo fato de terem os mesmos 

interesses e serem pertencentes, em geral, ao mesmo estrato social. 

 Após o primeiro momento simbiótico, para poderem dar continuidade à 

relação, sentem necessidade de segmentarem-se, de modo a organizarem a 

relação onde cada um tenha espaço para buscarem novamente suas 

individualidades com o objetivo de construírem uma “unidade de dois”. 

Entretanto, segundo Salem, a necessidade da individualização, “só faz sentido 

em um universo moral onde os indivíduos sejam extremamente ciosos de suas 

próprias fronteiras e que, justamente por isso, rechacem ser encapsulados pelo 

outro.” (1989: 1).  

 Esse processo de “dessimbiotização” e “discriminação” encontra tensões 

e desafios, que segundo Salem (1989) encerrariam o maior dilema do casal 

igualitário. Essas tensões se resumem a um “limite [tênue] entre, de um lado, 

‘respeitar o movimento do outro’, suas diferenças e singularidades e, de outro, 

continuar a concebê-lo enquanto par” (p.1). Segundo a autora, esse desafio 

reflete as tensões e paradoxos constitutivos da organização social individualista 

e seu princípio fundamental, o igualitarismo. 
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 SOUZA, Herbert. Masculino-Feminino, in Da Poian (org.), Homem-Mulher: Abordagens Sociais e 

Psicanalíticas. Ed. Taurus. Rio de Janeiro, 1987. 
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 Goode, W. The theoretical importance of love. American Sociological Review, Feb. 1959. 
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Já Singly (2007) aponta para a tensão e contradição entre a 

necessidade de autonomia do indivíduo e a construção dessa mesma 

autonomia e identidade baseada na conjugalidade, no grupo. De forma que “os 

elos de dependência são ao mesmo tempo necessários e negados” (p.135). 

Com essa tentativa de equilíbrio entre o “eu” e o “nós” busca-se hora dar conta 

das exigências do casal, hora àquelas de seus integrantes. 

 

O Amor 

 

O amor vem sendo construído como objeto de estudo por alguns 

teóricos633, segundo Torres (2000), Goode634 entende o amor como um tipo 

propulsionador da “ação social” com força necessária para desenvolver novos 

tipos de relação social. Sendo o amor portador de padrões que fazem com que 

o sujeito escolha seu parceiro de modo tendencial, “desenvolvidos para o 

impedir [o sujeito] de romper os compromisso sociais existentes” (p.147).  

Desse modo, o amor romântico, ideal disseminado na modernidade, tem 

sido tratado e criticado pela agenda feminista, sendo responsabilizado pela 

vinculação entre felicidade e entrega incondicional da mulher ao seu parceiro, 

possibilitando, dessa maneira, situações de violência e desigualdade (Neves, 

2007). 

Antes do século XVIII os códigos do amor romântico encerravam 

distinções bastante acentuadas para mulheres e homens. As mulheres 

deveriam se guardar para um único amor, um só homem, enquanto para os 

homens o amor era uma arte que poderia trazer “experiências, sabedoria, 

aperfeiçoamento, sensibilidade” (Torres, 2000). Segundo Ariès (1981b), a 

“submissão aparece como a expressão feminina do amor conjugal” (p.9-10), 

não sendo fundamental para a união. No entanto, é possível vislumbrar 

resquícios dessa desigualdade na experiência do amor entre mulheres e 

homens nas críticas feministas (Neves, 2007) 

A partir do século XVIII, com a centralidade do amor no interior do 

casamento, o casal passa a possuir uma relação mais paritária, sendo o amor 
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percebido como um “estado” que transcende os obstáculos. No entanto, 

segundo Torres (2000), o ideal do amor, que suspende tempo e espaço, não 

resistiria ao cotidiano da vida conjugal. E as mulheres, todavia, seriam mais 

culpadas pelo fracasso da relação, já que são vistas como “mais responsáveis 

pelo ‘trabalho’ do amor do que os homens, na medida em que estariam 

especialmente vocacionadas para as emoções, a domesticidade, as relações 

familiares” (p.154), o que aponta ainda para a resistência de assimetrias. 

Torres (2000) confirma essa perspectiva nas entrevistas que fez com mulheres 

“mais velhas”.  

No entanto, esse amor idealizado, desestabilizador, poderia ser 

substituído pelo “amor-construção”, sugerido por Torres (2000), o qual é 

mencionado pelos jovens entrevistados por ela. O amor-construção consiste na 

produção pelos parceiros de um sentimento mais estável, pós-paixão. Nesse 

momento, o outro viria a ser falível aos olhos de seu parceiro, porém tornar-se-

iam mais “próximos”. Esse processo, pós-fusão, de construção, ou no pior das 

hipóteses, de desconstrução, se aproxima do que Salem (1989) chamou, se 

referindo aos “casais igualitários”, de “discriminação”, momento esse em que 

ambos os parceiros passam a reconstruir suas individualidades em 

consonância com os projetos do casal. Também se aproxima da contradição 

que Singly (2007) aponta acerca da construção da autonomia, da 

individualização do sujeito e a construção de sua identidade, que toma como 

base a conjugalidade.   

O amor-construção está alinhado com o conceito de amor-confluente de 

Giddens (2001) o qual pressupõe relações paritárias, que resistem às 

instituições e códigos externos ao casal, as quais Giddens chamou de relação 

pura. O amor-confluente apontaria para um maior protagonismo dos indivíduos 

na construção das relações amorosas, de modo equânime. Perspectiva 

adotada por Bourdieu (2002), segundo a qual o amor teria o poder de 

suspender a dominação masculina fazendo com que os sujeitos abdiquem de 

dominar uns aos outros. 



534 

  

 

 

 Entretanto, segundo Neves (2007), um estudo recente, realizado por 

Langford635, mostrou que as relações amorosas, ao contrário de algumas 

perspectivas supracitadas, não estão se tornando mais democráticas: 

“a manifestação de problemas de saúde que se observa nas mulheres 
parece ser uma consequência da sua condição social que está ainda 
muito orientada para a procura da auto-realização pessoal na relação 
com os seus parceiros, auto-aniquilando muitas vezes as necessidades 
pessoais em detrimento da satisfação das necessidades pessoais dos 
companheiros (...). Uma das obscuridades das relações de intimidade 
é, sem dúvida, o desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, a 
perpetração de actividades violentas e a sustentação de um conjunto 
de desigualdades, cujos efeitos são geralmente devastadores para 
quem se encontra numa posição minoritária (geralmente as mulheres)” 
(p.619). 

  

No entanto, nos deparamos com propostas para relacionamentos sexo-

afetivos mais igualitárias, principalmente entre os jovens (Torres, 2000), que 

são perseguidas por alguns indivíduos instigados por um “ideal regulativo”, o 

qual tem se espraiado por conta das agendas feministas e dos direitos 

humanos. Segundo Giddens (1993), são as mulheres precursoras no modo 

como as relações de poder entre homens e mulheres se redefinem, sendo 

orientadas pela emancipação sexual das mulheres e pela desvinculação da 

sexualidade e reprodução. Transformações essas, as quais influenciariam o 

desenvolvimento da igualdade de atuações entre mulheres e homens nas 

esferas privada e pública - fator este, segundo Giddens, fundamental para o 

desenvolvimento pleno da democracia que pressuporia a atuação 

representativa de indivíduos autônomos. 

 

O “MADA” e a construção de si  

 

 Surpreendentemente, ao adentrar as salas do grupo MADA, nunca me 

deparei com declarações acerca de violência física sofrida pelas integrantes. 

No entanto, esperava encontrar relatos de agressões, já que se trata de um 

programa que visa “recuperar mulheres de relacionamentos destrutivos”.  Sarti 

(2009) aponta para uma cristalização dos papéis de agressor e vítima, com 

ênfase na vitimização das mulheres, o que concorreria para a perda da 

capacidade de se perceber a dimensão relacional da agressão, já que está 
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marcada pelas relações de gênero, onde se espera sempre que o homem seja 

o agressor. Pardo (2012), pesquisadora dos grupos MADA, encontrou entre as 

integrantes do grupo afirmações tais como “a MADA bate, não apanha”. 

A respeito do padrão MADA, reiterado pela literatura e integrantes do 

grupo, que apontam para o excesso de descontrole e obsessão, Pardo (2012), 

apontou para um diferente padrão encontrado em suas observações: 

“considero serem papéis momentâneos, tal como a namorada que está 

tentando acabar o relacionamento, a esposa que está em processo de divórcio, 

as solteiras que tentam encontrar uma pessoa, as amantes que tentam acabar 

com essa posição” (p. 53). Percebemos que a freqüência das mulheres é 

bastante rotativa, e que em sua maioria são mulheres que estão passando por 

momentos difíceis, além daquelas que freqüentam o grupo há mais de quinze 

anos, e vão, pois, segundo elas, encontram acolhimento e um lugar para serem 

ouvidas e poderem refletir sobre suas vidas. 

A literatura utilizada pelos grupos MADA’s considera o desenvolvimento 

da autoestima, independência emocional e autonomia, ou seja, modos de 

“empoderamento feminino”, fatores centrais para a “recuperação” da mulher 

que se dariam através do “autoconhecimento” e “aceitação de si”. Desde o 

cuidado com o corpo e aparência até a não subordinação a experiências que 

produzam algum tipo de dor são recomendados. A mulher “em recuperação” se 

pergunta: “Esse relacionamento é bom para mim? Ele me dá oportunidade de 

me transformar em tudo o que sou capaz de ser?”636. 

Segundo Giddens (2002) o sujeito moderno é constrangido a construir 

reflexivamente sua identidade, o que ele chamou de construção reflexiva do eu. 

Os sistemas especializados637- que consistem basicamente em sistemas de 

conhecimento acumulado - contribuiriam para “o surgimento de novos 

mecanismos de auto-identidade que são constituídos pelas instituições da 

modernidade, mas que também as constituem” (2002: 9). Desse modo, o “eu” 

não é entendido como um ente completamente passivo, mas sim, como uma 

entidade reflexivamente constituída em conseqüência da diversidade de 
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 http://www.grupomada.com.br/pagina.php?x=literatura&tit=literatura 
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Os sistemas especializados “não se limitam a áreas tecnológicas; estendem-se às próprias relações 

sociais e às intimidades do eu. O médico, o analista e o terapeuta são tão importantes para os sistemas 

especializados da modernidade quanto o cientista, o técnico ou o engenheiro” (p.24). 
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escolhas e decisões que os indivíduos são impelidos a tomar na alta 

modernidade638.  

Giddens aponta para diversos entraves que se encontram no processo 

da construção reflexiva do eu. Afirma que enfrentar possibilidades abertas, 

contemplando novos cursos de ação que tornam-se obrigatórios na alta 

modernidade, sem um “norte” previamente definido, como encontrávamos em 

épocas pré-modernas, envolve riscos, inseguranças e incertezas. Desse modo, 

os sistemas especializados ensejariam a autoanálise o que contribuiria para a 

estruturação de uma narrativa de autoidentidade através de um 

“alinhavamento” das experiências em busca de uma coerência identitária. 

A autoajuda para Giddens (2002), ou ajuda mútua, estaria no bojo dos 

sistemas especializados, pois produzem ferramentas de reflexão e de 

construção identitária, ajudando o indivíduo a construir sua autonomia 

emocional. Segundo Giddens (1996) estes grupos, de modo geral, seriam 

indicadores de uma “ampliação da autonomia”, os quais expandiriam princípios 

democratizantes, pois “empurrariam” “para o domínio discursivo aspectos da conduta 

social que não eram discutidos anteriormente ou que eram ‘resolvidos’ por práticas tradicionais” 

(Giddens, 1996: 23). 

A ferramenta do “autoconhecimento” para alcançar o controle da 

“doença” no grupo MADA, pode ser ilustrada pela caracterização que Salem 

(1989) faz ao defender um dos três princípios éticos estruturantes do universo 

pertencente ao casal igualitário, a saber: o princípio psicologizante que se 

traduz na exacerbação da individualização do sujeito que se contrapõe a 

normas sociais que restringem o exercício da individualidade, rechaçando, 

sobretudo a hierarquização que pressupõe as normas ao passo que “é na 

interação com os outros – e, sobretudo por meio da fala catártica e de um 

exercício reflexivo comunitário – que o indivíduo pode aceder a si mesmo” 

(p.3). 

Desse modo, o grupo de ajuda mútua seria um lugar privilegiado para a 

(des) construção, reformulação e alinhavamento das identidades. Espaço esse 

comunitário, o qual proporciona reflexividade, atestada e incitada pelo e para o 
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olhar do outro. No entanto, como vimos, essa reflexão, e “autoconstrução”, não 

se dá a partir do acesso ao “interior” do individuo, pelo menos, não somente; ao 

contrário, se dá, primeiramente, através de um processo pedagógico, orientado 

para a construção de uma determinada identidade: antes de tudo, no interior do 

grupo, as integrantes são MADA’s, identidade essa que ocorre através de um 

processo de pedagogização e “conversão”.  

 

Exemplo de uma sutil e simbólica assimetria: a “Nova Solteira” 

 

Partindo da premissa de que a mídia constrói e reproduz o imaginário 

social, faço uso aqui do estudo de Gonçalves (2011), o qual analisa como os 

meios de comunicação tratam as “novas solteiras”, oriundas das camadas 

médias, e altas, urbanas, com mais de trinta anos, moradoras de grandes 

cidades.  

A autora chama atenção para estudos que mostram o crescente número 

de pessoas que moram sozinhas, independente do estado civil, nos países 

industrializados. No Brasil esse número corresponde a 10,4% da população 

(Fundação IBGE, 2006 apud Gonçalves, 2011). Mas em seu exame, Gonçalves 

(2011) se concentra somente no segmento feminino que não possui par fixo 

(ainda que morem com parentes ou amigos).  

A expressão “novas solteiras”, cunhada pela mídia, e que faz referência 

aos pressupostos feministas de liberdade, independência e autonomia, estaria 

contraposta à expressão pejorativa “solteirona”, que projeta princípios 

contrastantes com a representação da “mulher moderna”. A expressão 

“solteirona” era veiculada na mídia brasileira em inícios do século XX e utilizada 

popularmente até os dias de hoje, a qual se resume na imagem da mulher não 

desejada para o casamento, o que comprometeria seu status social e 

econômico, já que necessitaria do homem para garanti-los. 

As novas solteiras são retratadas como mulheres autônomas, 

inteligentes e bem-sucedidas e que estariam colhendo os resultados da 

“revolução feminista”. São percebidas, algumas vezes, por um lado, como 

pertencentes a um estado voluntário, que refletiria a ideia de autonomia e 

individualização, e, por outro, transitório, momento esse que funcionaria como 

preparação para um relacionamento maduro e duradouro. No entanto a 
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condição de solteira teria um caráter ambíguo: ao passo que representa 

conquistas é acompanhada pela noção de “falta”, noção essa expressa por 

meio de mensagens sutis que insinuam que a mulher solteira “pode até ser 

bem-sucedida, mas precisa encontrar um homem” (Gonçalves, 2011: 169).  

Desse modo, livros de autoajuda, entre outros produtos direcionados a 

esse segmento, sugerem à mulher que ela utilize seu tempo, ativamente, de 

modo a investir em si mesma, e em seus amigos, preenchendo assim “o vazio 

temporário”, além de se tornar mais “interessante” e “desejável”, o que estaria 

concorrendo para a “preparação” da mulher para, enfim, um relacionamento 

duradouro.  

Os grupos MADA estariam no rol dos “investimentos” das mulheres em 

si mesmas, um recurso da área psi que ajudaria no desenvolvimento da 

autoestima. A autoestima pode ser percebida como um elemento de atração 

feminina, pois o homem, segundo a produção de literatura de autoajuda para 

mulheres e seus relacionamentos, se atrairia por mulheres “bem cuidadas” e 

que se sentem “bem consigo mesmas”.  Este “trabalho” – de busca de 

autonomia e autoestima -, realizado no MADA, poderia ser pensado como meio 

de preparação para um relacionamento “perfeito”. No entanto, essa estratégia 

não é explicita, há um discurso que impele a mulher a desenvolver sua 

autoestima e autonomia não somente para o outro, mas, sobretudo para ela 

mesma, para a construção de sua autovalorização e completude autônoma. 

Porém, nas falas das MADA’s é possível perceber o desejo de encontrar 

alguém que constitua com elas um relacionamento “ideal”, ou de “melhorarem” 

seus relacionamentos, mediante a esse trabalho realizado no grupo. 

Gonçalves (2011) nos mostra perspectivas veiculadas na mídia como a 

de Rachel Greenwald639, em entrevista concedida a Revista Época, onde 

sugere estratégias para a mulher conseguir um bom casamento, ela fala da 

possibilidade de se traçar um plano bem arquitetado para a mulher encontrar o 

“homem certo”, onde os resultados podem variar 12 a 18 meses. Greenwald se 

autodenomina pós-feminista e segundo Gonçalves ela não estaria preocupada 

com o acesso das mulheres à propriedade – motivo da defesa do contrato do 

casamento por algumas feministas –, já que muitas são independentes 
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financeiramente, mas sim com o status social e simbólico, pois as mulheres 

sem parceiro fixo seriam vistas como anomalias. 

Segundo Gonçalves (2011), Gayle Rubin640 aponta para a 

contraposição, dessas perspectivas, ao ideário feminista:  

“concepções como as de Greewald alinham-se à política de 
segregação social e sexual que valoriza as relações de 
matrimonio – heterossexual, monogâmico, estável, procriativo, 
homogâmico em termos de classe, idade e raça – em 
detrimento dos comportamentos e práticas desviantes, que não 
se aproximam desse modelo, entre os quais certamente 
figuram as mulheres sós.” (p. 172)  
 

Uma das respostas, a qual Gonçalves (2011) faz referência, veiculada 

em meios de comunicação, que explica a causa da solidão feminina, faz 

menção ao excedente de mulheres no mercado matrimonial. Desse modo, a 

noção de que a mulher sem parceiro, ou sem parceiro fixo, se encontra nessa 

situação, por não existir um número de homens disponíveis para todas as 

mulheres no mercado matrimonial, contraria a concepção da expressão “nova 

solteira”, a qual estaria nesse “lugar” por opção. Desse modo, Gonçalves 

(2011) nos mostra uma constante ambigüidade no modo como os meios de 

comunicação impressos e literaturas especializadas tratam as mulheres 

“solteiras” de hoje. 

Os pressupostos feministas que compõem a identidade dessa “nova 

solteira” aparecem, algumas vezes, pelas vozes autorizadas, como empecilhos 

para a mulher encontrar um bom companheiro, pois os homens podem se 

sentir amedrontados e acuados frente a independência feminina (Gonçalves, 

2011). Assim, as mulheres estão sempre recebendo conselhos de como 

encontrar um parceiro. A “solterice”, quase sempre, é tratada como 

responsabilidade da mulher, não por a terem escolhido, mas por não terem tido 

incompetência. Ao contrário do homem, pois sua condição de solteiro641 é 

quase sempre retratada como uma fase agradável, passageira e fruto de sua 

escolha. Sendo a categoria de solteira (o) somente saudável, se passageira, 

caso contrário é representada sempre como desvio. 

Assim, a conjugalidade é, todavia um tipo de conduta prescrita. De modo 

que as mulheres sem par, ou sem parceiro fixo, a partir de determinada 
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idade642, são tidas como desviantes. Para ser uma MADA as mulheres devem 

assumir terem possuído, ou terem, relacionamentos não “saudáveis”, desse 

modo, lá estão para modificarem a si próprias, de forma a se tornarem mais 

“saudáveis” para a convivência643. Dessa maneira, concluímos que elas são 

representadas como culpadas pelo fracasso de seus relacionamentos, já que 

são retratadas como doentes. Paira assim a ideia de que a mulher não possui 

um parceiro fixo, ou sofre no relacionamento, porque não é capaz, e/ou 

saudável, para encontrar um bom companheiro.  

 

 

 

 

As novas exigências do papel feminino: conclusão  

 

Como vimos, a configuração social que ensejou a centralidade do amor 

no casamento, a qual Ariès (1981a) chamou de “revolução da afetividade”, a 

partir do século XVIII, foi acompanhada por discursos médicos que 

patologizaram qualquer conduta da mulher que fugisse às novas demandas 

que lhe foram imputadas, a saber: a função de mãe educadora e esposa 

submissa. 

Agora, a partir da década de 60, como vimos, o modelo de relação 

desigual entre mulheres e homens tem sido problematizado de modo geral 

pelas sociedades ocidentais. As mulheres são incitadas a serem 

independentes economicamente de seus parceiros; as linhas de demarcação 

da divisão sexual do trabalho se tornam tênues e a noção de “solteirona”, do 

passado, preterida, tem sido substituída pela “nova solteira” que, ainda que de 

maneira ambígua, aponta, a princípio, para uma escolha da mulher, indicando 

uma aproximação da agenda feminista que pressupõe os ideais de autonomia, 

liberdade e igualdade.  

O novo amor sugerido pelos jovens, o amor-construção (Torres, 2000) 

– que se diferencia da idealização e entrega incondicional, sobretudo por parte 

da mulher, no amor romântico -, assim como a construção de identidade 
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baseada nas relações amorosas (Singly, 2007), pós-60, e a construção do 

casal igualitário (Salem, 1989), implicam na busca por autonomia de ambos os 

integrantes da relação.  Desse modo, sugerimos que o padrão MADA – de 

mulher controladora e dependente emocionalmente - não esteja alinhado com 

as novas exigências sociais, já que o modelo de dependência sugerido pela 

literatura MADA, o qual é retratado como vício, ou como droga, obstaculizaria a 

autonomia emocional das mulheres. 

O MADA então, de acordo, com as novas demandas do papel social das 

mulheres, buscaria “educá-las”, primeiro patologizando traços que estariam em 

desacordo com o ideal de “mulher emancipada”, e depois oferecendo recursos 

terapêuticos com o intuito de ajudá-las a desenvolver a autoestima e autonomia 

emocional. Assim, alcançada a suposta “autonomia”, essas mulheres teriam 

maior competência para encontrarem um parceiro “adequado” ou “ideal”.  

Desse modo, a autonomia supracitada teria um caráter instrumental, 

pois com ela as mulheres estariam se enquadrando em um molde determinado 

com fins a constituírem uma “relação perfeita”, já que a necessidade de 

“completude”, advinda da conjugalidade, para a manutenção da construção 

identitária, é um desejo flagrante em nossa atual configuração social, a qual se 

torna norma prescrita.  

No entanto, a prescrição da construção da família - que hoje considera a 

união livre - é tratada, como vimos, de maneira desigual para homens e 

mulheres, sendo flagrado, pelo discurso dos meios de comunicação e literatura 

de autoajuda, o esforço de oferecerem estratégias para a mulher conquistar um 

parceiro fixo. O que aponta, todavia, para a normatização da família, que 

patologiza o desvio644, e, sobretudo, para a responsabilização das mulheres 

pelo “trabalho” do amor. 

É evidente que a busca por autonomia das mulheres é algo a ser 

exaltado, no entanto vislumbramos no grupo MADA ambigüidades, que se 

referem, à autonomia das mulheres, por um lado, e, por outro, à manutenção 

das desigualdades entre homens e mulheres. Pois, sugerimos que a autonomia 

prescrita pelo MADA vela a tentativa de regulação da família, nos moldes 

atuais, e aponta para o “casamento” como algo a ser alcançado, sobretudo 
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pelas mulheres, segmento contemplado pelo grupo. Assim como sua prática de 

patologização, que, como vimos, é uma prática reiterada de controle dos 

papéis sociais femininos, ao longo da história.  
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Este texto objetiva fazer uma análise do discurso da revista Veja sobre o ato de a cantora 
Daniela Mercury assumir um relacionamento homoafetivo. Para isso, foi utilizado como 
parâmetro o Manual de Comunicação LGBT e a Teoria do Enquadramento (Framing) bem 
como uma contextualização da análise de discurso na mídia como referenciais teóricos. 
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This text aims to analyze the discourse of Veja magazine about the act of singer Daniela 
Mercury assume a homosexual relationship. Therefore, it was used as a parameter the LGBT 
Communication Manual and Theory Framework (Framing) and a contextualization of discourse 
analysis in the media as theoretical. 
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Este artigo analisa o discurso da matéria “A revelação pública de Daniela” e da 

sessão ‘Carta ao leitor’, cujo título é “Maiorias e minorias“, ambas integram a edição da Revista 

Veja, publicada em 10 de abril de 2013 e dizem respeito ao ato de a cantora Daniela Mercury 

assumir, por meio de uma rede social, um relacionamento homoafetivo com outra mulher.  

A metodologia utilizada para este trabalho foi a análise de discurso (linha francesa), a 

partir da qual foram observados os critérios da conotação de sentido das mensagens, incluindo 

as que estão ocultas no texto. As observações aqui registradas têm como referencial teórico a 

Teoria do Enquadramento (framing), Análise de discurso na mídia, bem como os Estudos de 

Gênero, além de ter como parâmetro o Manual de Comunicação LGBT, elaborado pela 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT).  

A cantora obteve destaque na maioria dos grandes veículos de comunicação 

nacionais, entre eles a revista Veja, trazendo na edição analisada, a discussão sobre o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, dentro de um contexto atual polêmico, 

marcado por declarações contrárias e homofóbicas do então eleito Presidente da Comissão de 

Direitos Humanos  e Minorias da Câmara dos Deputados, Marco Feliciano, eleito no dia 7 de 

março de 2013. 

A coleta dos dados para este trabalho foi feita a partir do site (http://veja.abril.com.br), 

onde é possível acessar gratuitamente todas as edições anteriores da Veja publicadas no 

período de 1968 a 2013. 

 

 

 

2. Contextualização do tema 

 

Em 7 de março de 2013, uma manhã de quinta-feira, a Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados se reuniu e elegeu como presidente o pastor 

evangélico e deputado federal Marco Feliciano (PSC –SP) e a economista e missionária 

Antônia Lúcia (PSC/AC) como vice-presidente. Dos 18 membros que integram a comissão, 11 

votaram a favor da eleição de Marco Feliciano, ainda que sob protestos e de parlamentares 

que se retiraram da sessão.  

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados, 

conforme o site (http://www2.camara.leg.br/), é uma das 21 comissões permanentes da 

Câmara dos Deputados, na qual é formada por 18 deputados membros e número igual de 

suplentes. O principal objetivo da CDHM é, ou deveria ser, contribuir para a afirmação dos 

direitos humanos, tendo como uma das principais atribuições constitucionais cuidar dos 

assuntos referentes às minorias étnicas e sociais. 

A eleição de Feliciano para presidir a CDHM revoltou milhares de pessoas, sobretudo 

militantes LGBT’S, uma vez que o deputado federal vem causando polêmica no Twitter desde 

2011 com declarações racistas e homofóbicas, que contradizem com a sua função de então 

presidente da CDHM, a exemplo de “A podridão dos sentimentos dos homoafetivos leva ao 

ódio, ao crime e à rejeição", “Precisamos nos organizar e falar sobre este tema nas igrejas, 

http://veja.abril.com.br/
http://www2.camara.leg.br/
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comunidades, convenções e escolas, NÃO À DITADURA GAY!”, “Africanos descendem de 

ancestral amaldiçoado por Noé. '' e “sobre o continente africano repousa a maldição do 

paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá: ebola, Aids, Fome”. 

Cerca de três semanas após a eleição de Feliciano, em 30 de março, durante 

entrevista a uma revista de grande veiculação nacional a cantora Joelma, vocalista da banda 

Calypso e considerada um ícone para milhares de fãs gays, comparou homossexuais a 

drogados e se disse contra o casamento gay. “Tenho muitos fãs gays, mas a Bíblia diz que o 

casamento gay não é correto e sou contra”. “Já vi muitos se regenerarem. Conheço muitas 

mães que sofrem por terem filhos gays. É como um drogado tentando se recuperar”. 

Diante desses cenários, ativistas LGBT’S passaram a organizar protestos para 

pedindo a saída de Marco Feliciano da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e 

repudiando as atitudes de Joelma. 

Em 3 de abril de 2013, quase um mês após a eleição de Feliciano como presidente 

da CDHM e dias após às declarações de Joelma, a cantora Daniela Mercury postou em uma 

rede social, o Instagram, uma colagem com 4 fotos ao lado da jornalista Malu Verçosa, na qual 

trazia a seguinte legenda “ Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração para 

cantar.” Assumir a união com outra mulher, dentro da atual situação desse contexto da 

presidência da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara ser assumida por Marco 

Feliciano, fez com que o ato fosse encarado como uma ação de cunho político, fugindo da 

esfera do embate entre ativistas LGBT’s x Bancada evangélica,  e que consequentemente fez 

com que a cantora estampasse a capa de diversas revistas semanais nos dias seguintes e 

trouxesse as pautas LGBT’s para uma discussão pública. 

 

3.  Teoria do Enquadramento (Framing) 

 

Enquadramento ou Framing é uma teoria vinculada aos estudos dos meios de 

Comunicação, mais precisamente do jornalismo, que foi inicialmente formulada pelo sociólogo 

Erving Goffman na década de 1970. Influenciado pelo interacionismo simbólico, corrente 

sociológica surgida na Universidade de Chicago a partir dos anos de 1920, Goffman incide 

suas análises sobre o universo e o cotidiano, contribuindo para novas linhas de pesquisa em 

diversas áreas como a comunicação, mobilização social, arte e política. (Hangai 2012) 

Segundo essa teoria, ao construir a notícia a mídia utiliza determinadas palavras, 

ideias e atores sociais que promovem um enquadramento e modela o acontecimento, 

destacando alguns fatores ou ocultando-os. 

O enquadramento também é um processo de inclusão e exclusão e este último, 

segundo Gitlin (1980 apud PENG, 2008, p. 364), é mais revelador das deturpações existentes 

nos meios de comunicação. Nesse sentido, pode-se por meio da análise do enquadramento 

usado em um veículo de mídia perceber sua linha editorial e os interesses que defende. 

Entman (1993, p. 52) complementa o conceito ao afirmar que “Enquadrar é selecionar 

alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los mais salientes no texto comunicativo de 
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modo a promover uma definição particular de um problema, interpretação causal, avaliação 

moral e/ou um tratamento recomendado para o item descrito”. 

Para Leal (2012), a perspectiva metodológica de enquadramento noticioso oferece 

uma alternativa coerente para analisar a mídia nacional, pois trata com a questão de como a 

mensagem é organizada, ressaltando preferências de um determinado enquadramento em 

oposição a outros.  

 

A importância desse conceito está diretamente relacionada à 
identificação das tendências dos meios noticiosos nacionais e à 
análise de comunicação com um enfoque que é específico do campo 
jornalístico. (LEAL, 2012) 
 

 
Scheufele (1999) apud Leal (2011) afirma que, o enquadramento term sido 

considerado por alguns teóricos como sendo um desdobramento de outra teoria da 

comunicação, denominada agenda-setting. Nesse sentido, Leandro Colling (2004) esclarece: 

 

As hipóteses do agenda-setting fazem parte dos estudos norte-
americanos em comunicação, pertencentes ao paradigma 
funcionalista, que reúne pesquisas preocupadas em analisar e 
detectar as funções dos meios e os efeitos causados sobre a 
audiência. [...] O framing, de um modo geral, é como temos que 
pensar os temas já estabelecidos pela agenda. (COLLING, 2004) 

 
.  

A influência que os enquadramentos feitos pelos veículos de comunicação exercem 

no cotidiano das pessoas, ou esfera pública, é abordada por Habermas (1997), que afirma 

“pessoas ou instituições podem gozar de uma reputação que lhes permitem exercer influência 

sobre as convicções de outras pessoas, sem ter que comprovar competências e sem ter que 

dar satisfações”. 

 

 
 

4. Análise de discurso e Mídia 

 

Conforme avalia Gregolim (2007), a análise do discurso (AD) oferece ferramentas 

conceituais para a análise de acontecimentos discursivos, na medida em que toma como 

objeto de estudos a produção de efeitos de sentido, realizada por sujeitos sociais, que usam a 

materialidade da linguagem e estão inseridos na história. Nesse sentido, os campos de estudo 

da AD e da mídia podem estabelecer um diálogo extremamente frutífero, com o intuito de 

entender o papel dos discursos na produção das identidades sociais. 

Orlandi (2005, p.25 e 26) explica que na AD a leitura “é posta em suspenso” dando 

espaço a questão do sentido. “Em outras palavras, na perspectiva discursiva, a linguagem é 

linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história”.  
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[...] não há um discurso que não se relacione com outros. Em outras 
palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para 
outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. Todo 
discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais 
amplo, contínuo. (ORLANDI, 2005, p. 39) 
 

A autora ainda chama a atenção para a existência de relação de forças dentro do 

discurso. Conforme essa perspectiva, “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do 

que ele diz”.  

 

Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, suas palavras 
significam de modo diferente do que se falasse no lugar do aluno. O 
padre fala de um lugar em que suas palavras têm uma autoridade 
determinada junto aos fiéis etc. Como nossa sociedade é constituída 
por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no 
poder desses diferentes lugares, que se fazem valer na 
“comunicação”. (ORLANDI, 2005, p.39 e 40) 
 
 

Gregolim (2007) vê os meios de comunicação como práticas discursivas, produto de 

linguagem e de processos históricos. Nesse sentido a autora complementa as ideias de Orlandi 

a partir de Michel Foucault em A arqueologia do saber, livro publicado em 1969. De acordo 

com essa obra, o discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual constituem os 

saberes de um momento histórico bem como a produção desses discursos é controlada, 

selecionada organizada e redistribuída por procedimentos que objetivam determinar aquilo que 

pode ser dito em um dado momento histórico. 

Ao entender que a matéria analisada neste artigo está inserida em um período 

histórico para o movimento LGBT, tais conceitos apresentados pelos autores estudados foram 

essenciais para verificar a produção de discurso sobre o fato de Daniela Mercury, considerada 

um dos ícones da música brasileira, assumir um relacionamento e a revista trazer com essa 

reportagem a discussão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

No entanto, Gregolim (2007) alerta que ainda assim não é possível enxergar a 

totalidade significativa nem compreender todos os percursos de sentido produzidos 

socialmente. A mídia embora se constitua como principal dispositivo de discurso através do 

qual é construída a “história do presente”, não oferece a realidade, “mas uma construção que 

permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua relação com a realidade 

concreta.” 

 

A coerência visível em cada discurso particular é efeito da construção 
discursiva: o sujeito pode interpretar apenas alguns dos fios que se 
destacam das teias de sentidos que invadem o campo do real social. 
O efeito de coerência e unidade de cada texto é construído por 
agenciamentos discursivos que controlam, delimitam, classificam, 
ordenam e distribuem os acontecimentos discursivos em dispersão e 
permitem que um texto possa “estar em relação com um domínio de 
objetos, prescrever uma posição definida a qualquer sujeito possível, 
estar situado entre outras performances verbais, estar dotado, enfim, 



550 

  

 

 

de uma materialidade repetível” (FOUCALT 2004: 121-122 apud 
GREGOLIM, 2007). 

 

 

5. Manual de comunicação LGBT 

 

O Manual de Comunicação LGBT foi lançado oficialmente em janeiro de 2010 como 

evento de uma pré-conferência denominada “Encontro Mídia e LGBTI”, realizada em Curitiba.  

Conforme a própria apresentação, o Manual é voltado “para profissionais, estudantes 

e professores da área de comunicação (Jornalistas, Radialistas, Publicitários, Relações 

Públicas, Bibliotecários, entre outras pessoas)”, com a finalidade de “reduzir o uso inadequado 

e preconceituoso de terminologias que afetam a cidadania e a dignidade de 20 milhões de 

LGBT no país, seus familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho”. 

Sua produção parte da ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais) junto com o “trabalho colaborativo de militantes, jornalistas e outros 

profissionais ligados de alguma maneira, ao segmento LGBT no Brasil”, bem como de 

sugestões de ativistas de todo o país. Além disso, o Manual LGBT teve como base as 

resoluções aprovadas no I Congresso da ABGLT e na I Conferencia Nacional LGBT. 

Com um total de 48 páginas, o Manual se subdivide em 12 itens: sexualidade, 

orientação sexual, identidade de gênero, atitude social, homofobia, AIDS, política e militância, 

união estável e família, religião, datas, símbolos do Movimento LGBT e a ABGLT. 

Gabriel de Oliveira Rodrigues, através do artigo “Manual de Comunicação LGBT: 

Uma leitura crítica”, publicado no III Simpósio Internacional de III Simpósio Internacional de 

Cultura e Comunicação na América Latina em 2010, salienta que em nenhum momento o 

Manual se posiciona como possuidor do poder de proibir ou permitir o uso de determinados 

termos pelos veículos de comunicação, mas, pelo contrário a obra possui um teor de “auxílio” à 

cobertura jornalística das temáticas referentes à comunidade LGBT, propondo um novo olhar e 

uma nova metodologia não – estigmatizante para esses indivíduos. 

 

6. A análise 

 

A Veja enquanto objeto de estudo do tema tratado neste artigo não foi uma escolha 

aleatória. A revista é lida por mais de um milhão de pessoas em grande parte do território 

brasileiro, e consequentemente é formadora de opinião. Grande parte desse público-alvo é a 

classe média e alta. Segundo dados de 2012 da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da 

Presidência da República, estima-se que o Brasil possua 104 milhões de pessoas na classe 

média, o equivalente a 53% da população brasileira – 20% estão na classe alta e 28% na 

baixa.  Nesse sentido, a revista foi escolhida como objeto de pesquisa, uma vez que se trata de 

uma revista com um forte poder discursivo frente a outros meios do mesmo gênero. 

Na edição de número 2316, do dia 10 de abril de 2013, cerca de um mês após a 

eleição de Marco Feliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

(CDHM) da Câmara dos Deputados, a Veja traz na capa a foto da cantora Daniela Mercury 
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abraçada à sua esposa, a jornalista Malu Verçosa com a seguinte chamada: “Casamento Gay: 

A cantora Daniela Mercury apresenta sua esposa e faz da união homossexual uma questão 

inadiável no Brasil”. 

Para este artigo, primeiro analisou-se o discurso da sessão “Carta ao Leitor”, que se 

constitui como gênero opinativo no jornalismo, ou seja, é propriamente a visão da empresa 

jornalística sobre o principal assunto tratado na revista.  

Logo em seguida é feita a análise discursiva da reportagem “A revelação pública de 

Daniela”. 

É importante destacar que, conforme avalia Benetti (2007), durante o processo de 

análise do discurso, os assuntos ignorados têm tanta importância quanto aqueles incluídos no 

discurso. 

Paralelamente à análise de discurso realizada neste estudo, também foram 

observados os enquadramentos feitos pela revista ao reportar o assunto aos seus leitores, 

sempre tomando como parâmetro o Manual de Comunicação LGBT proposto pela ABGLT. 

 

 

6.1 Análise discursiva da sessão ‘Carta ao Leitor’: Maiorias e minorias 

A carta ao leitor costuma ser o formato de Editorial utilizado nas revistas. Tem como 

premissa ser um texto que transmite a visão da empresa jornalística sobre o assunto em 

destaque da semana. Não possui assinatura e costuma ser argumentativo, fazendo referência 

a notícias ou reportagens. 

No caso deste artigo, a Carta ao Leitor cujo título é ‘Maiorias e minorias’ remete à 

relação homossexual assumida por Daniela Mercury. Como a Carta ao leitor é um texto 

dissertativo, segue o esquema de “tese”, “argumento” e “conclusão”.  

O texto se inicia com o seguinte parágrafo “Uma reportagem desta edição de VEJA 

fala das ondas de choque provocadas pela decisão da cantora baiana Daniela Mercury de, 

depois de dois casamentos convencionais, proclamar publicamente pelo Instagram sua 

paixão por uma mulher, Malu, a quem chama de esposa”. A partir da contraposição entre as 

expressões “ondas de choque”, “casamentos convencionais” e “a quem chama de esposa”, a 

revista assume de maneira clara seu sentido ideológico.   

No segundo parágrafo encontra-se “Daniela colocou o assunto no horário nobre da 

televisão brasileira e, mesmo subtraindo o senso de oportunismo de promoção pessoal, a 

tendência agora é que a discussão se alastre”. O verbo “alastrar” geralmente costuma ser 

usado por jornalistas para falar de fatos negativos, epidemias, doenças, desastres ou algo que 

não deveria passar de um determinado limite imposto. 

O texto continua no terceiro parágrafo com “Pessoas sem nenhum tipo de rejeição 

aos homossexuais são contra o reconhecimento legal da união marital entre indivíduos do 

mesmo sexo”. Tal afirmação nos remete à ideia do preconceito velado, em que não é positivo, 

socialmente falando, assumir ter preconceito contra homossexuais, mas contraditoriamente é 

permitido se posicionar contra os direitos da comunidade LGBT.  
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“Boa parte se irrita mesmo é com a agressividade de militantes dos movimentos 

gays e sua fúria implacável dirigida a quem quer que ouse divergir minimamente deles”. Para 

complementar essa afirmação, a revista traz uma foto de um militante com a seguinte legenda: 

“O militante furioso que sapateia sobre a mesa no Congresso é exemplo de intolerância 

que afasta a racionalidade da discussão sobre o casamento gay”. A Veja tenta a partir de 

um discurso estratégico, em que desqualifica o movimento LGBT, justificar o atraso na 

discussão e a raiva de quem é contra a união entre pessoas de mesmo sexo. Além disso, 

recorremos ao Manual LGBT onde constatamos a indevida utilização do termo “movimentos 

gays” para referir-se ao Movimento LGBT. 

“São pessoas que dificilmente dariam apoio a uma mudança no artigo 226 da 

Constituição Brasileira, no qual está estabelecido que, “para efeito da proteção do Estado, 

é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar””. Mais uma 

vez a revista fala sobre as pessoas que nada tem contra os homossexuais, mas nem por isso 

os apoiam, no entanto, desta vez ancorando-se no artigo 226 da Constituição e deixando 

novamente clara a sua posição ideológica. 

Para explicar, argumentar e enquadrar a homossexualidade, a Veja utiliza as ideias 

do livro ‘A Conquista Social da Terra’, do biólogo Edward Wilson, a quem adjetiva de “grande 

biólogo evolutivo” e transcreve o seguinte trecho do livro: “A homossexualidade pode ser 

vantajosa para os grupos humanos pelos indivíduos de talentos especiais e qualidades 

incomuns de personalidade e pelas profissões especializadas que cria”. A afirmação 

remete-nos à ideia de que pessoas homossexuais são seres humanos que fogem dos padrões 

de normalidade, mas que, apesar disso, podem ser reaproveitados pela sociedade em 

decorrência de seus “talentos especiais e qualidades incomuns de personalidade”. 

O texto encerra-se da seguinte maneira “Quem mantém a coesão da sociedade 

são as maiorias, conservadoras, por definição”. “Sem alguma resistência da maioria 

(conservadora), as mudanças de comportamento nunca se legitimam. Mantida no plano 

civilizado, portanto, essa tensão é não apenas natural, mas necessária e positiva.” Em que 

mais uma vez reafirma a posição o posicionamento do enunciador e, consequentemente, a 

posição da revista Veja em relação à discussão dos direitos LGBT’s. 

Dessa forma, é feita ao leitor uma apresentação (ideológica), conforme os 

enquadramentos (frames) que a Veja assume do assunto em destaque na revista, no caso o 

relacionamento homoafetivo da cantora Daniela Mercury como pano de fundo para a discussão 

do casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

 

 

6.2  Análise discursiva da matéria “A revelação pública de Daniela” 

A matéria aqui analisada, “A revelação pública de Daniela” trata-se de uma 

reportagem especial, publicada em 10 de abril de 2013 e assinada pela jornalista Gabriela 

Carelli.  
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A reportagem tem início com uma descrição da situação de como a cantora Daniela 

Mercury publicizou por meio de uma rede social que estava vivendo um relacionamento com 

outra mulher e a repercussão dessa atitude em proporções de “curtir” bem como de reações 

por parte dos familiares. A revelação de Daniela foi a partir de uma colagem de 4 fotos 

publicada no Instagram em que ela e a jornalista Malu Verçosa aparecem com alianças, 

acompanhada da legenda “Malu agora é minha esposa, minha família, minha inspiração pra 

cantar.” 

A matéria repete de forma mais branda as mesmas ideias apresentadas na Carta ao 

leitor. Isso é facilmente observável no trecho “Houve estardalhaço – saiu no Jornal Nacional. 

Daniela – mãe de dois filhos já adultos, do primeiro casamento, e de outros três adotados, do 

segundo, ambos relações convencionais – nunca admitira sua orientação sexual. Apenas 

mudou-se as escolhas lexicais, mas a mensagem do discurso é a mesma descrita na Carta ao 

leitor quando retrata a cantora como causadora de um grande choque por parte da sociedade 

uma vez que ela já havia tido anteriormente dois casamentos com pessoas do sexo oposto. 

“Seja o que Deus quiser, portanto. Mas Deus vai querer? Se depender da 

hierarquia das igrejas que falam em nome Dele, a resposta será um sonoro “não”” [...] O 

jesuíta Mario Bergoglio elabora sua resposta e diz que o papel do pastor é alertar o fiel para 

os perigos de pecar e nunca induzi-lo a determinado tipo de ação na vida privada. Mas, pelo 

menos até que Ele a convoque para um acerto de contas, Daniela tem pouco com que se 

preocupar com as repercussões religiosas de seu anúncio.  O narrador-jornalista traz nesses 

trechos discursos conservadores e até pode-se dizer, um tanto fundamentalistas, para 

contextualizar o assunto em questão. Isso se torna claro tanto pelo questionamento “Mas Deus 

vai querer?”, quanto pela fonte escolhida e o seu respectivo depoimento. O Manual LGBT, aqui 

usado como parâmetro, fala sobre o uso de fontes fundamentalistas para falar sobre 

homossexualidade. 

 

É comum, ao se debater projetos de leis ou direitos civis LGBT, a 
mídia, inclusive jornais e revistas, convidar religiosos, especialmente 
os homofóbicos, para discutir o assunto com ativistas LGBT. Neste 
caso, a ABGLT orienta os veículos de comunicação a convidar 
políticos (das frentes parlamentares evangélicas ou de outras 
religiões) para debater com políticos da Frente Parlamentar LGBT e 
ativistas LGBT. Religiosos devem ser convidados para debater entre 
eles mesmos. Exemplo: convidar um pastor contrário e um pastor 
favorável para debaterem, junto com um/a ativista LGBT. Quando o 
assunto for científico, sugerimos convidar psicólogos que vêem a 
homossexualidade como algo natural para debater com outros 
cientistas que discordam, além de ativistas LGBT. (Manual de 
Comunicação LGBTT, 2010) 

 

A matéria é claramente parcial quando afirma “Ao misturar seu relacionamento com 

política, Daniela prestou um desserviço ao mesmo tempo ao romantismo e à sua 

seriedade de propósitos”. Gregolim (2007) alerta sobre o jogo estratégico de construção dos 

discursos na mídia através de Foucault (1969). Ao fazer tal afirmação, a revista demonstra 
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enxergar a atitude da cantora mais próxima de uma promoção pessoal do que de um ato 

político.  

“É natural e positivo que as instituições tratem as mudanças radicais coma cautela 

devida. É natural e positivo também que as pessoas possam ter tempo para se acostumar com 

esses novos ordenamentos sociais e avanços comportamentais”. A escolha da expressão 

“mudanças radicais” já denota o grau de conservadorismo que foi apresentado na Carta ao 

leitor. Conforme Gregolim (2007), os veículos midiáticos determinam o que pode ser dito/feito 

em um determinado momento histórico. 

“Recentemente a homossexualidade tem sido descrita como uma adaptação 

evolutiva da espécie. Isso significa que muitas sociedades não apenas deixaram de ser hostis 

aos gays como passaram a ver contribuições positivas para o grupo na existência deles”. 

Outra vez, a revista recorre às ideias do biólogo Edward Wilson para explicar a 

homossexualidade como um “tropeço” da biologia de onde se podem ser tirados proveitos. 

“Como estender aos gays as proteções legais dadas ao casamento pelo simples 

fato de ele, ao fim e ao cabo, propiciar a perpetuação da espécie pela procriação? As 

pesquisas de opinião no Brasil mostram que nem mesmo a adoção de crianças ou o recurso a 

barrigas de aluguel ou inseminação artificial demovem a maioria heterossexual da convicção 

de que os casais gays são incapazes de criar um lar estável”. O discurso construído aqui 

associa o casamento à procriação e contribui para retardar o avanço da discussão sobre o 

casamento entre pessoas de sexo igual ao responder o questionamento inicial, feito pelo 

narrador-jornalista, com pesquisas de opinião. 

 Para ressaltar essa visão, a revista utiliza a citação do ator inglês Jeremy Irons para 

o site de notícias Huffington Post. “Parece-me que os gays estão lutando pelo casamento. 

Eu receio que isso signifique rebaixar o que é o casamento”.  

“Além da intolerância e agressividade dos militantes, há descontentamento de 

bom número de pessoas com a redução de questões éticas de alta complexidade – caso 

também do aborto e da eutanásia – a uma simples luta por direitos”. Sem dúvidas, os 

sentidos em torno destas opções lexicais, contribuem para pormenorização da luta pelos 

direitos civis da população LGBT assim como desqualifica o movimento que os representa, 

atacando-o sem dar-lhe direito a resposta. 

Para embasar esse argumento, a Veja usa a citação dos especialistas em ética Claire 

Andre e Manuel Velasquez : “Muitas controvérsias morais hoje se expressam na 

linguagem dos direitos”.  

Para encerrar a reportagem sobre a revelação do relacionamento homoafetivo de 

Daniela Mercury e casamento entre pessoas do mesmo sexo, o narrador-jornalista escreve “O 

reconhecimento do direito dos homossexuais perante as leis é, portanto, apenas um 

aspecto de uma questão social de consequências ainda não totalmente conhecidas”, 

fazendo detrimento da necessidade de avanços na discussão das temáticas LGBT’s, que não 

só se restringem ao casamento.  
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É importante destacar aqui a escolha das fontes para a composição da matéria. No 

decorrer das 4 páginas de texto, o espaço foi dado a sujeitos e/ou citações contrárias de 

maneira explícita ou velada. Paralelamente, a esses  discursos, a revista trouxe fotografias de 

casais homossexuais, contando recortes de suas histórias. A maioria desses personagens 

selecionados possuíam nível superior, pertenciam à classe média-alta, eram brancos e 

moravam nas grandes metrópoles brasileiras. 

 

 

7. Considerações finais 

 

O presente trabalho buscou associar alguns dos pressupostos conceituais mais 

importantes dos estudos sobre análise de discurso, bem como sua aplicação na mídia, no 

sentido de contribuir para uma análise crítica dos discursos produzidos pelos veículos de 

comunicação no Brasil.  

Aliada a essa metodologia, a Teoria do Enquadramento, que costuma ser utilizada no 

jornalismo político e econômico, somou-se ao referencial teórico deste estudo a fim de ajudar a 

entender que tipo de enquadramento a Veja fez sobre o assunto em questão. Como tratou do 

tema homossexualidade, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do acontecimento em 

questão, que foi o fato de uma cantora conhecida nacionalmente ter assumido um 

relacionamento lésbico.  

O Manual de Comunicação LGBT serviu como base para enxergar os deslizes 

encontrados no texto jornalístico analisado, a exemplo da escolha das fontes para falar da 

homossexualidade e do uso errôneo da expressão “movimento gay” em vez de “Movimento 

LGBT”. 

Todo esse referencial teórico e metodológico foi aplicado na análise da sessão “Carta 

ao leitor”: Maiorias e minorias, assim como na reportagem “A revelação pública de Daniela”. 

Segundo a análise, a revista Veja demonstra de forma evidente suas marcas 

ideológicas ligadas ao conservadorismo. Tal enunciação é comprovada a partir dos discursos 

construídos que demonstram certa preocupação com a velocidade dos avanços das conquistas 

LGBT’s, assim como as fontes as quais são requisitadas para explicar e até mesmo opinar 

sobre questões ligadas à homossexualidade, construindo enquadramentos que parecem 

retardar as lutas do Movimento LGBT nesse dado momento histórico.  

A midiatização do relacionamento homoafetivo da cantora Daniela Mercury trouxe 

junto a discussão dessas questões. No entanto, tais questões não foram problematizadas na 

Veja de maneira plural, quer seja dando voz aos militantes que foram qualificados de 

“intolerantes”, quer seja diversificando o leque de visões a partir das fontes consultadas. 

Por fim, o objetivo deste artigo não foi apontar erros ou acertos da Veja, mas, 

contribuir para uma análise crítica do discurso jornalístico enquanto construtor da história do 

presente, sobretudo no que tange à questões já bastante avançadas por outras sociedades. 
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RESUMO: 

O objetivo desse trabalho é discutir as transformações nos papeis sociais de gênero estabelecidos 
pela sociedade, a partir de um recorte histórico de feministas que se destacaram na luta pelo 
reconhecimento dos direitos das mulheres, sobretudo o acesso ao voto, tendo como referência a 
contribuição de Olympe de Gouges, Jeanne Deroin e Hubertine Auclert, estudiosas e feministas 
dos séculos XVIII e XIX. 
 

Palavras-chave: Relações de gênero; Feminismo; Direito das mulheres. 

 

ABSTRACT: 

The object of this paper is to discuss the transformations in the social gender roles set by 
society, from a historical view of feminists who have excelled in the struggle for recognition of 
women's rights, especially access to the vote, with reference to the contribution of Olympe de 
Gouges, Jeanne Deroin and Hubertine Auclert, and feminist scholars of the eighteenth and 
nineteenth centuries. 
 

Key words:  Gender relations; Feminists; Women's rights. 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

A conquista de espaço pelas mulheres, tanto na esfera pública, por meio da inserção 

no mundo do trabalho e da luta por direitos, quanto na esfera privada, através da liberdade nas 

escolhas afetivas e de uma maior simetria nas relações conjugais, tiveram consequências para a 

vida social como um todo. Para Scalon (2004), essas mudanças tem especial ressonância nos 

padrões familiares, tanto na sua composição como na sua estrutura. Estas transformações 

produziram mudanças significativas nas relações entre homens e mulheres e entre gerações.  

Este trabalho é resultado de estudos e reflexões realizadas na disciplina de 

“igualdade/diferença em Gênero e Políticas para a Equidade” do Mestrado acadêmico em Políticas 

Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceará. O trabalho desenvolveu-se na 

perspectiva de discutir as transformações nos papeis sociais de gênero estabelecidos pela 

sociedade, a partir de um recorte histórico de algumas feministas que se destacaram na luta pelo 

reconhecimento dos direitos das mulheres. 

Para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico, tendo como principal referencia o 

livro: “A cidadã Paradoxal: as feministas francesas e os direitos dos homens”, da estudiosa Joan 

Scott é uma das autoras mais citadas, no campo dos estudos de gênero, é também uma das 

principais teóricas contemporâneas da história das mulheres e do feminismo (Grossi, 2002). 

A proposta de se pensar e refletir a cerca da luta que as mulheres travaram para terem 

seus direitos reconhecidos, principalmente o direito ao voto, e serem vistas como cidadãs, uma vez 

que isso só era possível com o acesso ao voto, remonta um período muito antigo da história, porém 

para esta reflexão o período considerado que demarca esse momento é o ano de 1879, durante a 

Revolução Francesa. Nessa perspectiva, foi analisado a trajetória, as lutas e a contribuição de 

algumas mulheres, feministas e estudiosas de gênero, tais como de Olympe de Gouges, Jeanne 

Deroin e Hubertine Auclert, a partir do livro de Scott, durante os séculos XVIII e XIX,  que lutaram 

pela inserção das mulheres na política, exercendo assim a cidadania. 



 

 

 

Neste livro, a autora vai pontuar que as mulheres eram excluídas da noção de 

cidadania, residindo ai o grande paradoxo, pois ao mesmo tempo em que as mulheres deveriam 

lutar para que os cidadãos tivessem direitos na sociedade, elas eram excluídas desse direito, com 

a justificativa de serem diferentes dos homens. Neste livro, Scott propõem repensar a história do 

feminismo, tomando como ponto de partida o exame de certas campanhas pelos direitos políticos 

da mulher na França de 1789 a 1944. A partir da análise dos escritos e das ações de militantes 

políticas feministas em diferentes momentos históricos procurando elucidar uma alternativa ao 

enfoque consensual da história do feminismo do século XIX. 

Scott (2004) coloca que a história dessas autoras sobre suas lutas são importantes 

registros de uma trajetória na qual: 

 
 

 As mulheres, inevitavelmente, encontraram dentro de si próprias  os 
meios para lutar contra sua exclusão das políticas democráticas; uma 
história na qual as feministas transformaram, por força de sua 
imaginação, as ações caóticas e disparatadas das mulheres do passado 
em uma tradição organizada e continua. ( p. 23)  
 
 

Para Frota (2012) nesse período as mulheres ativistas viveram em toda sua plenitude, 

a luta pelo direito ao voto. Elas publicizaram a negação do direito universal que todo cidadão 

possuía, contudo isso era negado a elas, colocando a mais profunda contradição do estado 

democrático de direitos que se iniciava.  

O pensamento norteador da autora em toda a sua obra constitui em dois aspectos: primeiro o 

feminismo possui uma história, e está efetivamente marcado por ela e que essa história tem servido de base 

para a reflexão e ação do feminismo contemporâneo. Segundo, a tensão como força histórica, e esta tem 

marcado as lutas das feministas tanto para aquelas em que reivindicam a igualdade entre os sexos quanto para 

as que postulam as bandeiras da diferença. Nesse contexto a autora revisita a tradição liberal do final do 

século XVIII não somente para identificar o individualismo liberal, mas também para registrar a efervescência 

do movimento feminista. 

Portanto, é a partir desses elementos que este artigo foi constituído, propondo um debate acerca 

das questões, reflexões e dos paradoxos apresentados pelas feministas e estudiosas de seu tempo.  

 

2. CONCEITUANDO A CATEGORIA DE GÊNERO 

 

Na compreensão de Santos (2004) a utilização do gênero, como categoria 

analítica, amplia e ao mesmo tempo aprofunda o olhar sobre o contexto social possibilitando:  

 
 

a compreensão das distintas formas de relação entre o feminino e o 
masculino, tanto no âmbito das relações sociais como no âmbito da 
linguagem; a busca de um sentido para o comportamento de 
homens e mulheres como seres sexuados e a percepção de que 
toda relação de gênero é constituída de poder e que este poder se 
encontra presente nos dois polos da relação, de forma desigual (p. 
73) 



 

 

 

 
 

Nesse sentido, a categoria gênero é entendida aqui como “um elemento 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o 

gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder.” (SCOTT, 1995, p.86) 

Entendemos, então, gênero como forma de desvendar as desigualdades sociais entre 

homens e mulheres que se baseiam nas diferenças sexuais anatômicas e biológicas e como 

forma de desconstrução da pretensa “essência feminina”, há muito anunciada nos discursos 

tradicionais e machistas. Além disso, as desigualdades de gênero existentes na sociedade 

acabam por configurar as relações de poder nas quais a mulher aparece em constante 

desvantagem em relação ao homem.  

Para Scott (1995), a definição de gênero assenta-se em uma conexão entre 

duas proposições. A primeira sugere que o gênero constitui as relações sociais fundadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos. A segunda indica que o gênero é uma forma primária 

de dar significado às relações de poder. Para ela,  

 
 

[...] o termo “gênero” também é utilizado para designar as relações 
sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações 
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum, 
para diversas formas de subordinação feminina, nos fatos de que 
as mulheres têm a capacidade para dar à luz e de que homens têm 
uma força muscular superior. Em vez disso, o termo “gênero” torna-
se uma forma de indicar “construções culturais” - a criação 
inteiramente social de ideias sobre os papeis adequados aos 
homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e de mulheres. “Gênero” é, segundo esta definição, uma 
categoria social imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995, 
p.75).  

 
 
Existem diversas e conflitantes formas de se definir e viver a masculinidade e a 

feminilidade. A cultura constrói e distingue corpos e sujeitos femininos e masculinos. O modo 

como os sujeitos se constroem masculinos e femininos se expressa pela articulação de 

gênero com outras “marcas” sociais, tais como classe, etnia, sexualidade, geração, religião e 

nacionalidade. Essas articulações permitem que as feminilidades e as masculinidades sejam 

vividas de formas diferentes por grupos diferentes, dentro do mesmo grupo e até mesmo por 

indivíduos em diferentes momentos de sua vida (LOURO, 2003).  

O gênero é construído social e culturalmente, envolvendo um conjunto de 

processos que vão marcando os corpos, a partir do que é definido como sendo masculino ou 

feminino. As marcas de gênero se inscrevem sobre o corpo (GOELLNER, 2010). Sendo 

assim, as mulheres são propensas a ocuparem um lugar de dominação na sociedade, tendo 

em vista o caráter negativo e inferior, culturalmente construídos, dos papéis que lhe são 

atribuídos. 

O conceito de gênero implica em uma relação desigual entre o masculino e o 

feminino, considerando-se que a sociedade atribui, geralmente, mais valor ao que é 



 

 

 

considerado masculino. Desse modo, as relações de gênero são relações de poder uma vez 

que produzem uma distribuição desigual de autoridade, de poder e de prestígio entre as 

pessoas de acordo com seu sexo (ALMEIDA, 1995). 

Na concepção de Louro (2003), o processo pelo qual nos constituímos como 

homens e mulheres, através das mais diversas instituições e práticas sociais, não é linear, 

progressivo ou harmônico, não estando nunca completo ou finalizado, ou seja, é ao longo de 

toda a nossa vida que nos constituímos como sujeitos masculinos ou femininos. Desse 

modo, por ser uma construção social, o gênero não se apresenta sempre do mesmo jeito em 

todas as épocas e lugares. Varia de acordo com os costumes, as leis, as religiões e as 

experiências cotidianas das pessoas. 

Não podemos pensar que existe a categoria homem e a categoria mulher 

isoladamente, visto que os sujeitos são homens e mulheres plurais por pertencerem a, 

religiões, etnias, classes sociais, faixas etárias diferentes. De acordo com a teoria feminista 

pós-estruturalista, o binarismo masculino/feminino não existe visto que masculinidade e 

feminilidade se definem reciprocamente, uma vez que não existe essência determinada a 

priori para uma e outra identidade (GOELLNER, 2010). 

Scott (1995) aponta que a palavra gênero faz parte de uma tentativa realizada 

pelas feministas contemporâneas com a finalidade de “reivindicar um certo terreno de 

definição, para sublinhar a incapacidade das teorias existentes para explicar as persistentes 

desigualdades entre as mulheres e os homens”(p.85). Para Amaral (2005),  

 
 

A concepção de gênero é uma categoria de análise que possibilita 
questionar as representações sociais de homens e de mulheres, do 
ser feminino e do ser masculino construídas nas relações sociais. 
Os estudos de gênero conseguem superar explicações 
essencialistas da condição feminina e da condição masculina que 
hierarquizam homens, mulheres e os símbolos a eles associados 
(p.59). 

 
 

O conceito de gênero propõe um afastamento de análises que repousam sobre 

uma ideia reduzida de papéis e funções de mulher e de homem. Aproxima-se de uma 

abordagem ampla que considera que as representações e pressupostos do que é feminino e 

masculino têm implicações na constituição das instituições sociais, símbolos, normas, 

conhecimentos, leis, doutrina e políticas, estando também implicados com a sua produção, 

manutenção ou ressignificação (LOURO, 2003). 

Na Perspectiva de Machado (1992), ainda que o gênero esteja referido às 

diferenças anatômicas, fisiológicas, ele se destaca desse campo restrito para dar 

significação a outros campos simbólicos. Para ela 

 
:  

Os sistemas de gênero não estão isoladamente fundados na 
simbolização cultural da diferença dos sexos dos seres humanos, 
mas na constituição simbólica de uma rede de significados que 
estabelecem associações (matáforas, metonímia etc) com outros 



 

 

 

elementos do universo (sol, lua, energia, terra, ordem, destruição, 
criação, controle, prestígio, etc). (p.31) 
 
 

Na compreensão de Santos (2004) “o gênero define espaços – “lugares sociais”, 

confere valores, constrói diferenças”.  Fundamentada no pensamento de Scott, Frota (2012), 

coloca que o gênero é um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações 

complexas entre diversas formas de interação humana. 

 

3. O MOVIMENTO FEMINISTA: visibilizando o invisível 

 

O Movimento Feminista surgiu no século XIX como um dos mais significativos 

movimentos sociais e se configurou plenamente na segunda metade do século XX, cuja ação 

coletiva das mulheres, através da emergência das primeiras correntes feministas, espalhou-

se pelos países do mundo ocidental. Para Bandeira (2000) o Movimento Feminista permitiu 

que após longos séculos de exclusão e dominação, as mulheres conhecessem a 

possibilidade, histórica de pensarem a sua condição, não mais como um destino natural-

biológico, mas como sujeitos de uma nova situação social e política.  

 
 

O feminismo constitui-se no movimento social que mais 
profundamente interferiu no pensamento social e político ocidental, 
da forma como este se estruturava desde o século XVI. A ideia de 
Estado e do político, impermeáveis e higienicamente distanciados 
do social e separados da sociedade tentou unificar e universalizar o 
social. O feminismo, por sua vez, como uma voz de resistência e 
de crítica, colocou como centro de seu projeto a multiplicidade, a 
pluralidade do político e a impossibilidade tanto da unificação 
quanto da hegemonia do universal nas sociedades divididas pelas 
relações sociais de sexo, gênero, entre outras. (BANDEIRA, 2000. 
P.15). 
 
 

Na concepção de Costa (2005) o feminismo, enquanto movimento social é um 

movimento essencialmente moderno, surge no contexto das ideias iluministas e 

transformadoras da Revolução Francesa e da Americana e se espalha, em um primeiro 

momento, em torno da demanda por direitos sociais e políticos. Nesse seu alvorecer, 

mobilizou mulheres de muitos países da Europa, dos Estados Unidos e, posteriormente, de 

alguns países da América Latina, tendo seu auge na luta sufragista. 

 Após um pequeno período de relativa desmobilização, o feminismo ressurge no 

contexto dos movimentos contestatórios dos anos 1960, a exemplo do movimento estudantil 

na França, das lutas pacifistas contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos e do 

movimento hippie internacional que causou uma verdadeira revolução nos costumes. 

Ressurge em torno da afirmação de que o “pessoal é político”, pensado não apenas como 

uma bandeira de luta mobilizadora, mas como um questionamento profundo dos parâmetros 

conceituais do político. Vai, portanto, romper com os limites do conceito de político, até então 

identificado pela teoria política com o âmbito da esfera pública e das relações sociais. 



 

 

 

O feminismo traz para o espaço da discussão política as questões até então 

vistas e tratadas como específicas do privado, quebrando a dicotomia público-privado, base 

de todo o pensamento liberal sobre as especificidades da política e do poder político. Para o 

pensamento liberal, o conceito de público diz respeito ao Estado e às suas instituições, à 

economia e a tudo mais identificado com o político. Já o privado se relaciona com a vida 

doméstica, familiar e sexual, identificado com o pessoal, alheio à política. Ao utilizar essa 

bandeira de luta, o movimento feminista chama a atenção das mulheres sobre o caráter 

político da sua opressão, vivenciada de forma isolada e individualizada no mundo do privado, 

identificadas como meramente pessoais. Nesse sentido, Pateman (1996), coloca que as 

mulheres passaram a refletir sua condição na sociedade, refletindo e questionando o 

tratamento natural de sua condição enquanto mulher:  

 
 

[...] chamou a atenção das mulheres sobre a maneira como somos 
levadas a contemplar a vida social em termos pessoais, como se 
tratasse de uma questão de capacidade ou de sorte individual [...] 
As feministas fizeram finca-pé em mostra como as circunstâncias 
pessoais estão estruturadas por fatores públicos, por leis sobre a 
violação e o aborto, pelo status de “esposa”, por políticas relativas 
ao cuidado das crianças, pela definição de subsídios próprios do 
estado de bem-estar e pela divisão sexual do trabalho no lar e fora 
dele. Portanto, os problemas “pessoais” só podem ser resolvidos 
através dos meios e das ações políticas (p. 47). 
 
 

O movimento significou uma redefinição do poder político e da forma de 

entender a política ao colocar novos espaços no privado e no doméstico. Sua força está em 

recolocar a forma de entender a política e o poder, de questionar o conteúdo formal que se 

atribuiu ao poder a as formas em que é exercido. Esse é o seu caráter subversivo (LEON, 

1994, p. 14). Ao trazer essas novas questões para o âmbito público, o feminismo traz 

também a necessidade de criar novas condutas, novas práticas, conceitos e novas 

dinâmicas. Um exemplo tem sido toda a crítica ao modelo de cidadania universal. O 

movimento feminista, apesar de inserir-se no movimento mais amplo de mulheres,  distingue-

se por defender os interesses de gênero das mulheres, por questionar os sistemas culturais 

e políticos construídos a partir dos papéis de gênero historicamente atribuídos às mulheres, 

pela definição da sua autonomia em relação a outros movimentos, organizações e ao 

Estado, e pelo princípio organizativo da horizontalidade, isto é, da não-existência de esferas 

de decisões hierarquizadas (ÁLVAREZ, 1990, p. 23) 

Para Carneiro (2003) no Brasil o movimento de mulheres é um dos mais 

respeitados do mundo e serve como referência fundamental em certos temas do interesse 

das mulheres no plano internacional. É também um dos movimentos com melhor 

performance dentre os movimentos sociais do país. Fato que ilustra a potência deste 

movimento foram os encaminhamentos da Constituição de 1988, que contemplou cerca de 

80% das suas propostas, o que mudou radicalmente o status jurídico das mulheres no Brasil.  



 

 

 

Importante pontuar também a originalidade do movimento feminista se 

assentando tanto na particularidade dos problemas e das questões levantadas, assim como 

pelo momento histórico de sua emergência.  Fundamentou-se a partir de uma ética 

assentada na crítica ao domínio patriarcal e em uma razão androcêntrica de humanidade, 

excluindo as mulheres de sua condição de sujeitos, negando seus direitos, invibilizando e 

silenciando suas vozes, seus desejos e sua condição humana.  

Portanto, o movimento Feminista se constituiu numa possibilidade concreta de 

participação e organização social e políticas das mulheres a partir de suas demandas, 

reivindicações e principal da sua condição de invisibilidade perante a sociedade. Com isso, 

abriu-se espaço para que as vozes femininas fossem ecoadas, que os direitos, não só ao 

voto, fossem adquiridos e principalmente que elas passassem a decidir sobre si e sobre os 

demais. Todas essas lutas, não só no campo material, mas também no plano ideológico e 

simbólico foram importantes para que a mulher hoje possa usufruir de um novo tratamento 

na sociedade. Contudo, essa luta ainda não cessou, ainda são muitos os muros, muitas 

vezes invisíveis e naturalizados, a serem quebrados para que possamos viver numa 

sociedade com maior equidade de gênero e  respeito a diversidade e a as diferenças. 

 

4. A TRAJETÓRIA DAS FEMINISTAS: Olympe de Gouges, Jeanne Deroin e Hubertine 

Auclert. 

 



 

 

 

Scott recompõe a trajetória de luta das feministas anunciando 

suas  principais bandeiras de luta. Olympe de Gouges e Jeane Deroin 

perceberam cedo a importância do direito ao voto como importantes 

instrumentos de emancipação das mulheres. Para Olympe o voto não 

representava somente a escolha dos representantes. Em sua 

concepção o voto significava o direito à escolha, à decisão, de 

modo especial ao exercício do poder social, em nome não só dos 

indivíduos, mas também dos grupos sociais (Frota, 2012).  Em 

1789 Olympe de Gouges, ao perceber que a declaração dos 

direitos do homem era pretensamente universalista, mas excluía 

na prática a participação das mulheres, elaborou a Declaração 

dos Direitos da Mulher, em que contempla a copresença política e 

social de homens e mulheres e igual dignidade para os dois sexos. 

 Os dezessete artigos da Declaração dos Direitos da 

Mulher estabelecem um paralelo exato contra a Declaração dos 

Direitos do Homem, em que frequentemente ela substitui a 

palavra Homem pelas palavras “Mulher e Homem”. Para Frota 

(2012) a Declaração dos Direitos da Mulher abre possibilidade 

para pensa a condição da mulher: 

 

 

Dá ênfase especial ao direito de expressão das mulheres e 

afirma que a mulher tem o direito de subir ao patíbulo; 

deveria ter igualmente o direito de subir à tribuna; o Homem 

sozinho não representa a humanidade; se as mulheres 

estavam sujeitas às forças coercitivas da lei, então deveriam 

também ser participantes ativas da formulação da lei. (p. 

46).   

 

 

Jeane Deroin assumiu a posição de herdeira de Olympe de 

Gouges durante a Revolução de 1848, lutando pelos direitos das 



 

 

 

mulheres. Lutava pela igualdade, pelo direito ao trabalho e pelo direito 

ao voto feminino. Escreveu artigos e panfletos sobre a reforma 

economico-social, tendo colaborado para o La Voix des Femmes 

(primeiro jornal feminista) e lançado seu próprio jornal, La Politique des 

Femmes, que mais tarde tornou-se L’Opinion des Femmes. Foi 

reconhecida pelos historiadores como uma feminista “da diferença”. 

Deroin invertia as explicações cotidianas para as diferenças 

entre os sexos, as quais estavam mais ligadas aos aspectos da 

organização social do que aos aspectos biológicos. Ela buscava realçar 

as diferenças no sentido de consolidar a identidade política das 

mulheres e reforçar sua teoria em favor de direitos iguais para homens 

e mulheres. Deroin entendia como um erro histórico negar as 

diferenças: “tentaram se ver livres do jugo que as oprimia tornando-se 

semelhantes ao homem” (p. 138).  Para essa feminista as diferenças 

sociais tinha uma raiz de existir que produzia a diferença social, Scott 

(2004): 

  

 

Não era a natureza, mas a organização social que produzia a 
diferença social. Era esse o ponto aos mesmo tempo 
reconhecido e negado pelos que defendiam a separação das 
esferas da ação; essa era a contradição  que ficava revelada 
pela recusa feminista em admitir esferas separadas(p.142); 

 
 



 

 

 

Na compreensão de Deroin não era a natureza, o aspecto 

biológico, mas a organização que produzia a diferença. Outra questão 

que ganha importância nos estudos de Deroin é a noção de individuo 

abstrato. Sem o reconhecimento legal, não havia como uma mulher ser 

qualificada como cidadão, não havia como atingir seu status de 

indivíduo. A constituição incorporava no homem o individuo abstrato, 

quem não estivesse nesse paradigma não podia votar nem ser 

representante do povo. Os estudos de Deroin Contribuiram para uma 

noção de atuação feminina subversiva e estabeleceu um objetivo 

comum nas lutas das mulheres do passado, do presente e do futuro. 

Em seu livro Scott coloca que Hubertine Auclert vem denunciar a “mentira” (nas 

palavras de Jeanne Deroin) de uma república que se recusava a conceder direitos políticos 

as mulheres, ou seja, uma república que negligenciava a existência da figura feminina. 

Naquela época apenas as pessoas que tinha acesso ao voto eram consideradas cidadãs. 

Como as mulheres não tinha acesso ao voto, não eram reconhecidas como cidadãs e não 

tinham suas demandas atendidas pelo Estado. Hubertine entra na política com o advento da 

Terceira República em 1886, sua principal bandeira de luta era que as mulheres tivessem 

acesso ao voto. Em seu livro, “a Cidadã Paradoxal”, Scott (2002) menciona algumas das 

particularidades de Hubertine: 

 
 

Alguns de seus discursos são fascinantes pela mescla de 
reivindicações que se caracterizam por sua incongruência e por 
sua heterogeneidade; bastava-lhe descobrir uma brecha numa 
argumentação para interpor imediatamente um apelo em favor do 
direito das mulheres ao voto. (p. 156).  
 
 

Hubertine começou sua campanha em favor do sufrágio feminino, em 1876, três 

anos após sua chegada a Paris, suas batalhas eram travadas nas páginas de seu jornal, La 

Citoyenne, nas centenas de abaixo-assinado que fazia circular e mandava para os 

deputados, nas prefeituras, nas igrejas. A questão do social ganha destaque na luta de 

Hubertine, uma vez que esta estava dissociada do político, do público e, portanto, era vista 

como secundária e ligadas às questões das mulheres. Sua tese fundamental era a de que 

havia uma conexão entre os interesses da mulher e os interesses do social. Hubertine queria 

acabar com a separação entre o político e o social, sem apagar as diferenças entre homem e 

mulher.  

 
 

Negar as mulheres o direito ao voto punha em dúvida a capacidade 
que o Estado tinha de assegurar a masculinidade de seus 
cidadãos. Dar somente aos homens o direito ao voto, era um 
estratagema que criava a ilusão da soberania, quando, na verdade, 



 

 

 

redundava numa abdicação de poder. A subordinação das 
mulheres representava, de forma simbólica e efetiva, a 
subordinação do social ao político e ao Estado. (Scott, 2002, p. 
193). 
 

 
 Nessa perspectiva, tanto os republicanos quanto os socialistas negaram o 

direito das mulheres ao voto, alegando que a emancipação das mulheres deveria esperar a 

revolução, já que as mulheres não tinham direito ao voto, seria perda de tempo preocupar-se 

com os interesses das mulheres. Na concepção de Hubertine, o voto representava os 

diferentes interesses que as diferenças sociais produziam, logo, a mulher também teria o 

direito ao voto. Hubertine defendia que a diversidade era indispensável para que a sociedade 

funcionasse de forma harmoniosa, por isso não lutava para que as mulheres fossem iguais 

aos homens, mas para que essas diferenças não fossem motivo de desigualdade, de que o 

masculino fosse superior ao feminino. Ela compreendia que a mulher, assim como os 

homens, possuíam particularidades e especificidades biológicas, educacionais e considerava 

isso importante.  

Observa-se aqui que a estudiosa já anunciava a importância da equidade de 

gênero, do respeito à diversidade e a pluralidade de homens e mulheres enquanto sujeitos 

do processo de construção da sociedade. 

Na perspectiva de Scott (2002) as lutas travadas por essas mulheres, são 

processos que se vem construindo de maneira distinta, em épocas diferentes, em locais 

onde ocorrem historicamente contradições discursivas especificas, difíceis de resolver, as 

vezes insolúveis.  Portanto, ela defende que a história do feminismo tem sido um instrumento 

importante e complexo, usado de maneira consciente para as finalidades da política 

feminista. Certamente, as ideias e as lutas travadas por essas mulheres iluminaram as 

especificidades desses processos, tornando esse embate, que se dá no campo ideológico, 

cultural, educacional e simbólico, mais consciente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho pontuamos a importância de reconhecer as pensadoras, suas 

lutas e ideias, pois isso significa dialogar com elas, a partir do estudo de suas obras. 

Enfatizamos ainda que não é necessário negar o processo de exclusão das mulheres, mas 

que é fundamental realizarmos conjuntamente um trabalho de desconstrução, construtivo, 

em nome de uma nova relação entre gênero, com base em outros princípios: da equidade, 

da pluralidade, do respeito e da diversidade.  

A categoria de gênero é compreendida aqui como um elemento constitutivo de 

relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos. É também um 

primeiro modo de dar significado as relações de poder. Portanto entender e compreender 

essas relações construídas em torno das questões de gênero e os marcadores que 

sustentam sua existência é importante para pensarmos nas estratégias de lutas que possam 



 

 

 

contribuir para um debate mais rico e aprofundado sobre a categoria analítica de gênero. 

Certamente, os estudos dessas feministas foram importantes para iluminar essas discussões 

que contribuíram para uma maior visibilidade das mulheres, refletindo na conquista de seus 

direitos enquanto sujeitos que lutam, transformam e ressignificam sua história. 
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O que ocorre quando a norma muda de lado? Discursos 
contrários à resolução CFP 1/99 na internet 
 

Em março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

publicou a Resolução nº 001/99 (Res. 1/99) sobre a atuação dos psicólogos 

em relação à Orientação Sexual (CFP, 1999), e parece-me que uma 

resolução profissional nunca recebeu tanta evidência no Brasil: uma breve 

busca sobre a norma na internet indicará milhares de resultados. Há mais de 

cinquenta anos a psicologia é uma profissão regulamentada no Brasil (Brasil, 

1962) e assim nos tornamos “um dos poucos países a adotar uma legislação 

reguladora da profissão em todo território nacional” (Dimenstein, 1998). A 

partir de 1977 seu exercício passa a ser orientado, supervisionado e 

disciplinado pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de 

Psicologia (Brasil, 1977), que em conjunto constituem uma Autarquia Federal, 

com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do 

Trabalho. Desde 1995 já foram expedidas 147 resoluções, nenhuma tão 

popular quanto esta em questão. O motivo dessa popularidade será sua 

interferência no encaminhamento de pessoas, principalmente crianças e 

adolescentes, fora dos padrões heteronormativos para tratamento 

psicológico?  

A psicologia desde sua regulamentação detém dentre suas funções 

privativas a utilização de métodos e técnicas para diagnóstico psicológico e 

solução de problemas de ajustamento. Funções que se modificam, 

impulsionadas por questionamentos sociais, como a intensa mobilização em 

torno da alteração do Código 302.0 da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID); que cria condições 

para a instituição da Res. 1/99.  Neste trabalho, procuro trilhar pistas das 

formações discursivas (Foucault, 2012) presentes nas reações contrárias 

Res. 1/99, contrárias, portanto, à despatologização da homossexualidade. 



 

 

 

Esta análise integra a pesquisa “O Conselho Federal de Psicologia e a 

questão da orientação sexual”, sob orientação do prof. Dr. Luiz Mello, no 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 

Goiás; nesta, pretendo refletir sobre por que foi necessária, como foi possível 

e o que se esperava com a instituição da Res. 1/99? Na escrita procuro 

descrever os textos com o uso de termos e argumentos – se não idênticos – 

semelhantes a eles próprios Com a análise de oito notícias selecionadas no 

portal Gospel Prime (GP), espero realizar uma leitura útil a simultânea 

reflexão e intervenção política, acadêmicas e/ou por movimentos sociais. 

O portal Gospel Prime existe desde 2008 e afirma alcançar 3,5 

milhões de visualizações mensais. Apresentam-se como um site 

independente e interdenominacional, “100% cristão”, sua equipe conta com 

mais de 20 pessoas, entre redatores, jornalistas, colunistas, consultores, 

programadores e designers; cada colaborador pertence a uma denominação 

diferente, para manter a imparcialidade, “oferecer informações precisas, 

objetivas e com credibilidade”. Tem como objetivo informar “tudo o que 

acontece no universo evangélico, independentemente da denominação”; e 

“contribuir, através da produção, publicação e difusão de notícias do mundo 

cristão, para uma igreja mais bíblica, que tenha relevância na sociedade 

moderna”. Divulga seu conteúdo nas redes sociais, em perfis do Twitter e 

Facebook. Em uma busca com o descritor ‘CFP’ neste portal são localizadas 

45 notícias, muito semelhantes uma as outras, todas relacionadas a 

Resolução 1/99,  a partir de 2011. 

A Resolução nº 1/99 (CFP, 1999) considera que: o psicólogo é um 

profissional da saúde; seja qual for seu campo de atuação, o psicólogo é 

frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade; faz parte da 

identidade do sujeito o modo como cada um vive sua sexualidade; a 

homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio ou perversão; há, na 

sociedade, uma inquietação em torno de práticas sexuais desviantes da 

norma estabelecida sócio-culturalmente; e, por fim, considera-se o papel da 

Psicologia na superação de preconceitos e discriminações, ao contribuir com 

seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade. 

Dos seus breves seis artigos, os dois iniciais afirmam qual deve ser a prática 

dos psicólogos “em relação à questão da orientação sexual” – como descrito 



 

 

 

no prelúdio: atuar “segundo os princípios éticos da profissão de não 

discriminação e promoção de bem-estar das pessoas e da humanidade” 

(idem, p. 1), e “contribuir com seu conhecimento para reflexão sobre o 

preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra 

quem apresente comportamentos ou práticas homoeróticas” (idem, p. 2). O 

terceiro e o quarto artigos vetam aos psicólogos qualquer ação que favoreça 

a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, a orientar 

homossexuais para tratamentos não solicitados, a colaborar com eventos e 

serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades, e a se 

pronunciar ou participar de pronunciamentos públicos, nos meios de 

comunicação de massa, que reforcem preconceitos sociais em relação aos 

homossexuais (idem).  

Nas notícias analisadas, algumas falas em defesa da resolução são 

citadas: Francisco Cordeiro, representante da Organização Pan-Americana 

de Saúde – Opas, afirma que a homossexualidade não constar na 

classificação de doenças desde 1990 (Aragão, 2012b). Ana Paula Uziel, 

representante do CFP, reitera e completa: “por isso não faz sentido se falar 

em tratamento, muito menos em cura”, “fica preservada a liberdade de 

atuação profissional, mas essa liberdade tem limite” (idem); a fala de 

Humberto Verona, presidente do CFP: “não existe psicólogo cristão: a 

psicologia é laica, a pessoa é cristã”; e sobre a interferência na autonomia do 

Conselho que o PDC 234/11 representa, que possui “normas éticas para 

combater uma intolerância histórica” (Aragão, 2012a). E ainda Toni Reis, 

presidente da presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABLGBT, “Prometer cura para o que 

não é doença, no caso para a homossexualidade, é charlatanismo” (Aragão, 

2012b); para quem é o preconceito que leva um gay a procurar tratamento, e 

que “deve-se curar a síndrome de patinho feio e não a homossexualidade em 

si” (Aragão, 2012a). Sobre uma das audiências públicas do PDC 234/11, ao 

contrário do que ocorre com as falas favoráveis ao projeto, a presença de 

participantes favoráveis a resolução é apenas citada, sem mencionar suas 

falas: 

O presidente do Conselho Federal de Psicologia, Humberto 
Cota Verona, o presidente da Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 



 

 

 

(ABLGBT), Toni Reis e o deputado federal Jean Wyllys 
também discursaram sobre o tema (Lopes, 2012b) 
 

De início já é clara a tendenciosidade do portal: aqui se encerram a 

menção aos discursos favoráveis a Res. 1/99 dos oito textos. Em notícia 

sobre indeferimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao pedido 

para antecipar a anulação parcial da Resolução CFP 1/99 do Ministério 

Público Federal (MPF), em 23 de julho de 2012, todos os argumentos do 

texto giram em torno, não da decisão judicial, mas da equivocada afirmação 

de que os psicólogos estão proibidos de atenderem homossexuais que 

busquem seus serviços, sob qualquer demanda; e defendem a ação do MPF: 

O MPF alegou para ingressar com a ação, o direito dos 
homossexuais de por conta própria procurarem a ajuda de 
um profissional. O órgão acredita que o CFP não pode impor 
uma medida que, no seu entendimento, afeta a dignidade da 
pessoa humana e a liberdade de manifestação de 
pensamento (Teixeira, 2012b) 

 
Apesar de assinar ação civil pública do MPF que pede a suspensão 

dos artigos 3º e 4º da resolução 1/99, o procurador Vinicius Panetto garante 

que ela não pretende liberar ou afirmar que existe a “cura gay”. Panetto 

considera que a ação, ‘na verdade’, garantiria aos homossexuais os mesmos 

direitos do heterossexuais, medida protetora aos homossexuais ‘em conflito’, 

que podem desenvolver depressão, ansiedade e chegar ao suicídio quando 

sente atração por pessoas do sexo oposto: 

Não cabe ao MPF definir se existe, ou não, a ‘cura gay’. Mas 
se um homossexual se apaixonar por uma pessoa de outro 
sexo e achar que precisa ir ao psicólogo para ter 
orientações, o profissional não pode negar ajuda (Teixeira, 
2012b) 
Nesses casos, a gente pede que o psicólogo possa atender 
o homossexual, pois o papel do profissional não vai ser 
mudar sua posição sexual, mas orientá-lo (idem) 
 

As reações contrárias à resolução 1/99 buscam legitimidade em 

argumentos liberais radicais, para os quais não há valores éticos 

suficientemente legítimos para interferir no mercado. Argumenta-se que a 

resolução restringiria a autonomia do psicólogo (Lopes, 2013), sua a 

liberdade profissional (Teixeira, 2012a), o próprio trabalho dos profissionais 

(Aragão, 2012a); e violaria o livre arbítrio dos homossexuais (Teixeira, 

2012a), o “direito da pessoa de receber orientação profissional” (Aragão, 

2012a). Os argumentos de livre comércio de serviço de ‘reversão’ da 



 

 

 

sexualidade, vestem interesses religiosos ao judiciário e legislativo, o que 

pode ser um sinal de enfraquecimento da legitimidade do discurso religioso 

nos meios institucionais. Esses argumentos são reproduzidos por seus 

defensores até que a habitual repetição deixa escapar o que precisamos para 

compreender: por que doze anos depois da instituição da Res. CFP 1/99 

surgem essas reações? 

Nas notícias analisadas, a Resolução CFP 1/99 é apresentada como 

a norma “que proíbe os profissionais da área de oferecerem tratamentos para 

mudar homossexuais” (Aragão, 2012b); sobre a relação dos psicólogos com 

os pacientes que tentam tratar sobre sua sexualidade (Lopes, 2012b); norma 

que causa polêmicas entre religiosos, psicólogos e deputados e é discutida 

desde 1999 (Aragão, 2012b); “legislação brasileira” que proíbe “um psicólogo 

de emitir opiniões públicas ou tratar a homossexualidade como doença”, 

passível de mudança por decreto para ‘legalizar tratamento para gays’, em 

uma ação legítima da bancada evangélica (Aragão, 2012a); Ou, como define 

o deputado Anderson Ferreira (PR-PE), “a decisão do Conselho Federal de 

Psicologia de proibir o atendimento de homossexuais que procuram 

psicólogos é um lixo, foi legislar. Restringe a autonomia do psicólogo” (Lopes, 

2013). Esta seria passível de manipulação para “impedir que homossexuais 

escolham deixar [sua] opção sexual, por pessoas que dizem que ela proibiria 

tal mudança” (Teixeira, 2012a). 

A ligação do CFP com a militância Gay é considerada “partidarismo”, 

passível de denuncia formal, feita por Marisa Lobo através do deputado e 

pastor Marco Feliciano, em que pede investigação do CFP por militar “em 

causas como se fosse um partido político e não um conselho federal da 

profissão”; “até em marchas Gays em são Paulo, por exemplo, com carro de 

som e tudo”, “passeatas em Brasília, com projetos inclusive de mudar a 

identidade do profissional que se considerar um travesti, e quiser ser 

chamado por outro nome” (Caceres, 2011). Recrimina-se a atitude do CFP à 

época do veto ao ‘kit gay’, em que “foi as ruas, militando como um partido 

político cobrando atitude da presidenta”, em “uma militância explicitamente 

gay” (Caceres, 2011). Marisa Lobo “tem travado uma batalha pessoal contra 

o CFP”, para que o conselho adote uma postura ética e deixe de tomar 

partido nas causas homossexuais. Levanta a suspeita de “estarem legislando 



 

 

 

em causa própria”, ou por objetivos não explícitos: 

“muita coisa por detrás desse comportamento, além de 
acabar com o preconceito. Se essa fosse a verdadeira 
causa, estariam centrados, discretos, agindo conforme o 
código de ética” (Caceres, 2011). 
Se nós como psicólogos não podemos induzir orientação 
sexual, religião e política, porque o conselho em nome de 
uma pseudo proteção das minorias milita induzindo a 
convicções partidárias em todas as áreas, quem fiscalizará 
este conselho? (Caceres, 2011) 
“O nome disso seria usurpação de poder. (…) Eles não se 
preocupam com a verdade científica e muito menos com a 
intenção do pedido do MP, que é realmente promover o 
direito à liberdade humana.” (Teixeira, 2012a) 
 

Marisa Lobo é apresentada como “o pivô da questão” (Teixeira, 

2012a), carrega a fama por ser a psicóloga que enfrenta o Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) (Caceres, 2011). Apresentada como especialista em 

psicologia da sexualidade, e em seu currículo ‘extenso’ está “um estágio na 

Mont Sinai Hospital, em New York, a convite do governo dos Estados Unidos, 

três livros e uma agenda de palestras em todo o Brasil” (Caceres, 2011). 

Membro da igreja batista, “a maior psicóloga cristã do Brasil”, segundo o GP, 

recusa esse título, pois  

“Jesus sim é o maior psicólogo da humanidade. Me 
considero ousada e pronta a realizar a tarefa de defender 
com meu conhecimento o evangelho, como todo profissional 
cristão deveria fazer” (Caceres, 2011).  
 

Sobre porque se define enquanto ‘psicóloga cristã’, e se é possível 

conciliar religião com profissão, Marisa responde: 

Porque sou Cristã, creio em Jesus Cristo como meu único 
Senhor e Salvador, creio que ele cura, sara e liberta. E tenho 
sido agraciada com essa verdade, além do mais, essa é 
minha orientação de fé. E tudo, absolutamente tudo em 
minha vida está subordinado á palavra de Deus inclusive 
minha profissão, creio ser por isso que sou, graças a Deus, 
bem sucedida (Caceres, 2011). 
 

Reconhece que a homossexualidade não pode ser classificada 

como distúrbio ou doença, pois “não é incapacitante”, “é um desejo sexual 

que a pessoa tem por outra do mesmo sexo” (Teixeira, 2012a); ou porque 

deixou de ser considerada doença pelas Nações Unidas na década de 1990, 

e assim “um psicólogo não poderia fazer alguém mudar sua orientação 

sexual” (Aragão, 2012a). Ela nega oferecer “cura” a pacientes gays (idem). 

Marisa rechaça qualquer acusação de homofobia (idem), e alerta para a 

tendência dos ativistas homossexuais de atribuir à religião o rótulo de 



 

 

 

homofóbica: “Nunca jamais devemos aceitar isso. Se querem direitos 

respeitem os direitos dos outros” (Teixeira, 2012a). Ela afirma que sempre 

achou necessária a resolução ‘01-999’, mas considera que seu texto deixaria 

dúvidas, “pois se o homossexual buscar essa ajuda eu posso atender suas 

dúvidas e seu sofrimento psíquico ainda que seja para mudar sua orientação 

condição e ou opção sexual” (Teixeira, 2012a). Seus textos publicados na 

internet seriam tratados como falta ética pelo conselho, ‘apenas’ por sugerir o 

exemplo de Jesus para alcançar a comunidade gay: “não concordava com 

certos comportamentos, porém tratava com tolerância e amor” (Aragão, 

2012a). 

Afirma que seu registro profissional foi publicado nas redes sociais 

para que militantes a denunciassem (Caceres, 2011). Ativistas pró-gay e 

ateus teriam denunciado a psicóloga, o que coloca em risco seu registro 

profissional (Aragão, 2012a). Ela declara ter conhecimento de mais de 40 

denúncias contra ela, “pelo menos é o que eles dizem [o CFP], talvez para 

me amedrontar” (Caceres, 2011). Marisa Lobo, “talvez a mulher cristã mais 

odiada no país por militantes gays e psicólogos não cristãos”, luta contra os 

“privilégios gays” (Aragão, 2012a). Ela “saiu do anonimato” para denunciar a 

“perseguição que tem sofrido” por militantes gays, por “heterofobia, teofobia, 

preconceito”; apenas “por professar sua fé”, por se declarar Cristã e por se 

posicionar contra as práticas homossexuais (Caceres, 2011). Marisa sofre 

perseguição 

 “por ter ousado questionar o conselho sobre o conteúdo do 
KIT gay, que é absurdamente sexualizado. Tanto que a 
presidenta Dilma Russef, com a força da nossa frente da 
família, acabou com esse kit” (Caceres, 2011). 
 

Vítima, mas não indefesa. Acompanhada por um quadro pronto para 

agir. Marisa afirma ser orientada por amigos deputados e advogados quanto 

as suas opiniões nas redes sociais (Caceres, 2011). Pediu união dos 

pastores e parlamentares cristãos no tratamento desta questão (Aragão, 

2012a). Sobre a possibilidade de perder o registro profissional, Marisa Lobo 

duvida:  

Eles não poderiam, sei dos meus direitos. Mas caso 
acontecesse com certeza pediria investigação para apurar 
esses comportamentos do conselho, porque seria 
perseguição religiosa e isso eu não aceito de forma alguma 
(Caceres, 2011). 



 

 

 

 

O que também vale em relação ao novo processo do CFP contra 

Silas Malafaia, uma “perseguição heterofóbica e religiosa. Eles estão sem 

moral para isso, acho que deveriam investigar a si próprios.” (Caceres, 2011). 

Sente-se muito perseguida pelos comentários em seu perfil no Twitter, mas 

ela agradece: 

e agradeço a Deus por isso, pois é [em] cumprimento de sua 
palavra, e depois só me perseguem porque estou 
incomodando, porque temem, porque sabem que tem 
fundamentos minhas críticas, e eles nem sonham com o 
batalhão de psicólogos insatisfeitos, com a postura desse 
conselho e com essa ditadura de minorias que está se 
instalando no Brasil (Caceres, 2011). 

 
Outra ‘psicóloga cristã’, Rozângela Justino, também afirma sofrer 

perseguição e discriminação por parte do CFP: “Sou discriminada por ser 

evangélica. Sempre atendi pessoas com desejo de não sentir atração por 

pessoas do mesmo sexo” (Aragão, 2012b). Durante 27 anos ela atendeu 

pessoas que “demonstrem desejo de deixar a atração pelo mesmo sexo”, até 

ser punida com censura pública pelo conselho646, quando deixou de exercer 

a profissão (idem). Haveria ainda um dossiê de um psicólogo não evangélico, 

Luciano Garrido, do Distrito Federal, com fotos e vídeos que evidenciariam a 

militância do CFP; o dossiê estaria sob investigação por diversos atores: 

Delegado e Deputado Federal Francischini, Fenasp647, Deputado Marco 

Feliciano, senadores e “pelos próprios psicólogos que estão se sentindo 

enganados, lesados pelo CFP que extrapola em suas ações, usando a 

questão da Homofobia, para promoção pessoal” (Caceres, 2011). Vitimizados 

mas unidos, essa perseguição é acompanhada pelo Fenasp, ‘toda uma 

bancada evangélica’, católicos, psicólogos e padres. 

As notícias do Gospel Prime apresentam a mesma defesa que 

vitimiza os indivíduos prejudicados com a instituição da Resolução CFP 1/99, 

já presente nos textos na Ação Civil Pública 2011.51.01.018794-3 do 

Ministério Público Federal e no PDC 234/2011; uma diferença notável é que 

aqui eles não seriam vítimas de novas premissas científicas, mas sim dos 
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indicar que a orientação sexual de caráter homoafetivo seria um distúrbio, uma doença” afirma o 

presidente do CFP, Humberto Verona (CFP, Conselho Federal decide por censura pública a psicóloga 
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próprios militantes gays, “essa ditadura de minorias que está se instalando no 

Brasil”: 

estamos vivendo uma ditadura mesmo, pois não se pode 
falar nada, que somos acusados, de homofobia, de destilar 
ódio (Caceres, 2011) 
Só eles querem ter direitos especiais, eu também quero 
como mulher ser respeitada, e me desrespeitam. Não 
podemos falar da família tradicional criada por Deus, que os 
ofende. Tudo tem limite, não podemos aceitar mais isso, 
respeitar sim, aceitar de forma alguma, porque é uma 
mentira, querem transforma nossa sociedade em uma 
sociedade esquizofrênica. Negar a verdade em favor de 
mentiras que escondem uma libertinagem absurda, e 
questões que prejudicam diretamente a família mundial. 
Podem ter direitos sim, mas para isso tem que 
ridicularizarem os nossos? (Caceres, 2011) 

 

As atitudes anti-democráticas são justificadas, enquanto as técnicas 

pseudo-democráticas roubam a cena. Em Audiência Pública sobre a “cura 

gay”648, manifestantes teriam tumultuado a fala do pastor Silas Malafaia; o 

deputado Jean Wyllys teria ofendido-o verbalmente, e precisou deixar a sala; 

dada as interrupções o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, presidente 

da sessão, esvaziou a sala para retomar a ordem (Lopes, 2012b); ou seja, 

esvaziou uma audiência pública. Já entre os seus, Marisa Lobo encapou com 

o pastor Marco Feliciano uma campanha “para saber quem aprovaria um 

plebiscito para a união de pessoas do mesmo sexo”, para saber o que a 

população pensa do assunto; e o resultado: 

a maioria não aceitou a decisão do STJ. E sinto muito terem 
feito isso, estão contribuindo com o aumento do preconceito 
e quanto a palavra igualitário, não tem sentido, pois 
casamento é família tradicional. A única constituída por 
Deus. Podemos até aceitar que o mundo mudou e que as 
famílias são diferentes, mas todas vem de uma base formal, 
natural, tradicional e isso é inegável (Caceres, 2011). 
 

O líder da Frente Parlamentar Evangélica, deputado João Campos 

(PSDB-GO), autor do Projeto de Decreto Legislativo 234/11, ora apresentado 

como projeto que pode suspender dois artigos da resolução 1/99 (Aragão, 

2012b), ora como projeto que defende o fim da resolução (Aragão, 2012a). 

Teria o objetivo de mudar as regras do CFP sobre “a relação dos psicólogos 

com os pacientes que tentam tratar sobre sua sexualidade” (Lopes, 2012b), e 

considera que o conselho extrapolou seu poder regulamentar (Aragão, 
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2012a). Elaborado por Campos depois de ouvir reclamações de psicólogos 

que “se sentiam acuados com a resolução do Conselho Federal de Psicologia 

que proíbe o tratamento para homossexuais” (Lopes, 2013), a proposta 

“gerou muita polêmica e virou alvos de protestos pelo Brasil” e, por isso, foi 

retirada da pauta (idem). Seu próprio autor apresentou requerimento para 

retirá-lo, para que o projeto possa ser reaberto em outra ocasião, pois caso 

fosse reprovado no plenário, não poderiam apresentar proposta semelhante 

(idem). “Tentaram sepultar o projeto ontem”, diz o deputado Anderson 

Ferreira (PR-PE), que no dia seguinte apresentou um projeto de decreto 

legislativo idêntico ao PDC 234/2011, “chamado de forma pejorativa de ‘cura 

gay’”; e se justifica: “Não quis fazer qualquer alteração para que não viessem 

me dizer que tentei burlar o regimento” (idem). Já Marco Feliciano via Twitter 

explicita os objetivos eleitorais implícitos: parabeniza a manobra do colega 

João Campos (PSDB-GO), que permite que ele seja votado nos próximos 

anos; e, se a quantidade de deputados da bancada evangélica for maior em 

2015, será possível reabrir  e aprovar o projeto: 

“O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
acredita que agora os evangélicos entenderam que é 
importante ter representantes no congresso e votarão em 
candidatos que possuam as mesmas convicções nas 
eleições do ano que vem. “Essa perseguição de parte da 
mídia e dos ativistas nos fortaleceu e nosso povo acordou. 
Nos aguarde em 2015! Viremos com força dobrada”, disse 
Feliciano. “Em 2015 aguarde a Frente Evangélica! Seremos 
muitos! E agora sabemos quem é quem! Parabéns a todos! 
Marcamos posição!”  (idem) 

 
Por mais que se negue, o questionamento a res. 1/99 gira em torno 

da possibilidade e legitimidade da cura gay, transformada em “direito dos 

gays quererem reverter sua opção ou condição sexual” (Teixeira, 

2012b). Silas Malafaia, pastor e psicólogo, defende que o paciente adulto 

“tem todo o direito de decidir sobre o próprio corpo”, e por isso o CFP deveria 

permitir “que os profissionais tratem daqueles que buscam esse tratamento” 

(Lopes, 2012b). A fala é a mesma, “é preciso pensar no direito de quem quer 

deixar o homossexualismo” diz o deputado Pastor Eurico (PSB-PE), que não 

é a favor de “tratamento compulsório”, somente para aqueles que buscam “de 

forma voluntária” o tratamento (Aragão, 2012b). Esse argumento, de tão 

repetido, acaba por tomar novos sentidos, talvez mais verídicos; como deixou 



 

 

 

escapar o pastor e deputado Roberto de Lucena (PV-SP), para quem “os pais 

têm o direito de encaminhar os filhos para ‘redirecionamento sexual’”; ou o 

deputado Marco Feliciano, na infeliz comparação que denuncia todo o seu 

preconceito: 

“Índio nasce índio, não tem como mudar; negro nasce negro 
não tem como mudar; mas quem nasce homossexual pode 
mudar. Até a palavra homossexual deveria ser abolida do 
dicionário, já que se nasce homem ou mulher” (Aragão, 
2012b) 

 

* 

O CFP, ao instituir a Resolução 1/99, usou de sua atribuição legal e 

regimental para redefinir atuação profissional em relação à orientação sexual: 

deslocou a tradicional atuação sobre objetos intrapsiquicos para objetos 

psicossociais, preconceitos, discriminações e estigmatizações; que de início 

significa no mínimo a despatologização de comportamentos ou práticas 

homoeróticas. Chama a atenção o uso dos seguintes termos como 

equivalentes: orientação sexual, homossexualidade, práticas sexuais 

desviantes da norma estabelecida sócio-culturalmente, comportamentos ou 

práticas homoeróticas, homossexualidades, homossexuais. Em uma área em 

que as palavras determinam sentidos muito diferentes de leitura da realidade, 

vale questionar se esses termos são tomados como correspondentes frente 

ao desafio político de contribuir para o “desaparecimento de discriminações e 

estigmatizações”, como parece – o que dissolve diferenças conceituais 

substantivas. E se esta correspondência velaria a tensão entre redefinir as 

homossexualidades como identidades lineares e acabadas, cada qual com 

sua prática sexual correspondente, que, apesar de diferente, passa a ser 

tomada como legítima; ou desconstruir a oposição homossexualidade-

heterossexualidade, admitindo-se identidades desconectadas de práticas 

sexuais previamente definidas, que varia para o mesmo sujeito no decorrer 

de sua história, para se ajustar em classificações essencialistas; e também 

socialmente o que invalida um quadro das identidades sexuais normalizadas 

atemporal. Há ainda o silêncio em relação à patologização de práticas e 

identidades homoeróticas exercido pelo conhecimento psicológico e pela 

profissão durante décadas. Apesar de ser criada para vetar uma prática ainda 

atual, qual seja, a patologização e a cura da homossexualidade, omite a 



 

 

 

existência desta e supõe que o conjunto de psicólogos no Brasil possui 

‘conhecimento’ capaz de promover reflexão sobre o preconceito e o 

desaparecimento de discriminações, e o responsabiliza por isso. Para além 

de avaliar a pertinência desta discussão em uma resolução, esse silêncio 

seguido da atribuição em sentido contrário parece paradoxal. Ainda que sua 

instituição tenha sido questionada, ela foi legitimada tanto na justiça quanto 

na inviabilização do PDC 234/11. Resumidamente, ambos os processos de 

deram da seguinte forma: 

Antes da decisão do mérito, o MPF-RJ requereu decisão liminar 

através do Agravo de Instrumento nº 2012.02.01.006697-2; que foi indeferido 

pelo juiz de primeira instância (CFP, 2012). O recurso de Agravo de 

Instrumento então foi interposto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 

no qual o juiz manteve a decisão da 5ª Vara Federal em 23 de julho de 2012 

(idem). Em maio de 2013 a 5ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro 

negou o mérito dessa Ação Civil Púbica (CFP, 2013). Na sentença, o juiz 

Firly Nascimento Filho definiu que: 

a proteção do Estado ao ser humano deve se pautar em vedação a 
condutas preconceituosas e estigmatizantes em relação a todas as 
posturas e não apenas àquelas que sempre foram alvo de 
discriminações pela sociedade, como era o caso da 
homossexualidade (idem) 
não mais sendo o homossexualismo (sic) considerado doença, pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe mais a liberdade 
profissional para o exercício de tratamentos que tomem por base 
esse pressuposto (idem) 
modernamente entende-se que se trata de uma opção (sic) sexual 
que, em uma democracia, pode ser exercida livremente, de acordo 
com as concepções pessoais do indivíduo. É certo que 
remanescem na sociedade, instintos discriminatórios, que não 
podem ser tolerados, pois cabe ao Estado proteger as minorias dos 
ataques das maiorias (idem) 
 

Já o PDC 234/11 foi apresentado ao Plenário da Câmara dos 

Deputados em 02 de junho de 2011. A Coordenação de Comissões 

Permanentes (CCP) encaminhou o projeto para apreciação das Comissões 

de Seguridade Social e Família (CSSF) e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) em 14 de junho de 2011; mesmo dia em que foi recebido 

pela CSSF. Em 18 de agosto de 2011 o Dep. Roberto de Lucena (PV-SP) foi 

designado relator do PDC 234. Em 10 de dezembro de 2012, o relator 

apresentou parecer favorável ao projeto, o que ocorreu novamente em 13 de 

dezembro de 2012. Em 19 de dezembro de 2013, a Comissão de Direitos 



 

 

 

Humanos e Minorias (CDHM) apresentou ao Plenário Requerimento de 

Redistribuição n. 6613/2012, para inclusão desta na apreciação do projeto. 

No dia seguinte, a Deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) apresentou voto em 

separado, pela rejeição do projeto. Em 19 de fevereiro de 2013, a Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados atualiza o despacho do PDC 234/11 às 

CDHM, CSSF e CCJC. Em 27 de fevereiro este foi recebido pela CDHM. Em 

26 de março de 2013 a CDHM designa o Dep. Anderson Ferreira (PR-PE) 

como relator; este apresenta parecer em 26 de abril de 2013 pela aprovação. 

Em 11 de junho de 2013, na Reunião Deliberativa Extraordinária, discutiram a 

matéria na CDHM, os Dep. Severino Ninho (PSB-PE), Dep. Roberto de 

Lucena (PV-SP), Dep. Marcos Rogério (PDT-RO), Dep. Simplício Araújo 

(PPS-MA) e Dep. Pastor Eurico (PSB-PE). Em 18 de junho de 2013, o 

parecer do relator foi aprovado pela CDHM e o Dep. Simplício Araújo (PPS-

MA) apresentou voto em separado pela rejeição do projeto. Em 26 de junho o 

projeto é devolvido a CCP, e em 27 de junho de 2013 ele é recebido 

novamente na CSSF. Em 02 de julho de 2013, foi apresentado ao plenário 

Requerimento de Urgência649 na apreciação do PDC 234/11, por iniciativa do 

líder do PSOL, Dep. Ivan Valente, apoiado pelos líderes do DEM, PCdoB, 

PDT, PEN, PPS, PSB, PSD e PSDB. No mesmo dia, o Deputado João 

Campos (PSDB-GO) requereu650 a retirada do PDC, que foi aprovada, e o 

projeto arquivado. No dia seguinte ao arquivamento do PDC 234/11, o 

deputado Anderson Ferreira (PR-PE) apresentou Projeto de Decreto 

Legislativo 993/13, com absolutamente o mesmo teor daquele arquivado. A 

manobra foi barrada pela mesa diretora, e encontra-se para apreciação do 

Plenário. 

O PDC 234/11 usa alguns argumentos da Ação Civil Pública, 

resumidos e adaptados ao contexto legislativo. A morosidade da tramitação 

do PDC 234/11 e a obviedade de sua ilegalidade/ilegitimidade traz 

desconfiança quanto ao interesse de seus defensores em aprová-lo de fato. 

E, ainda que o legislativo aprovasse o PDC 234/11, este muito provavelmente 

cairia na justiça, onde já existe uma decisão que legitima a res. 1/99. Graças 

à atuação do Poder Judiciário, embasado na Constituição Federal e 
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justificado pela inoperância do Poder Legislativo nesse campo, hoje a união 

estável entre pessoas do mesmo sexo e mesmo o casamento civil – em 

alguns estados – é uma realidade no país, bem como a adoção de crianças 

por estes casais e a extensão de benefícios sociais ao parceiro ou parceira – 

ainda que seja necessário recorrer à justiça o que nega tais concessões a 

muita gente. O que nos impõe uma situação ambígua, pois “nunca se teve 

tanto e o que há é praticamente nada” (Mello, Brito e Maroja 2012), enquanto 

todas estão expostas as reações conservadoras a estas conquistas pontuais 

e pulverizadas, que poucas têm acesso – ou interesse. O reconhecimento de 

legitimidade dos direitos sexuais se elabora intensa e internacionalmente com 

o envolvimento de movimentos sociais, instituições acadêmicas e 

profissionais, ao passo que velhos conflitos entre visões de mundo laica e 

religiosa parecem intensificados (Mello, 2005). 

Sim, a resolução CFP 1/99 proíbe ‘mudar’ homossexuais, ‘tratar a 

homossexualidade como doença’, como algumas matérias do portal 

informam. Enquanto outras propagam informações deturpadas, como a ideia 

de que se trata de uma ‘legislação’ como outra qualquer, estaria proibido aos 

pacientes ‘tratar sobre sua sexualidade’ com um psicólogo; e mesmo afirma o 

contrário do que se pretende, tendo que ser manipulada para ‘impedir que 

homossexuais escolham deixar [sua] opção sexual’, implícita crítica a 

redação da resolução, pois ela deixaria dúvidas; ‘um lixo’ explicitamente. Mas 

a homossexualidade não é doença, pois ‘não é incapacitante’. O “batalhão de 

psicólogos insatisfeitos” com a Res. 1/99, anônimos nessas notícias, estão à 

disposição em lista com 211 profissionais filiados ao Corpo de Psicólogos e 

Psiquiatras Cristãos, que ao todo contam com 362 cadastros, entre 

psicólogos, psiquiatras, pastores e outros651. Infelizmente, as únicas falas do 

representante da ABGLT, Toni Reis, não têm relação com a legitimidade em 

cada um viver sua sexualidade como desejar, tratam apenas da necessidade 

em se curar a ‘síndrome do patinho feio’ e do ‘charlatanismo’ que representa 

tratar a homossexualidade como doença; mas e se fosse possível 

tecnicamente, o que diríamos? 

A suposição de ódio por parte de militantes gays e psicólogos não 
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cristãos inverte a posição entre maioria e minoria; as pessoas contrárias a 

res. 1/99 não são homofóbicas, apenas são contra as práticas homossexuais 

e querem lhes dar o direito de serem tratados! Com tantas ambiguidades, só 

podemos concluir que nas reações contrárias a Res. 1/99 vigora o 

“oportunismo de quem aposta na desinformação e no medo para impor a 

todos suas convicções morais e religiosas” (Carrara, 2011). Creio que 

precisamos ter atenção dobrada quando o judiciário e o legislativo encampam 

propostas que só teriam legitimidade em regimes ditatoriais. Parece-me que 

a Res. 1/99 tem sido utilizada para inflar reações conservadoras, e construir 

um senso de unidade entre ‘evangélicos’, identidade fictícia que na prática 

ainda possui uma diversidade de identidades. Esse processo tem 

semelhanças ao que Arjun Appadurai (2009) chama de identidades 

predatórias, quando busca compreender o medo ‘ao pequeno número’ pelas 

maiorias. As maiorias precisam das minorias para existir, mais do que o 

contrário, na dialética ‘nós-eles’. Os estereótipos sobre ‘as/os outras/os’ e o 

contraste de identidades permitem definir o ‘nós’, limite dado pelo que define 

as/os “outras/os”. Appadurai considera identidades predatórias aquelas “cuja 

mobilização e construção social requerem a extinção de outras categorias 

sociais próximas (...) ameaças à própria existência de algum grupo, definido 

como nós’.” (ano, página). Surgem em pares de identidades com contato 

próximo e mútuos estereótipos. Tornam-se predatórias quando começam a 

se compreender como maioria ameaçada, tomada pelo medo da maioria se 

tornar minoria caso o outro grupo não desapareça. O antissemitismo 

germânico contra os judeus é o exemplo mais claro de como este sentimento 

necessita ser mobilizado e redespertado regularmente por campanhas de 

propaganda racial e política. O autor sugere que “todo majoritarianismo leva 

dentro de si as sementes do genocídio” (Appadurai, 2009, p. 50). O que 

dependeria da tomada do estado por partidos ou grupos que alimentam uma 

ideologia nacionalista racializada; das técnicas de classificação e contagem 

da população que encorajam comunidades a se transformar em normas; da 

falta de fronteiras políticas entre comunidades, que nutre um estado de 

alerta; e uma campanha de medo que convence as maiorias numéricas do 

perigo de destruição pelas minorias, que sabem usar a lei e a política liberal-

democrática para suas próprias finalidades (idem). Fatores que provocam a 



 

 

 

exacerbação da incerteza social criam condições para a ansiedade da 

maioria se tornar comportamento predatório: 

pode-se produzir o ódio do genocídio, especialmente naqueles 
ordenamentos políticos liberais em que a ideia de minoria, de 
algum modo, veio a ser um valor político compartilhado, afetando 
todos os números, grandes e pequenos (Appadurai, 2009, p. 61). 

 

Cleber Assis (2007), sobre a Resolução CFP nº 1/99, supõe a 

influencia da teoria queer nas ciências humanas no Brasil, nos estudos da 

sexualidade, no campo psi e na própria resolução. Considera a resolução 

ambígua sobre esse alvo desconstrucionista, pois sinaliza avanços ao proibir 

a patologização e o tratamento da homossexualidade, mas ao afirmar o 

direito à identidade da pessoa homossexual, afirma a homossexualidade 

como norma ao lado ou na tensão com a heterossexualidade – “a confina ao 

lugar normal, do instituído da norma, quando o sexual não se prende a essa 

condição” (idem, p. 150). Cleber nota o vazio de diretrizes para 

aprofundamentos do tema pelo conselho ou pela academia, e o tom de edito 

e instituição de outro tabu. Um mecanismo tão impositivo e repressivo quanto 

os usados pela heteronormatividade revelaria certo “clericalismo 

inconsciente” presente na resolução. Ele sugere a afirmação da natureza 

estranha e polimorfa da sexualidade, que promoveria saúde nos dispositivos 

clínicos, jurídicos e sociais. E para evitar o clericalismo às avessas na 

academia, estudos sinérgicos envolvendo CFP, academia e movimentos 

sociais para subsidiar políticas públicas. Mas, a título de provocação e 

reflexão, terá de fato a resolução influencia da teoria queer? Uma norma 

profissional poderia ser escrita com inspiração queer? 

A relevância dos discursos psicológicos enquanto mecanismo de 

saber e poder reside em como eles instituem regimes de verdade, que 

ordenam os sentidos da vida e as regras da dinâmica social. A naturalização 

de sentidos sobre o cotidiano e a produção de assujeitamento constituem 

mecanismo de dominação político-econômico-culturais. Embasadas em uma 

crença substancialista no sujeito psíquico acabado, imutável, com uma 

verdade a ser revelada (Escóssia e Mangueira, 2006), as psicólogas supõem 

uma natureza humana que sustenta o paradigma clínico de normatização das 

pessoas uma organização dentro da pessoa relativamente estável que 



 

 

 

determina seu comportamento. Tentam identificar o que permanece igual em 

cada indivíduo para conhecer a variação individual, “o que parece sustentar 

mais o valor da padronização pela igualdade do que o da singularidade.” 

(Bernardes, 2007). 

A esta altura, questiono como as psicólogas poderão lançar mão 

dos seus saberes e contribuir na “reflexão sobre o preconceito e o 

desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra quem 

apresente comportamentos ou práticas homoeróticas”? Nesta pesquisa esta 

questão será analisada enquanto um desafio epistêmico, que não se 

dissolverá sob a ótica que toma os fenômenos psicológicos como estruturas 

biográficas linearmente determinadas, bem ordenadas e explicadas por 

fundamentos do controle clássico, propaga um sujeito enquanto estado, 

equilíbrio e parte; percorrerei a suspeita de que as ciências humanas 

contemporâneas ganhariam em qualidade analítica se seus métodos 

lidassem com o processo, a instabilidade, a incerteza e a totalidade, o que 

requer novas epistemologias (Góis e Ximenes, 1998).  
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O que ocorre quando a norma muda de lado? Discursos contrários à 

Resolução CFP 1/99 na internet, Natália Beatriz Viana Teixeira 

 

Resumo 

Apresentarei as formações discursivas relacionadas às reações contrárias à 

instituição da Resolução CFP nº 001/99 em oito notícias selecionadas no site 

Gospel Prime e alguns dos seus comentários. Espero realizar uma leitura útil 

à simultânea reflexão e intervenção política, acadêmicas e/ou por 

movimentos sociais. 
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Sexualidade, Despatologização da homossexualidade, Resolução CFP nº 

001/99, Identidades predatórias. 

 

 

What happens when the norm changes sides? Discourses against the 

CFP Resolution 1/99 on the Internet, Natália Beatriz Viana Teixeira 

 

Abstract: 

I introduce discursive formations related to reactions against the creation of 

CFP Resolution No. 001/99, in eight news selected from the site Gospel 

Prime and some of their comments. I hope having made a useful reading for 

simultaneous reflection and political intervention, academic and / or social 

movements. 
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Resumo 
 
Nesse estudo intencionamos mostrar a função dos meios de comunicação 
voltados para o público LGBT no Brasil como aparato que possibilita a 
repetição e reprodução das normas garantindo eficácia dos atos 
performativos e da heternormatividade, mantendo as identidades 
hegemônicas privilegiadas, estabilizando-as e padronizando-as.  
Palavras-chave: Imprensa LGBT; Heteronormatividade; Corpos abjetos 
Abstract 



 

 

 

In this research we intend to show the Media related to LGBTs in Brazil as a 
display wich enables the repetition and reproduction of the standards ensuring 
the effectivity of the performative acts and heteronormativity that maintains 
the hegemonic identities with privileges, making them stable and 
standardized. 
 
Keywords: LGBT press; Heteronormativity; Abject bodies 
 

Introdução 

         A imprensa direcionada ao público LGBT, desde seu surgimento com o 

Snob em 1960 até as publicações contemporâneas, abarcam um leque de 

assuntos que variavam de comportamento à militância. Nos anos 1990, o 

segmento sofreu com alterações designadas pelo surgimento de um novo 

conceito: o dinheiro rosa. Esse conceito surgiu por consequência dos 

investimentos de empresários ambiciosos que buscavam nesse novo e 

inexplorado mercado de consumo dos gays heteronormativos de classe 

média, mais uma forma de aumentar sua lucratividade. A exploração desse 

mercado, no entanto, não veio acompanhada de real intenção de aceitação 

do público homossexual na sociedade. Eles buscavam a padronização do 

modelo homossexual. Um modelo útil, criação de sujeitos economicamente 

viáveis. Nesse contexto, a Imprensa Gay sofria com os custoso onerosos da 

produção de revistas desse segmento e vislumbraram na internet um 

caminho mais fácil e lucrativo de produção ancorada principalmente na 

pornografia.  

Ainda na primeira geração do jornalismo na web as produções se 

limitavam a migração do conteúdo do impresso para a rede sem a adaptação 

para o formato. A experiência foi infrutífera. Após a restruturação, respeitando 

as especificidades e regras do novo formato, beneficiando-se do menor custo 

no investimento para a produção na internet e redução de gastos com equipe 

e crescente aumento do interesse pela pornografia, a produção de conteúdo 

voltado para os LGBT na web se tornou promissor e lucrativo, contrastando 

com as estruturas frágeis e custosas dos jornais e revistas. 

No entanto, desde o impresso à web, essas publicações privilegiam 

um determinado grupo de homossexuais, formado por homens brancos de 

classe média: o gay heteronormativo. A heteronormatividade se configura 

enquanto as padronizações sociais que engessam os comportamentos dos 



 

 

 

gêneros, sua sexualidade e sua subjetividade para que criem a noção de 

coerência da heterossexualidade. Publicações voltadas tanto para lésbicas 

quanto para travestis e transexuais são raras até hoje. 

Nesse estudo intencionamos mostrar a função dos meios de 

comunicação voltados para o público LGBT no Brasil como um instrumento 

de apoio desse aparato que possibilita a repetição e reprodução das normas 

garantindo eficácia dos atos performativos mantendo as identidades 

privilegiadas, estabilizando-as, traçando a linearidade entre os gêneros, as 

sexualidades e desejo. Um reforço da heteronormatividade, dos binarismos. 

Oportunamente cunhada de Imprensa Gay por pesquisadores com a intenção 

de abarcar as publicações voltadas para as diversidades identidades, a 

história mostra a centralidade na representação do homossexual masculino, 

branco, bem sucedido financeiramente e com alto nível de escolaridade. 

Dessa imprensa, em sua maioria, os corpos abjetos são desprivilegiados, 

expulsos, negados, reinscritos na marginalidade e deslegitimados.Os estudos 

pretendem compreender de que forma esses veículos trabalharam para 

manter os sujeitos sexuais estáveis e normalizados. 

A Imprensa Gay Brasileira 

Como mostra Veloso e Santos (2009), o surgimento do homossexual 

representado pela imprensa é anterior ao aparecimento de uma imprensa 

especializada ou segmentada do ramo. Ou seja, anterior ao surgimento da 

Imprensa Gay.  

Os autores apontam para as primeiras aparições da figura gay na 

imprensa brasileira já em 1904. Cartunistas desenhavam homens femininos 

de forma caricata na tentativa de produzir humor. A revista humorística O 

Malho, por exemplo, em uma de suas edições exibiu uma charge junto a um 

poema intitulado Fresca Theoria em que satirizavam homens que se reuniam 

na Praça Tiradentes em busca de relações sexuais no local. Em 1914, foi 

publicado também o conto homoerótico O Menino de Gouveia, pela revista 

Rio Nu.  

No Brasil, a Imprensa Gay teve seu surgimento na década de 1960. As 

publicações eram produzidas por homossexuais e mantinham foco no grupo. 

Eles refletiam a ideologia sobre a homossexualidade do período. Segundo 



 

 

 

Flávia Péret (2011), o tema era abordado, sobretudo por meio das sátiras de 

figuras públicas ou divulgando fatos policiais envolvendo homossexuais. 

A primeira publicação abertamente homossexual no Brasil 

denominava-se O Snob.  O periódico reunia informações sobre a vida de 

badalações e festas, eventos criados pelos grupos gays que vivam e se 

organizam naquela época no Rio de Janeiro.  

O periódico foi criado por Agildo Guimarães, no Rio de Janeiro, em 

1963. Guimarães criou o jornal por não ter ficado contente com o resultado 

de um concurso de beleza que era realizada pela Turma Okay (grupo de 

homossexuais brasileiro fundado em 1961). Da indignação surgiu um 

jornalzinho para protestar contra a escolha da vencedora do concurso, assim 

nasce O Snob. 

Péret (2011) conta que a publicação era realizada de forma bastante 

simples e artesanal. Com folha de papel ofício, datilografado frente e verso, 

mimeografado, Agildo Guimarães dava vida a sua pequena publicação que 

era distribuída na Cinelândia e em Copacabana. Péret (2011) diz ainda que 

com o passar do tempo o jornal ganhou respeitabilidade dentro da 

comunidade LGBT carioca, transformando-se em uma mini revista, mais 

elaborada, contendo capa, número aproximado de trinta páginas, era colorida 

e tinha até mesmo alguns anúncios. Dentro da publicação podia se conferir 

artigos de fofoca, notícias, reportagens, poemas, contos, crônicas, poesia, 

palavras cruzadas, textos sobre beleza e moda, entre outros.  

 Por ser o primeiro jornal voltado para o público causou grande 

impacto e seu estilo debochado tornou-se parâmetro para publicações futuras 

como Força, O Mito, O Show, Mais, O Pelicano, Chic, Cinelândia à Noite, 

Darling, Baby, O Babado, entre outros citados na pesquisa de James Green.  

Entre as décadas 1960 e 1970, grupos de militantes no Brasil 

passaram a incorporar ideais dos movimentos contraculturais que se 

impunham aos comportamentos sociais estabelecidos. Influenciado por esse 

movimento está a revolta de Stonewall. Em 1969 era ilegal ter um 

estabelecimento público que reunisse homossexuais na cidade de Nova 

York, no entanto, no dia 28 de junho daquele ano, cansados da repressão 

protagonizada pela polícia da cidade, os LGBTs e todos os que frequentavam 

o bar Stonewall Inn, localizado no bairro Greenwich Village, decidiram não 



 

 

 

mais se calar diante da violência motivada pelo ódio homossexual. O bar 

situava-se em área de difícil acesso e caracterizava-se como um gueto. O 

Estabelecimento abrigava também muitos grupos dejovens cuja política era 

definida pelo nascente movimento contra a guerra do Vietnã, ideologias de 

esquerda, do feminismo e do movimento dos direitos civis dos negros. 

Espelhados pelas lutas desses grupos sociais, os homossexuais estavam 

preparados para resistir à opressão naquela noite. Os manifestantes 

enfrentaram a polícia munidos de pedras e garrafas, ganharam as ruas e 

sustentaram o embate físico por quatro dias confrontando à truculência do 

Estado.  

Esse confronto ocorrido em Stonewall marcou o movimento gay 
tanto nos Estados Unido quanto no mundo em geral. A data que 
ocorreu tal conflito, 28 de junho de 1969 se tornou o dia do Orgulho 
Gay, a data mais importante do calendário para esse movimento. A 
partir de então, o movimento homossexual passou a ser um 
movimento identitário, e com adefesa de plataforma política, 
fugindo do seu âmbito puramente sexual. (NASCIMENTO,2011,pg. 
15) 

Nesse período há também uma profusão de ideologias políticas e 

democráticas, as quais surgem contrapondo a Ditadura Militar. Para Lima 

(2010, p. 1), o período propiciou o surgimento de um novo modelo de 

imprensa que: 

foi criada por jornalistas que rejeitavam a primazia do discurso 
ideológico-militar. Estavam mais voltados, segundo Kucinski, à 
crítica dos costumes e à ruptura cultural, “tinham suas raízes nos 
movimentos de contracultura norte-americanos e, através deles, no 
orientalismo, no anarquismo e no existencialismo de Jean-Paul 
Sartre.” (KUCINSKI, 1991:xiv-xv) Investiam principalmente contrao 
autoritarismo na esfera dos costumes e no alegado moralismo da 
classe média. Introduziram no Brasil temáticas da contracultura. 

 

Dentro desse contexto surge em 1978, o Lampião da Esquina, o 

primeiro jornal gay de circulação nacional, que era destinado a tratar da 

questão do direito dos grupos marginalizados, como mulheres e negros e 

principalmente dos homossexuais no Brasil. 

O nome Lampião fazia referência direta ao cangaceiro e tinha por 

intuito, como relata Péret (2011), também de aludir à questão da luz, 

iluminação, claridade, de levar os indivíduos a novas reflexões. Ainda 

segundo Péret (2011), o jornal diferenciava-se pelo caráter político que tinha. 

Ao contrário das publicações da década de 1960, que eram vendidas de 

forma clandestina, esse jornal era comercializado nas bancas das grandes 



 

 

 

cidades. O Lampião ampliou a perspectiva da discussão sobre a 

homossexualidade e abraçou a militância, aproveitando a onda da 

redemocratização e do fim da censura prévia. No primeiro editorial assim 

justificavam sua existência: 

A idéia de publicar um jornal que, dentro da chamada imprensa 
alternativa, desse ênfase aos assuntos que esta considera ‘não 
prioritários’ (...), mas um jornal homossexual, para quê? (...) nossa 
resposta é a seguinte: é preciso dizer não ao gueto e, em 
conseqüência, sair dele (...) e uma minoria, é elementar nos dias de 
hoje, precisa de voz (...) Para isso, estaremos mensalmente nas 
bancas do país, falando da atualidade e procurando esclarecer 
sobre a experiência homossexual em todos os campos da 
sociedade e da criatividade humana. (LAMPIÃO,p.2, 1978) 

Segundo Lima (2007), o jornal era publicado em formato tabloide, era 

impresso em preto e branco. Em seu conteúdo havia entrevistas com 

indivíduos não necessariamente homossexuais, havia nele publicações de 

críticas cinematográficas, de contos, reportagens, notícias. Lima (2007) 

aponta ainda que havia enorme destaque para a sessão de carta de leitores. 

O espaço se tornou meio de dar visibilidade a comunidade LGBT. Na 

publicação havia também sempre textos que repudiavam atos de preconceito 

contra homossexuais bem como publicações ácidas e ataques diretos contra 

aqueles que mantinham comportamento de ódio de forma declarada ou 

velada aos LGBT. 

O Lampião coincidiu com o boom da pornografia no país. No final de 

sua vida, O Lampião, publicação engajada, militante, política e crítica, passou 

a publicar basicamente pornografia para tentar sobreviver. Lima (2007), 

atribui esse surto pelo interesse à pornografia ao fim da distensão política, da 

repressão, da censura e da demanda reprimida por pornografia. Assim Lima 

(p. 4, 2007), descreve o fim do Lampião e o início de uma nova era na 

Imprensa Gay: 

Já nos números finais, o jornal começou a publicar fotos eróticas, o 
que antes evitava. Com essa transferência do enfoque, Lampião 
perdeu a credibilidade, já que com a pornô grafia a indústria cultural 
produzia melhor e mais barato. Embora tenha durado pouco, o 
jornal marcou a imprensa brasileira pelo seu vanguardismo nas 
posições defendidas. A partir daí, a imprensa homossexual 
brasileira foi tomada pelo pornográfico. Dezenas de publicações 
surgiram explorando o nu masculino. Primeiramente, disfarçadas 
em revistas como Naturismo, que pregava a vida saudável e o 
fisiculturismo; aprimorou-se, depois, em publicações específicas, 
especialmente em São Paulo. Surgiram as revistas Gato, Alone 
Gay, Young Pornogay, entre outros títulos. Mesmo revistas não-
gays, como Rose, chegaram a publicar, na seção de cartas, uma 



 

 

 

coluna dedicada aos anúncios homossexuais, reeditando o Correio 
Elegante, de Celso Curi. Embora impregnados de pornografia, 
alguns desses periódicos traziam artigos que buscavam discutir 
questões ligadas à homossexualidade. 

 

A década de 1990 trouxe novos rumos para a Imprensa Gay no Brasil. 

No período de pânico em torno da AIDS, a identidade homossexual foi se 

alterando e novas formas de vivenciar e experienciar as sexualidades foram 

surgindo. Essas mudanças foram acompanhadas do surgimento de um 

mercado especificamente gay e heteronormativo, apropriando-se do dinheiro 

rosa. 

O dinheiro rosa e a Imprensa Gay 

Junto à militância gay impulsionada por movimentos como os 

contraculturais, o levante de Stonewall, desse desenvolvimento do 

movimento homossexual organizado, surgiu também um conceito novo: o 

dinheiro rosa. 

Segundo Ribeiro (2010) passou a surgir intervenções do capitalismo 

dentro dos espaços conquistados pelas lésbicas, travestis, transexuais e 

gays. Entre as décadas de 1970 e 1980 passam a surgir os “bairros gays, 

lugares onde a maioria da população é gay e onde se pratica uma forma de 

vida padronizada e aburguesada (RIBEIRO, p. 57, 2010), destacam-se 

Castro, em São Fransciso, Madri, na Espanha, entre outros. Nesse período o 

público LGBT passa a ser visto como um grupo consumidor em potencial na 

visão das empresas. São criadas vários produtos para esse público como 

cruzeiros, hotéis, saunas, produtos culturais como livros, filmes, a pornografia 

é investida com muita força, a moda é associada ao grupo. Todo um aparato 

para fisgar os consumidores gays, criando até o “estilo de vida gay”. 

Esse mercado possibilitou uma sensação falsa de aceitação por parte 

de alguns grupos. No entanto, essa sensação existe por que é criado um 

universo em que alguns homossexuais são protegidos, em certa medida, pelo 

volume de sua conta bancária. E, ainda assim, essa sensação de aceitação é 

tolerada apenas quando seu comportamento se aproxima do 

heteronormativo. Existe a exigência do perfil hegemônico do branco, 

masculino, viril, com alto poder aquisitivo e “discreto”. “O poder de consumo 

gay surge como forma de diferenciar-se de todas as possibilidades de gênero 



 

 

 

praticadas na sociedade. É a maneira capitalista de administrar o mundo 

tirando proveito disso”, aponta Ribeiro (p.60, 2010) 

A matéria da versão on line da revista Istoé intitulada, O Poderoso 

Mercado Gay, alega que em 2007 a Parada do Orgulho Gay ultrapassou em 

termos de lucratividade a Formula 1 na cidade de São Paulo e contém falas 

como a  de Caio Luiz de Carvalho, presidente da SPTuris, sobre o evento, 

que diz:" (Os LGBTs) São pessoas que chegam com uma semana de 

antecedência e permanecem na cidade até o final do evento. Fora transporte 

e hospedagem, gastam no comércio local de R$ 180 a R$ 200 milhões". Para 

o presidente "os gays são os clientes que todo mundo quer: gastam muito e 

ficam bastante tempo." Na matéria ainda explicita o enorme investimento 

financeiro de empresas privadas como a da  Bank ofAmerica, MasterCard, 

Pepsi, Delta Airlines,e outras marcas poderosas em paradas como as da 

cidade de São Franciso como é citado na matéria.  

Outras frases citadas na matéria da Isto é, como a de Francisco de 

Assis Fernandes, diretor da American Life, que lançou o primeiro seguro para 

casais gays, evidencia que as marcas vêm o público gay em termos 

mercadológicos e que não significa alteração no comportamento ou 

diminuição de preconceito dessas empresas: "Claro que quando surgiu a 

idéia do Vida Freedon, tivemos medo de ficar conhecidos como a seguradora 

dos gays. Mas isso é bobagem. Vimos que, ao comunicar nosso produto 

dentro da comunidade, quem é de fora nem fica sabendo”. O diretor da 

empresa realça dessa forma até mesmo o interesse da marca que esses 

serviços voltados para o segmento LGBT não sejam de conhecimento 

público, formando um gueto gay no mercado financeiro.  

Segundo Ribeiro (2010), o segmento homossexual no mercado 

financeiro tem crescido estatisticamente e economicamente. Esse processo 

teve implicações dentro da militância, comportamento, consumo e, claro, na 

produção de conteúdo nas revistas voltadas pára o segmento. 

Em 1995, dentro desse novo contexto, surge a Sui Generes. 

Produzida pela SG Press, passou a dialogar com esse novo estilo e 

comportamento gerado pelo boom do mercado gay e alcançar também a 

militância. É considerada a publicação mais relevante lançado após o 

Lampião da Esquina. Seu diferencial era a tentativa de atrair também o 



 

 

 

púbico heterossexual.  A revista abarcava uma gama de assuntos que 

variavam de moda à militância, possuía uma tiragem média de 30 mil 

exemplares e funcionou até 2000.  

A revista passou por problemas financeiros e a solução pensada para 

o problema foi o lançamento da revista Homens em 1997. Homens era uma 

revista erótica de pouco conteúdo jornalístico. 

Dois anos após, surge a publicação G Maganize. Ela veio trazendo em 

suas edições o nu masculino, informações gerais e assuntos voltados para a 

militância. Foi a primeira a trazer nu de famosos. A revista tem por missão 

cobrir fatos voltados para a militância LGBT, casos de homofobia e sobre o 

universo gay de consumo. Devido a uma crise vivenciada pela empresa, foi 

vendida para o grupo Ultra Friends International, dos EUA. Após a venda a 

publicação sofreu uma drástica alteração na sua política editorial. Do meio 

termo que se pretendia permear entre o erotismo e a militância, acabou por 

virar menos informativa e essencialmente erótica. 

A Imprensa Gay no Brasil mergulha novamente em fase de 

reestruturação influenciados pela nova maneira de consumo imposta pelo 

capitalismo. Como mostra Perét (2011) surgem propostas editorais 

“ancoradas no que o publicitário Pedro Sampaio chama de ‘militância de 

mercado’. Pare ele essa ‘militância’ está focada em três pontos: o que os 

gays consomem, como eles se comportam e quem são seus ícones”. 

 Dentro dessa lógica surge a revista de relativo sucesso no meio gay,a 

Junior.Com uma tiragem de 30 mil cópias.  Ela foi lançada em 2007. A 

princípio a publicação era trimestral, depois a periodicidade foi diminuindo e 

aumentando o número de tiragens. Como mostra Perét (2010), a publicação 

idealizada por André Fischer mostra já no seu primeiro editorial a intenção 

clara de ser uma revista mercadológica e com uma visão clara do tipo de 

homossexual que pretendia representar. Ela se propunha serabertamente 

gay, mas sem se comprometer com a militância, seria erótica com homens da 

estética padrão de beleza e ligada aos valores de mercado.  

A migração para a rede 

As publicações do gênero se mostraram instáveis durante a sua 

trajetória. Manter jornais ou revistas para esse público se provou oneroso e o 

retorno não supria os gastos. Os investidores acabaram enxergando no 



 

 

 

surgimento da internet o filão para o ramo e recuperação da frágil estrutura 

financeira da Imprensa Gay. Para ilustrar o cenário, temos o portal Mix Brasil, 

o primeiro portal gay da América Latina, A Capa, Athos GLS e Mundo Mais.  

Primeiro as empresas abriram “filiais” nas redes, iniciativa que logo 
fracassou, visto que criar uma revista online requer , mais do que 
uma simples mudança de suporte, uma reestruturação na maneira 
de produzir, veicular e distribuir informações. Em média, os custos 
para desenvolver e manter um site no ar eram 70% menores que 
os investimentos feitos para colocar uma revista nas bancas. Além 
disso, sites e portais trabalham com equipes menores o que reduz 
gastos com salário (PÉRET, 2011, p. 99). 

 

Esse período coincidiu com a expansão da indústria pornográfica que 

se tornava altamente lucrativa. A internet auxiliou na promoção desse evento. 

É uma tendência nesses sites/portais terem textos concisos e misturarem 

conteúdo jornalístico com forte apelo erótico.  

O Brasil é pioneira em vários aspectos. Entre eles está, em 1993, a 

criação do Mix Brasil, o primeiro portal gay da América Latina. Enquanto era 

o único portal gay produzindo para esse espaço chegou a alcançar 300 

milhões de visualizações. O portal pertence ao grupo Mix Brasil. 

Como explica Perét (2011), a internet possibilitou que várias ONGs, 

grupos e ativistas se apropriassem do ciberespaço. Ela cita o exemplo do 

Grupo Gay da Bahia que publica boletins periódicos sobre os atos de 

violência homofobica ocorridos pelo país, dos vários grupos de defesa dos 

direitos LGBT que criaram sites para recolher assinaturas e defender a 

causa. Apesar disso, a autora aponta que a grande fatia é destinada a 

pornografia. Com a internet a indústria pornografia passou a lucrar em cifras 

imensuráveis. 

Perét (2011) aponta que seria um erro acreditar que os sites voltados 

para o publico gay, ao priorizar pornografia e ao erotismo perderia seu 

caráter de militância. Para ela há ações de mobilizações em torno de 

assuntos de interesse do grupo. Nesse ponto a autora parece estar correta.  

Resumida a história da Imprensa Gay desde seus primeiros textos 

impressos de forma mais rudimentar até seus mais novos formatos na rede, é 

interessante observar algumas questões. O termo, popularizado e muito 

utilizado pelos teóricos, tem a intenção de abarcar as publicações voltadas 

para as diversas identidades: a do homossexual masculino, feminino, 

travestis, transexuais, entre outras. No entanto, o termo evidencia o caráter 



 

 

 

político e a limitação dessas publicações. Desde o surgimento dessa 

imprensa é privilegiado um determinado grupo. Nas publicações, o foco está 

na representação do homossexual masculino, sobretudo homem branco, bem 

sucedido e com alto nível educacional, justificando ainda que de forma 

inconsciente a denominação Imprensa Gay. O fato não se dá por acaso. As 

publicações voltadas para esse grupo ainda mais especifico traçam novas 

necessidades capitalistas e realçam uma nova estrutura social: a 

heteronormatividade. 

Michael Warner foi o responsável por definir o conceito de 

heteronormatividade em 1991. Como aponta Miscolki (2012), o nome vem 

esclarecer a luz da teoria ideias do trabalho de Foucault a cerca dos 

dispositivos de sexualidade. A heternormatividade se configura enquanto as 

padronizações sociais que engessam os comportamentos dos gêneros, sua 

sexualidade e sua subjetividade para que criem a noção de coerência da 

heterossexualidade (e de desvio das que fogem dos seus limites) e a torne 

privilegiada frente as outras formas de comportamento. 

A heteronormatividade expressa às expectativas, as demandas e 
as obrigações sociais que derivam do pressuposto da 
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da 
sociedade.[...] A heteronormatividade é mais que o aperçu de que a 
heterossexualidade é compulsória. Como um conjunto de 
prescrições que fundamenta processos sociais de regulação e 
controle, a heterossexualidade marca aquelas até que não se 
relacionam com pessoas do mesmo sexo. (MISCOLKI, p. 5, 2012) 
 

Por heterossexualidade compulsória entende-se a obrigação social em 

ser heterossexual. Nas novas configurações da sociedade, esse dispositivo 

de poder é suplantado ou convive com esse outro que tolera (não as aceita) 

algumas sexualidades desviantes economicamente viáveis, oprimindo 

fortemente as que não são desejáveis e economicamente viáveis, ainda 

assim, subjuga tais comportamentos a lógica do comportamento 

heterossexual criando as dicotomias do ativo e passivo no universo 

homossexual, por exemplo, e as históricas divisões de papéis sociais. A 

heternormatividade organiza todas as formas de comportamento em torno do 

modelo dito coerente e natural da heterossexualidade. 

Segundo Gilmaro Nogueira (2013), na heteronormatividade os sujeitos 

se organizam seguindo o modelo heterossexual seja o indivíduo 

heterossexual ou não. Dessa forma, a heterossexualidade se evidência não 



 

 

 

apenas como uma orientação sexual, e sim como um modelo político que 

organiza a vida dos indivíduos. O modelo surge a partir da nossa sociedade 

de consumo em que o homossexual (descrito acima) é visto como 

consumidor em potencial. Esse homossexual consumidor aumentou 

extraordinariamente o seu poder de compra e consolidou “um mercado de 

serviços específicos para o público gay, ampla redede conceitos produtos e 

tendências (que) passou a orientar e a fazer parte do cotidiano dos gays de 

classe média que vivam nas grandes cidades” (GILMARO, 2013). 

Essa reprodução se adequa também a crítica sobre a 

performatividade: “[...] a crítica genealógica de Butler relativamente à 

categoria do sujeito se ajusta a sua noção de que as identidades 

“generificadas” e sexuadas são performativas” (Sillah, p. 22, 2012).  Ou como 

explicam Miscolki e Pelúcio (2007), “A performatividade, denuncia que os na 

reiteração de normas que são anteriores ao agente e que, sendo 

permanentemente reiteradas, materializam aquilo que nomeiam”. 

A representação atribuiu significação aquilo que somos, pois através 

dela se reflete, como no espelho, o eu, evidencia aquilo que sou ou que não 

sou. A representação funciona também como um mecanismo de poder. Ela 

enquadra as possibilidades de corpos que são aceitos e limitam, na 

sociedade, o espaço dos corpos relegados à abjeção para a marginalidade. 

Compreendido isso, podemos pensar que o homossexual estampado nas 

capas e dentro das revistas e sites contemporâneos e o comportamento 

homossexual buscado nelas, são produzidos e tem por consequência (ou 

finalidade) fazer com que seus consumidores se conectem com o modelo ali 

representado e dessa forma façam a reprodução. 

Principalmente com a produção de revistas a partir da década de 90 e 

os sites voltados para os LGBT, o segmento mostrou seu desejo em apostar 

no erotismo de corpos esculturais, masculinos, respeitando um padrão de 

beleza hegemônico. O homossexual, sempre o indivíduo do sexo masculino, 

era incitado a consumir e se comportar de acordo com o padrão dominante 

do homossexual masculino. Um corpo heterossexualizado, heternormativo. 

A exemplo da G Maganize, vê-se o culto exacerbado ao corpo. Na 

publicação predominam-se as fotografias de nudez em que o modelo é 



 

 

 

sempre jovem, malhado e viril. O jornalismo se deteriora entre as páginas de 

nudez de jogadores de futebol, modelos de passarela e famosos. 

A Junior segue o mesmo modelo de publicação. Ela, como as revistas 

e sites criados a partir da década de 90, citadas anteriormente, impulsionam 

um modelo do homossexual desejado pelo mercado. Representam um estilo 

de vida caro, de gays ricos que cultuam os corpos sarados, corpos brancos. 

Entre as publicações na rede, o mesmo padrão. A essência da linha 

editorial se repete no A Capa, Mundo Mais, Pheeno e tantos outros. 

Na Imprensa Gay, principalmente a contemporânea, há uma nítida 

rejeição ao feminino.  Nela não é representado o homossexual que no seu 

comportamento, na sua forma de vestir e falar, de se expressar, traduzam 

elementos que são associados à feminilidade.  

Desse modelo editorial, bastante comercial, a idade é fundamental. A 

jovialidade está intrinsecamente ligada à identidade do homossexual que o 

mercado quer criar. São esses que, afinal de contas, tem maior potencial 

enquanto consumidores. Portanto, a velhice não está associada à 

homossexualidade nas revistas, sites e jornais. A associação direta é feita 

com a vitalidade, energia, jovialidade. 

O corpo negro, quando não é hipersexualizado, é marginalizado. O 

corpo branco se sobrepõe àqueles de pigmentação negra.  Há uma série de 

corpos que são rejeitados por essa representação, como o do gordos, 

pobres, deficientes, exageradamente magros, deformados e etc. Nada que 

fuja a lei, a norma. 

Por prezar pela manutenção de um comportamento próximo as 

exigências do comportamento heterossexual, através da imposição da 

heteronormatividade, as identidades restantes foram excluídas e relegadas à 

invisibilidade. Nesse processo, foram negligenciados os homossexuais 

masculinos não heternormativos, lésbicas, travestis e transexuais. 

 
 
 
 
A Imprensa Lésbica e a Imprensa Trans 
 



 

 

 

Excluídos ao longo da história, publicações voltadas tanto para 

lésbicas quanto paratravestis e transexuais são raras. Esses se encontram 

fora do debate político, da história e da discussão acadêmica. 

Jornal das Senhoras, em 1852, veio a ser o primeiro periódico criado 

por iniciativa feminina. A publicação lutava pelo direito das mulheres de irem 

á escola e de se emanciparem politicamente e financeiramente. Outros 

vieram, como o Belo Sexo, a Família, todos com o mesmo intuito de militar 

pela causa das mulheres.  

De orientação marxista, no período posterior a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, surgiram jornais como Brasil Mulher, Nós Mulheres e 

etc. Esses jornais, como aponta Perét (2011) estavam mais preocupados 

com a revolução e menos interessadas em mudanças de costume. A 

disparidade de interesses levou ao atrito entre as mulheres heterossexuais e 

as mulheres lésbicas. 

Como mostra Péret (p. 72, 2011): 

partir da cisão criada, o movimento lésbico se desprendeu do 
movimento feminista tradicional, passaram a integrar grupos 
ligados exclusivamente a questão lésbica. Ao se distanciarem do 
feminismo tradicional, elas apostavam em novas estratégias 
políticas de luta e representação e representação, criando espaços 
próprios de representação e reivindicação de direitos. 

 

Foi lançado em 1981, o primeiro veículo de comunicação 

exclusivamente destinado ao público lésbico. O Chana com Chana, surgiu a 

partir de um convite do Lampião para o grupo Somos a fim de produzirem 

uma matéria sobre lesbianismo. Esse convite motivou algumas militantes a 

criarem o Grupo Lésbico Feminista O jornal era produzido em formato de 

fanzine, feito artesanalmente e distribuído entre um pequeno grupo de 

lésbicas em São Paulo. A realização dessa publicação foi um marco 

simbólico importante na luta pela visibilidade lésbica.  

Como conta Péret (2011), esse jornal protagonizou uma rebelião 

importante para a comunidade LGBT. O jornal que era distribuído em várias 

partes de São Paulo. Um deles era o Ferro’s Bar. O local se configurava 

como um ponto de encontro de lésbicas, mas a direção do estabelecimento 

proibiu que as militantes distribuíssem ali o seu material. As militantes, em 

um episódio, foram retiradas do local a força. Indignadas com a reação dos 



 

 

 

proprietários do bar, as militantes reagiram, sendo apoiadas pelos 

frequentadores que acharam paradoxal a resistência de um estabelecimento 

em receber material produzido pela militância lésbica, quando o próprio era 

sustentado com o dinheiro dessas. O episódio terminou com a intervenção 

policial. 

Posteriormente houve uma intervenção no local. Lésbicas, gays e 

ativistas de outros movimentos se juntaram para protestar no Ferro’s Bar. No 

fim, as lésbicas ganharam repercussão de seus atos na mídia e o direito de 

distribuírem seu jornal. 

Apesar do “barulho” causado pelas publicações do Chana com Chana, 

a imprensa lésbica, no geral, obteve pouco destaque. Mercadologicamente 

não era viável. Outras publicações foram realizadas, mas de pouca 

expressão: Um Outro Olhar, Xereca, Boletim Ponto G, Lesbetária, D’Ellas, 

entre outros. 

Travestis e transexuais historicamente são os mais violados 

fisicamente, verbalmente e que mais sofrem com a negação dos seus direitos 

e com a invisibilidade. O grupo desafia a dicotomia social masculino/feminino 

imposta para as noções de gênero através de sua simples existência. Seu 

modo de vestir e se comportar elucidam o caráter construído das identidades 

(incluindo a heterossexual).  

Por causar conflitos nessa concepção, garante seu lugar na rebeldia e 

incontinência social sofrendo constantes sanções. Em uma sociedade 

conservadora como a brasileira, filhos homens não se tornam mulheres ou 

homens femininos (e vice-versa). Como a discordância com o padrão 

heteronormativo atualmente gera sanções mais radicais e maior intolerância, 

travestis e transexuais são com maior incidência expulsos de casa, sofrem 

com maior evasão escolar motivada pelo preconceito nesse ambiente e, por 

consequência, amargam à margem da sociedade, sobrevivendo em sua 

maioria através de subempregos. 

 

Apesar da nítida necessidade de debater o tema e do impulso na luta 

contra a violência que recaí sobre o grupo, são poucas as experiências ou 

tentativas de veículos exclusivamente direcionados a esse público. No Brasil 

ainda não houve nenhum. Ao passo que quando retratados pela mídia 



 

 

 

tradicional, sofrem nova forma de violência com a distorção e estigmatização 

da sua imagem com coberturas demasiadamente sensacionalistas. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA QUESTÃO DE 

GÊNERO COM IMPLICAÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

 

RESUMO  

 

A violência contra a mulher foi cultural e historicamente legitimada e 

atualmente é amparada pela Lei nº 11.340/2006. Os profissionais de saúde 

que atendem a essa demanda estão despreparados, reflexo do paradigma 

positivista; este fato aliado à insuficiência quantitativa da rede de apoio às 

vítimas de violência inviabiliza a criação de estratégias de enfrentamento 

mais eficazes. 

 

Descritores: Saúde Pública, Violência doméstica, Violência contra a mulher. 

 

 

ABSTRACT 

 

Violence against women was culturally and historically legitimized and is 

currently supported by Law No. 11.340/2006. Health professionals that meet 

this demand are unprepared, reflecting the positivist paradigm, this fact 

together with the lack of quantitative support network for victims of violence 

prevents the creation of more effective coping strategies. 

 

Descriptors: Public Health, Domestic Violence, Violence Against Women. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA QUESTÃO DE 

GÊNERO COM IMPLICAÇÕES SOCIAIS E DE SAÚDE 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O emprego da violência sempre se associa ao uso da força para 

oprimir, desqualificar e coisificar o outro, destituindo-o do seu lugar de sujeito 

(MOCHNACZ, 2009). Segundo o descrito no Relatório nacional brasileiro da 

CEDAW, a violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão de 

discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a 

vítima ser mulher, e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, 

sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou 

perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos 

como privados (PIOVESAN, 2003, p. 214).  

Na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher, a violência contra a mulher é “qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada”. Nesta convenção, os Estados-partes afirmam no art. 5º que: 

 
Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais, e contará com a total 
proteção desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e 
internacionais sobre direitos humanos. Os Estados-partes 
reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o 
exercício desses direitos.  

 



 

 

 

Essa violência é vista como um processo social, judicial, interpessoal e 

pessoal de interpretação de um relacionamento íntimo e agressivo 

(ANGELIM, 2009, p. 125). Por ser processo, a violência contra a mulher não 

pode ser resumida a um episódio isolado de agressão. Por ser social, não 

permite seja compreendida senão por meio de uma análise mais abrangente, 

que inclui o papel que à mulher é reservado na sociedade. É por isso que de 

tal processo deve vir acompanhada da verificação sua principal condição 

ideológica: o patriarcado, compreendido como um modelo de relações sociais 

no qual predominam valores estritamente masculinos, fundamentados em 

relações de poder. O poder, por sua vez, é exercido por meio de 

diversificados e complexos mecanismos de controle social que tem por 

objetivo a manutenção do modelo hegemônico, produzindo a marginalização 

dos grupos considerados inferiores (BIANCHINI, MAZZUOLI, 2009). 

Característica das relações sociais patriarcais é a dominação do gênero 

feminino pelo masculino, que costuma ser marcada (e garantida) pelo 

emprego de violência física e/ou psíquica (SABADELL, 1998). Tal dominação 

propicia o surgimento de condições para que o homem sinta-se (e seja) 

legitimado a agredir a mulher. 

Ana Lúcia Sabadell, utilizando a expressão violência de gênero, 

define-a como aquela praticada contra a mulher no âmbito do processo de 

dominação masculina, que visa submetê-la às regras da cultura patriarcal 

(SABADELL, 2005). Por este motivo, no âmbito dos estudos feministas, é 

corriqueira a definição deste tipo de violência como aquela praticada contra a 

mulher pelo fato de pertencer ao gênero feminino. Este conceito abrange não 

só a violência direta, manifesta, mas também as formas de violência sutis e 

encobertas, compreendendo, portanto, todas as formas de pressão dirigidas 

ao corpo e ao equilíbrio psicológico da mulher, que impedem ou limitam sua 

autodeterminação. 

Este conceito de Ana Lucia Sabadell designa um fenômeno ligado à 

constituição da cultura patriarcal que estabelece padrões de comportamento 

por meio de mecanismos de controle social informal e formal. O paternalismo 

e a ideologia da inferioridade, ao veicularem, no âmbito da cultura patriarcal, 

uma imagem de dependência e de impotência da mulher, favorecem, em 



 

 

 

todos os níveis da sociedade, a reprodução da concepção da mulher como 

objeto, reproduzindo-se assim a violência de gênero. 

Partindo desta concepção, a violência doméstica é uma forma de 

violência física e/ou psíquica, exercida pelos homens contra as mulheres no 

âmbito das relações de privacidade e intimidade de cunho familiar ou de 

convivência amorosa, que expressa o exercício de um poder de posse, de 

caráter patriarcal. O traço distintivo deste tipo de violência é o fato de ocorrer 

nas relações privadas e ser decorrente delas (SABADELL, 2005). 

Organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) tem reconhecido a 

violência contra a mulher, designada violência de gênero, como um problema 

de Saúde Pública desde 1990 (BORSOI, BRANDÃO, CAVALCANTI, 2009; 

MENEGHEL, HIRAKATA, 2011). Assim observa-se a magnitude do problema 

e como este se apresenta mundialmente trazendo prejuízos nas esferas 

individuais e das coletividades.  Nas últimas décadas, o Brasil tem 

apresentado índices crescentes de homicídios de mulheres, sendo um dos 

maiores níveis das Américas (MENEGHEL, HIRAKATA, 2011). 

 

A violência contra as mulheres está presente na história humana 
desde os seus primórdios, mas só recentemente passou a ser vista 
como um problema que necessita ser enfrentado, com elaboração 
conceitual e metodológica própria e implementação de políticas 
públicas específicas (VILLELA, et al, 2011). 

 

A OMS relaciona a violência à maior ocorrência de diversos problemas 

de saúde física, reprodutiva e mental, assim como ao maior uso de serviços 

de saúde por parte das mulheres (BORSOI, BRANDÃO, CAVALCANTI, 

2009). Deste modo, vê-se o quão grave é o impacto social e de saúde 

oriundos da violência, gerador tanto de custos financeiros, quanto de outros 

tão importantes quanto, como os danos psicológicos, estes imensuráveis e 

geradores de muita dor e sofrimento (MOCHNACZ, 2009). 

No Brasil, as pesquisas realizadas com dados populacionais, em 

delegacias especiais de atendimento à mulher, ou em serviços de saúde 

apontam padrão centrado na violência doméstica, com o parceiro ou ex-

parceiro como agressor (BORSOI, BRANDÃO, CAVALCANTI, 2009). Por 

este motivo aqui esbarramos com um dos grandes entraves para o 



 

 

 

enfrentamento da violência: em geral, a vítima possui ou possuiu uma relação 

de afetividade, de compartilhamento da vida pessoal com o seu agressor 

(muitas vezes dependendo financeiramente deste), fator este que implica em 

menor motivação da vítima em denunciar o(s) episódio(s) de violência. 

 

A violência praticada contra a mulher assume um enfoque 
diferenciado, uma vez que é praticada por um agressor que 
compartilha relações íntimas e afetuosas com a vítima. A aplicação 
da força física e/ou constrangimento psicológico que se impõe a 
alguma mulher contra seus interesses, vontades e desejos, resulta 
em danos à saúde física e mental pela violação da dignidade 
humana em sua integridade. É produzida sob a organização 
hierárquica do domínio masculino nas relações sociais entre os 
sexos, historicamente delimitadas, culturalmente legitimadas e 
cultivadas, nas quais a mulher está exposta a agressões objetivas 
e subjetivas, tanto no espaço público como no privado (LUCENA, et 
al, 2012). 

  

As mulheres que sofrem da violência doméstica em geral não 

procuram os serviços de saúde buscando ajuda direta para este problema 

(VILLELA, et al, 2011). Em linhas gerais, estas apresentaram alguns quadros 

específicos que serão descritos adiante. A depender do olhar do profissional 

de saúde que assiste à mulher vítima de violência, este poderá deixar 

escapar por diversas vezes a oportunidade de uma orientação e intervenção 

mais precoces pela falta de “leitura das entrelinhas” da fala daquela que 

clama por um socorro, mas que não expressa isso verbalmente.  

Dada as peculiaridades da violência contra a mulher, esta assume 

características multifacetadas, o que dificulta o seu diagnóstico, o seu 

entendimento e a organização de medidas preventivas (OSHIKATA, et al, 

2011).  

  

A violência de uma forma geral e a violência contra a mulher têm 
sido reconhecidas como questões que mantêm uma situação de 
comunicação com todas as áreas do conhecimento humano, por 
seu caráter transversal a todas as dimensões da experiência de 
viver de homens e mulheres. (LUCENA, et al, 2012). 

 

Implicações da violência contra a mulher chegam ao sistema de saúde 

por meio de gastos com emergência, assistência e reabilitação mais 

onerosos que a maioria dos procedimentos médicos convencionais; e ao 

social e financeiro impacta principalmente com consequências na produção 



 

 

 

econômica do país, pois estas mulheres além de custos ao sistema de 

saúde, cursam também com altas taxas de absenteísmo no trabalho 

(GOMES, et al, 2012). Desde 2004, a violência contra a mulher, no Brasil, é 

fruto de notificação compulsória ao SINAN (Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação). 

 

OBJETIVOS 

 

Considerando a violência contra a mulher como uma das grandes 

responsáveis por prejuízos nos mais diversos âmbitos da vida, este estudo 

objetivou-se em realizar algumas ponderações sobre este grave problema 

social e de saúde que apesar de por muito tempo ter sido naturalizado pela 

sociedade, atualmente há alguma abertura para discuti-lo nos mais diversos 

espaços. Deste modo, nos propusemos a debater sobre suas origens, as 

estratégias de enfrentamento que hoje estão disponíveis e quais as principais 

dificuldades para o seu enfrentamento com efetividade.  

 

METODOLOGIA 

 

É importante destacar a necessidade da definição da metodologia a 

ser utilizada no presente estudo, já que nela delimitamos a forma como será 

apresentado o trabalho, as fontes de pesquisa e todo o seu procedimento 

estrutural. Além disso, a definição da metodologia demonstra o respeito do 

pesquisador ao método científico, a credibilidade e seriedade da pesquisa.   

A metodologia fundamentou-se na revisão bibliográfica da literatura a 

partir da busca por artigos completos, disponíveis gratuitamente nos idiomas 

português e inglês, que tivessem sido publicados entre os anos de 2009 e 

2013.  

As bases de bases de dados científicos utilizadas foram as 

plataformas da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde), IBECS (Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde), 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

Biblioteca Cochrane e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). 



 

 

 

Para constituir este estudo foram utilizados termos descritores para 

realizar a busca pelos artigos nas plataformas anteriormente listadas. A partir 

do cruzamento dos descritores Violência Doméstica, Violência Contra a 

Mulher e Violência de Gênero foram encontrados 25 artigos. Após leitura de 

resumos e abstracts, 19 artigos contemplavam o objetivo proposto neste 

estudo, sendo estes utilizados e os outros 6 artigos foram descartados. Além 

destes artigos selecionados, outros materiais complementares como 

publicações da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da 

República, algumas leis federais e livros de pesquisadores da violência 

contra as mulheres foram aqui contempladas na bibliografia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dadas as necessidades gritantes, organismos como o Ministério da 

Saúde tem se preocupado com a necessidade de informação para a 

orientação do trabalho de profissionais que lidam com a demanda das 

mulheres em situação de violência (BORSOI, BRANDÃO, CAVALCANTI, 

2009). Como importantes materiais produzidos podem ser citados: Violência 

Intrafamiliar: Orientações para a Prática em Serviço (2002), Atenção Integral 

para Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência Doméstica e Sexual 

(2011), Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual 

(2011), Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência 

Sexual Contra Mulheres e Adolescentes (2012).  

Como parceiros na ação contra a violência doméstica, aliados aos 

organismos governamentais, não podemos deixar de falar da importância das 

organizações não-governamentais feministas. Estas atuam tanto em 

parcerias com os órgãos governamentais, como isoladamente em ações de 

capacitação para comunidades. Tomando como exemplo a realidade da 

região de Irecê, no estado da Bahia, o Centro de Assessoria do Assuruá – 

CAA e o Centro de Desenvolvimento Socioambiental Barriguda são duas 

entidades que trabalham com projetos sociais voltados à convivência com o 

semiárido, trabalhando com hortas orgânicas, cisternas de produção e 

agricultura familiar agroecológica. Percebendo que as desigualdades de 

gênero se acentuam nas zonas rurais, onde as pessoas tem mais dificuldade 



 

 

 

de acesso às políticas públicas básicas, passou a incluir o debate de gênero 

nos seus projetos, realizando oficinas com a temática da violência contra as 

mulheres em comunidades rurais não só do território de Irecê, mas também 

nos territórios da Chapada Diamantina e Velho Chico, onde as duas 

entidades também atuam em projetos sociais. A equipe técnica do Centro de 

Referência da Mulher participa voluntariamente de todas essas iniciativas 

(PEREIRA, 2013). 

No Brasil tem se implementado serviços voltados ao atendimento de 

mulheres em situação de violência, logo os “serviços comuns” em geral não 

possuem habilidades para manejar adequadamente a situação. Os serviços 

criados com este fim constituem as Delegacias de Defesa da Mulher, Centros 

de Referência Multiprofissionais e as Casas-abrigo (BORSOI, BRANDÃO, 

CAVALCANTI, 2009). Outros serviços como os CRAS (Centros de 

Referência em Assistência Social) e os CREAS (Centros de Referência 

Especializados em Assistência Social), que já existiam antes do atual 

entendimento sobre a temática da violência doméstica, atuam como 

importantes amparos à demanda, entretanto esta é bem maior do que o 

suportado por toda a rede de apoio. 

 

Um avanço já pode ser percebido no que tange ao enfrentamento 
da violência sexual pelos serviços de saúde. Tais medidas resultam 
tanto da compreensão de que a violência representa uma violação 
dos direitos humanos, como também do reconhecimento de que 
esta é uma importante causa do sofrimento e adoecimento, sendo 
fator de risco para diversos problemas de saúde (BORSOI, 
BRANDÃO, CAVALCANTI, 2009). 

 

Os profissionais da saúde ainda são pouco capacitados para 

desempenhar com resolutividade o atendimento às mulheres vítimas de 

violência, muitas vezes sendo incapazes de ajudá-las a romper com esse 

circulo ao qual estão aprisionadas. A pouca capacitação impossibilita um 

atendimento qualificado pela incompreensão ou compreensão inadequada 

das relações de gênero. Assim, se perpetua o legado do patriarcado, criando 

um ciclo de violência que engloba a violência interpessoal e a violência 

institucional, gerando cada vez mais ônus para uma mulher que já está em 

uma situação de extrema delicadeza (SANTOS, MORÉ, 2011; VILLELLA, et 

al, 2011). 



 

 

 

De forma geral, a maioria dos profissionais de outros setores – em 

especial assistência social, segurança e educação – tem igualmente 

dificuldade para agir no caso de uma vítima de violência doméstica. Onde 

não há delegacias especializadas, o atendimento das vítimas é ainda mais 

precário, pois na maioria das delegacias não há nem mesmo privacidade 

para registrar o boletim de ocorrência, o que já inibe muitas mulheres de 

prosseguirem com a acusação. Não há atendimento adequado, a maioria dos 

investigadores que atendem nos balcões são homens e já tem ideias 

formadas a respeito da violência contra a mulher, fazendo comentários que 

fazem entender que a mulher foi a provocadora do ocorrido (“O que você fez 

para ele ficar com tanta raiva de você?”) e é a culpada da situação. Além 

disso, não há um compromisso das gestões, principalmente municipais, em 

realizar capacitação permanente e continuada dos profissionais para que 

estes tenham condições de oferecer um atendimento mais adequado e 

proativo nestas situações. Assistentes sociais, psicólogos e advogados são 

profissionais fundamentais no acompanhamento de mulheres em situação de 

violência. Geralmente os municípios dispõem dessas pessoas, mas 

dificilmente realizam capacitações voltadas a esta temática (PEREIRA, 

2013). 

  Considerando os serviços de saúde, principalmente no que tange à 

atenção básica, representada, sobretudo pelas Unidades Básicas de Saúde 

da Família, pela sua forma de trabalho (pautada em ações de prevenção, 

promoção e educação em saúde, e com grande cobertura populacional), 

estas deveriam funcionar como locais privilegiados para o acolhimento e 

identificação precoce de mulheres em situação de violência (BORSOI, 

BRANDÃO, CAVALCANTI, 2009; MOCHNACZ, 2009). Contudo, infelizmente a 

formação profissional que é oferecida na academia, em geral, ainda dá pouca 

relevância à temática, que quando ocorre na prática por vezes é ignorada, e 

o serviço de saúde acaba funcionando como mais uma barreira para superar 

a violência ao invés de ser um meio de dar partida ao enfrentamento desta. 

 

Ser objeto de violência pelo fato de ser mulher, marcada 
socialmente pelo signo da subalternidade, é um processo social 
que deve ser reconhecido como uma violação de direitos e 
transformado. Uma mulher violentada aponta para um problema 



 

 

 

social que afeta a homens e mulheres, pois denota o não 
reconhecimento da alteridade, pressuposto da condição humana. 
Transformar a mulher que sofre violência em vítima, tratando-a com 
indiferença ou com insensibilidade, é participar desse processo 
(VILLELA, et al, 2011). 

 

A violência praticada contra as mulheres, no âmbito doméstico, seja 

ela física, sexual, ou psicológica, não se constitui uma demanda imediata 

para os serviços (BORSOI, BRANDÃO, CAVALCANTI, 2009). As exceções a 

esta situação apresentam-se principalmente quando a violência toma um 

caráter ainda mais agressivo, e a busca pelo serviço de saúde é inevitável; os 

exemplos mais comuns se dão quando a mulher é vítima de violência física, 

por exemplo, quando sofre um ferimento por arma de fogo, arma branca e 

outras situações de emergências. Portanto, o setor saúde tem se preocupado 

na maioria das vezes somente em realizar ações de reparação e reabilitação, 

pouco intervindo para a interrupção da situação que provocou tais danos à 

saúde (MOCHNACZ, 2009), ou mesmo encaminhá-la para um serviço que 

possa fazê-lo. 

“Embasadas” em preceitos sexistas, muitas vezes as mulheres que 

aludem estar em situação de violência sofrem condutas discriminatórias e 

julgamentos morais pelos profissionais tanto da saúde, quanto do setor da 

segurança pública (GOMES, et al, 2009; VILLELA, et al, 2011). Deste modo 

observamos o quão importante é a implementação de ações específicas 

como os Centros de Referência Multiprofissional e as Delegacias de Defesa 

da Mulher, pois nestes espaços a mulher tem melhor condição de ser ouvida, 

entendida e ter seu caso analisado visando alguma resolutividade livre de 

atos discriminatórios.   

Tomando como exemplo, mais uma vez, o estado da Bahia, onde há 

apenas 16 Delegacias de Atendimento à Mulher num quantitativo de 417 

municípios, a dificuldade é tremenda quando se fala em qualidade do serviço 

oferecido pelas delegacias. Primeiro, o pequeno número de unidades 

especializadas faz com que a maioria esmagadora das mulheres acabe 

procurando uma delegacia comum, onde não há atendimento 

multiprofissional nem ambiente reservado para registro de boletim de 

ocorrência com privacidade. Quanto aos Centros de Referência 

Multiprofissionais, são apenas 19 em todo o estado. Verifica-se que, em 



 

 

 

cidades como Irecê, localizada no interior do estado, onde não há Delegacia 

Especializada, o trabalho realizado por este equipamento de atendimento às 

mulheres otimiza o trabalho da polícia, que percebendo que a vítima está 

amparada e orientada, não há margem para qualquer espécie de 

constrangimento ou violência institucional (PEREIRA, 2013). 

Alguns fatores de risco são descritos para a violência doméstica, 

dentre os principais estão ser adolescente, uso de álcool e drogas, 

antecedente de violência sexual e baixo poder socioeconômico (OSHIKATA, 

et al, 2011). Assim podemos observar o quanto as situações de 

vulnerabilidade social e econômica tendem a exercer uma influência 

negativa, apesar de não serem determinantes, sobre a ocorrência da 

violência. 

As principais consequências físicas da violência constituem as lesões 

corporais, queimaduras, distúrbios ginecológicos e infecções sexualmente 

transmissíveis. Os principais danos psicológicos e comportamentais são a 

ansiedade, depressão, comportamentos suicidas e abuso de álcool e drogas 

(VIEIRA, PADOIN, PAULA, 2010; WAISELFISZ, 2012).  

 

Dados mundiais mostram que quase metade das mulheres 
assassinadas é morta pelo marido ou namorado, atual ou ex. A 
violência responde por aproximadamente 7% de todas as mortes 
de mulheres entre 15 e 44 anos no mundo todo. Em alguns países, 
até 69% das mulheres relatam terem sido agredidas fisicamente, e 
até 47% declaram que sua primeira relação sexual foi forçada. No 
Brasil, a violência contra a mulher é um dos maiores problemas de 
saúde pública, atingindo um quarto da população, excetuando-se 
os casos não notificados (LUCENA, et al, 2012).  

 

A existência de vínculos afetivos com o praticante da violência 

doméstica aliado à dependência econômica são fatores fortemente ligados à 

desmotivação das mulheres em realizar denúncia formal da violência. Outros 

fatores comumente associados são a vergonha da situação, a exposição 

pública e o medo de retaliação por parte do agressor (BORSOI, BRANDÃO, 

CAVALCANTI, 2009; OSHIKATA, et al, 2011). 

Como já relatado, é comum que mulheres em situação de violência 

doméstica procurem os serviços por causas alheias ou secundárias à 

situação de violência. A pesquisadora americana Lenore E. Walker 

desenvolveu uma teoria explicativa sobre os ciclos de violência chamada 



 

 

 

“Síndrome da Mulher Espancada”, que tem como principal característica o 

aumento dos sintomas clínicos através de queixas vagas e repetitivas, que 

muitas vezes leva a mulher a buscar o serviço de saúde, porém dada a 

circunstância das queixas ela alcança pouca ou nenhuma resolutividade 

(MOCHNACZ, 2009). 

A Síndrome da Mulher Espancada se apresentaria na mulher que 

tivesse passado por pelo menos dois ciclos completos de espancamento. 

Esta é identificada quando há a recorrência cíclica dos seguintes 

acontecimentos: Fase I ou acumulação de tensão onde há predomínio da 

violência psicológica; Fase II ou explosão, em que há a exacerbação da 

violência psicológica e fortes atos de violência física; e Fase II, ou Lua-de-

mel, em que o agressor mostra-se arrependido, e leva a mulher a crer que 

ele é capaz de se controlar e que o ciclo de violência não terá recorrências 

(MOCHNACZ, 2009). 

Estima-se que até 3,3% do produto interno bruto brasileiro é gasto por 

conta da violência doméstica, seja em dispêndios diretos ou indiretos e a 

nível hospitalar gera cerca de 8% dos custos totais. Mundialmente, cerca de 

7% de todas as mortes de mulheres com idades de 15 a 44 anos tem sua 

causa pautada na violência (GOMES, et al, 2012).  

Na América Latina, a violência doméstica incide sobre 25% a 50% das 

mulheres; no Brasil, 23% das mulheres estão sujeitas à violência doméstica; 

dados do período de 2003 a 2007 apontam para um padrão de mortalidade 

por agressão de 4,1 óbitos/100.000 e no ano de 2012 o Brasil cursou com um 

o padrão de mortalidade de 4,4 óbitos/1000.000 (MENEGHEL, HIRAKATA, 

2011; MOCHNACZ, 2009; WAISELFISZ, 2012).  

  

Embora seja difícil ter estimativas precisas, a violência gera 
prejuízos econômicos aos países [...] Segundo o Banco Mundial, a 
violência contra a mulher é causa de uma em cada cinco faltas ao 
trabalho. Dados do Banco Interamericano – BID, segundo relatório 
divulgado pela ONU, em 2000, revelam que o Brasil deixa de 
aumentar o seu PIB em 10,5% em decorrência da violência contra 
a mulher (MOCHNACZ, 2009). 

 

 

CONCLUSÕES 

 



 

 

 

Para uma efetiva redução de danos no campo da violência doméstica 

se faz necessário uma maior articulação entre as diversas instituições que 

são capazes de realizar alguma intervenção.  

Vimos no decorrer da discussão deste trabalho que muitos estudos 

indicam que no espaço privado produzem-se graves violações dos direitos 

fundamentais das mulheres. Uma parte significativa da socialização e 

atuação das mulheres desenvolve-se neste espaço, o qual permanece fora 

do alcance efetivo das normas que protegem, por sua vez, os espaços 

públicos, o que acaba por garantir a “privacidade” dos homens. A violência 

contida nas relações de gênero nem sempre é percebida pela comunidade 

porque a relação doméstica favorece que a situação seja mantida em sigilo. 

A violência doméstica contra a mulher surge, portanto, como subproduto 

perverso da violência de gênero (SILVA, 2012). 

As feministas indicaram que a violência doméstica, apesar de ocorrer 

no âmbito privado, é um problema social geral, e reivindicaram sua 

politização, considerando-a como problema público (o privado é político!), 

revelando, deste modo, “a violência da privacidade”, que reproduz a 

subordinação das mulheres, e observando que a retórica da privacidade 

permite mascarar a desigualdade e a subordinação (SABADELL, 2005, p. 

08). 

No campo da saúde as principais deficiências no enfrentamento à 

violência são oriundas de uma formação acadêmica pautada no paradigma 

positivista, que não dá abertura para um novo pensar e agir em saúde. Cabe 

às instituições de saúde, que saiam da posição de conforto frente ao 

exercício de ações apenas de caráter medicalizador, que ignora aspectos 

imprescindíveis ao combate da violência, corroborando com sua 

naturalização e invisibilidade. Muitas vezes como agravante da situação o 

profissional ainda tende a culpabilizar a mulher pela ocorrência da violência. 

Assim, os gestores de saúde devem se preocupar com a atual não 

habilidade dos profissionais em manejar o atendimento a mulheres em 

situações de violência. Uma saída oportuna para o problema seria a 

aplicação da educação continuada por meio da realização de capacitações 

nesta área do conhecimento, fazendo com que os serviços de saúde possam 

de fato ser ambientes de acolhimento e de resolutividade.  



 

 

 

Na busca de soluções, devemos levar em consideração que, do ponto 

de vista masculino, o patriarcado é visto como poder legítimo de controle 

baseado em uma série de valores culturais. O homem é capaz de perceber o 

caráter antissocial de uma lesão corporal ocorrida na esfera pública e a 

desaprova, mas não consegue perceber como estruturalmente semelhante a 

violência exercida pelos homens nas relações privadas. Isso vale para o 

agressor, mas em larga medida também para os juízes, a polícia e outros 

operadores jurídicos (SABADELL, 2005, p. 24). Ou seja, antes de qualquer 

trabalho de combater a violência já ocorrida, precisamos trabalhar com a 

perspectiva de mudança de conceitos sociais sobre os comportamentos 

violentos e opressivos contra as mulheres. 

Um dos nossos destaques, neste momento, é para a importância e a 

necessidade do trabalho de prevenção de novos atos de violência contra a 

mulher. Quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos julgou o 

Caso Maria da Penha em 2001, fez diversas recomendações ao Estado 

Brasileiro em relação à violência doméstica. Dentre elas propôs incluir, em 

seus planos pedagógicos, unidades curriculares destinadas à compreensão 

da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na 

Convenção de Belém do Pará de 1994, bem como ao manejo dos conflitos 

intrafamiliares (CIDH, 2001). De que forma o Estado Brasileiro poderia 

implementar esta recomendação internacional? 

O direito como mecanismo de orientação dos indivíduos mediante a 

ameaça ou efetiva imposição de sanções apresenta uma dupla limitação 

estrutural. Primeiro, não pode prevenir a violência doméstica, a não ser de 

forma indireta no âmbito da prevenção geral: tendo medo de eventuais 

sanções penais, os homens deixariam de agredir as mulheres no âmbito 

privado. É uma suposição pouco provável e de difícil comprovação. Em 

seguida, o direito deve oferecer respostas diferenciadas segundo a gravidade 

da violência perpetrada. Seria inconstitucional responder da mesma forma ao 

homicídio, à lesão corporal, às injúrias, às pressões psicológicas e ao 

desprezo, mesmo se todas estas formas de manifestação da superioridade 

masculina acarretassem consequências devastadoras para as mulheres-

vítimas. 



 

 

 

Essas diferenciações são necessárias no mundo jurídico, mas não 

correspondem à realidade do fenômeno da violência contra a mulher. Têm 

razão as autoras que indicam a existência de um ciclo contínuo de violência 

em relação ao qual os abusos apresentam somente diferenças quantitativas, 

sendo todos eles manifestações da mesma estrutura, ou seja, da violência 

patriarcal como meio de controle e submissão das mulheres. Enquanto for 

mantida essa estrutura, o tratamento dos sintomas na forma fragmentária da 

intervenção jurídica não permite solucionar o problema (SABADELL, 2005, p. 

25). 

Vemos, portanto, que a política pública mais eficaz para mudar esta 

realidade é introduzir massivamente a educação de gênero. Tal iniciativa 

requer um rompimento com a prática do sexismo nas escolas, o que implica 

preparação de educadores e elaboração cuidadosa de novos modelos de 

linguagem aptos a impedir que se estabeleça uma relação circular entre a 

linguagem e a educação sexista. 

Anna Maria Piussi analisa o papel da educação na formação da cultura 

patriarcal, ilustrando a função da linguagem com o seguinte suposto diálogo 

entre professora e aluna: 

 
– Professora, como se forma o feminino? 
– Partindo do masculino: o "o" final é substituído simplesmente por 
um "a". 
– E o masculino, professora, como se forma? 
– O masculino não se forma, existe. (PIUSSI, 1987, p. 115) 

 

Educando as crianças para refletir sobre os modelos de 

comportamento de gênero, semeando dúvidas ao modelo patriarcal com o 

qual elas convivem fora do ambiente escolar, e oferecendo ao mesmo tempo 

modelos educacionais alternativos, é possível estabelecer novas estratégias 

para enfrentar o problema da violência doméstica. Para isto, o Estado deve 

introduzir na formação de seus professores a matéria de educação de gênero 

e deve impô-la como disciplina obrigatória em todas as escolas, públicas e 

privadas, como foi feito com o ensino de História da África objetivando criar 

uma identificação com a cultura negra na formação do povo brasileiro e o 

respeito à diversidade étnica, combatendo assim, o racismo. 



 

 

 

No momento de esquematizar políticas públicas, é preciso refletir 

sobre a adequação dos meios empregados para resolver conflitos. Tanto o 

direito como a educação constituem formas de controle social; sendo assim, 

o dever-ser expresso pelas normas jurídicas indica a pretensão do legislador 

em transformar a realidade, tal como se propõe a fazê-lo a educação. Porém, 

ambos os sistemas atuam de modo diferente sobre seus destinatários, e isso 

repercute sobre os resultados das intervenções. 

Ao contrário do direito, de caráter quase exclusivamente sancionador, 

os processos educativos desenvolvem estratégias de orientação dos 

indivíduos que se distanciam da dinâmica ordem-desobediência-penalidade. 

Este distanciamento permite convencer os indivíduos por meio de processos 

de reflexão, conhecimento e autoconhecimento, que não obrigatoriamente os 

sanciona pelos eventuais erros cometidos. Ana Lucia Sabadell assim nos diz: 

 
A estas colocações, devemos somar um outro elemento: a 
intervenção por meio do direito individualiza o conflito ao situar em 
pólos opostos a vítima e o agressor. Deste modo, torna invisível a 
intervenção da cultura patriarcal que é determinante para o 
surgimento dos conflitos de gênero. Ora, se o juiz não pode chamar 
à lide o machismo e condenar a cultura patriarcal, a educação 
intervém sem individualizar os conflitos. A reflexão crítica sobre os 
valores culturais está no centro dos processos. Por essa razão, a 
educação de e para o gênero é muito mais eficaz do que o recurso 
ao direito, em projetos que visam a erradicar a violência doméstica 
(SABADELL, 2005, p. 26).  

 

A educação não oferece respostas imediatas, mas é a única capaz de 

produzir soluções satisfatórias e verdadeiramente duradouras. Então cada 

um de nós é que deve condenar os abusos da cultura patriarcal e, unidos, 

lutarmos por uma realidade onde a equidade de gênero não seja apenas uma 

ilusão feminista. 

Outro ponto que verificamos dificultar o enfrentamento à violência 

constitui a insuficiência quantitativa da rede de serviços voltados a essa 

demanda. As casas-abrigos estão superlotadas existem em pequeno 

número, os Centros de Referência Multidisciplinar por seu caráter 

regionalizado e pelo fato de se localizar em uma determinada cidade muitas 

vezes desfavorece geograficamente o atendimento de mulheres de outras 

cidades, e as Delegacias de Defesa da Mulher ainda são quantitativamente 

insuficientes e atualmente funcionam apenas de Segunda a Sexta-feira, 



 

 

 

deixando as mulheres desassistidas nos fins de semana, que constituem os 

períodos de maior ocorrência de violência doméstica. 

Por fim, é importante ressaltar a importância da atuação 

multiprofissional em saúde, e no campo da defesa dos direitos das mulheres. 

Só a partir de uma ação contínua e bem articulada entre todos os atores 

envolvidos é que será possível superar estes modelos comportamentais 

oriundos do patriarcado e geradores desse tão grave problema de Saúde 

Pública. 
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RESUMO 

 

Apesar de reduzir a pobreza rural e empoderar idosos, a concessão da aposentadoria rural 
ainda é dificultosa para mulheres, já que caracteres patriarcais do meio campesino dificultam 
a produção de documentos idôneos a comprovar o trabalho como segurada especial. É 
essencial a hermenêutica feminista para evitar que o judiciário replique desigualdades de 
gênero. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria rural segurado especial. Prova. Desigualdades de gênero 

 

 

ABSTRACT 

 

Although this social benefit holds an important rule on reducing poverty and empowering 
elderly, the concession of special retirement is still difficult to women, as they lack documents 
to prove they are agricultural workers, due to patriarchal characteristics of the rural area. A 
feminist analysis by the judiciary is vital to avoid gender inequalities. 
 

Keywords: Agricultural workers special retirement. Proof. Gender inequalities 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A seguridade é uma antiga preocupação da sociedade: proteger-

se das adversidade e contingências fez com que o homem desenvolvesse, ao 

longo do tempo, uma forma de diminuir as incertezas da vida. 

É cristalina a importância da previdência social como instrumento 

de paz social, proteção à dignidade e diminuição da pobreza. Ainda, o sistema 

de seguridade brasileiro tem, como princípios norteadores, a universalidade da 

cobertura e a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. A garantia de benefícios aos trabalhadores rurais, 

no entanto, só surgiu com o advento da nova Constituição e a criação da figura 

do segurado especial. 
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Visando a garantir a efetividade dos direitos dos segurados 

especiais trabalhadores rurais, a jurisprudência consolidada requer apenas a 

comprovação da atividade rural, mesmo que através de início de prova 

documental, a ser corroborada em audiência. Para esta pesquisa, focaremos a 

discussão na aposentadoria por idade do segurado especial, benefício de suma 

importância para o agricultor de subsistência. 

Como indicado pelos Tribunais, a concessão dos benefícios 

do segurado especial está condicionada à comprovação da atividade 

rural durante o período de carência, mesmo que apresente lacunas. A 

análise administrativa das agências é rigorosa, para evitar fraudes, 

fazendo com que diversos casos tenham que ser levados à Justiça, seja 

pela falta de caderno probatório documental consistente, seja por sua 

complexidade. 

O meio rural, no entanto, ainda apresenta características 

acentuadamente patriarcais, sendo mantida discriminações veladas de gênero. Tal 

realidade social, no entanto, influencia diretamente a produção de documentos 

necessários para comprovar a qualidade de segurado especial. Assim, surge a 

questão: como efetivamente comprovar a qualidade de segurada especial trabalhadora 

rural? Empiricamente, qual é o leque probatório mais utilizado para caracterizar a 

qualidade de segurada especial? Quais provas são mais sujeitas a fraude? Qual 

valoração é dada às provas mais comumente acessíveis às mulheres? Qual postura 

deve ser adotada pelos operadores para evitar a replicação de desigualdades de 

gênero no campo? 

Inicialmente, trazem-se evidências da relação entre a 

aposentadoria por idade do segurado especial e a redução da pobreza no 

campo, demonstrando-se que este benefício produz efeitos além dos 

econômicos. Para tanto, vale-se de estudos estatístico e empíricos sobre 

o tema. 

A seguir, a partir de documentos sugeridos administrativa e 

judicialmente para a comprovação da qualidade de segurado especial, 

observar-se-á qual a acessibilidade que as mulheres tem para sua produção e 

que valoração lhes é dada. 
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Finalmente, ponderações acerca da prática administrativo-

jurisdicional serão apresentadas, adotando-se um viés crítico e propondo 

uma postura mais social – contudo não menos jurídica – a ser adotada 

durante a análise desses processos, inserindo questões de gênero. 

Ressaltamos que a análise empírica se baseia em processos 

levados à juízo na Sétima Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, 

na qual a autora atua como conciliadora desde 2011. 

 

 

ENTRE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA: O PAPEL DA APOSENTADORIA 

RURAL NO COMBATE À POBREZA 

 

 

A proteção previdenciária ao trabalhador rural historicamente 

apresenta atraso temporal, quando comparada à dos trabalhadores urbanos. 

Iniciada no Brasil apenas em 1963, com o Fundo de Assistência e Previdência 

do Trabalhador rural – FUNRURAL –, passou por programas tampouco 

satisfatórios – Plano Básico de 1969 e do Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural – PRÓ-RURAL – de 1971 –, até se tornar garantia 

constitucional em 1988. Sua real efetividade, porém, só ocorreu em 1991, com 

a sanção das Leis n 8.212/1991 e 8.213/1991. 

De acordo com a legislação atual, a concessão do benefício 

em questão vincula-se à comprovação de apenas dois requisitos: (I) ter a 

idade mínima de 55 anos, para mulheres, e de 60, para homens; e (II) o 

exercício de atividade rural, na qualidade de segurado especial, no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo do benefício ou à data 

de implemento da idade mínima653, ainda que de forma descontínua, por 
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tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à carência 

do benefício. 

Apesar de ser possível o recolhimento pelo agricultor de parcelas 

previdenciárias oriundas da venda da sua produção, tais pagamentos 

raramente ocorrem, dada a natureza de subsistência da agricultura familiar. 

Vianna afirma:  

 

“As contribuições sobre a produção rural vêm: a) do 

segurado especial, que contribui com 2,3% do excedente 

comercializado de sua produção; b) do produtor rural pessoa 

física, que também contribui com 2,3% da comercialização; 

c) do produtor rural pessoa jurídica, que contribui com 2,85% 

da produção comercializada; d) da agroindústria, cujas bases 

de incidência são os salários e a folha salarial. Como a 

contribuição do segurado especial é sub-rogada ao 

adquirente da produção, e como esta produção em geral tem 

comercialização precária – muitas vezes entre os próprios 

praticantes da agricultura familiar -, a receita gerada é 

mínima. Em 2002, as contribuições rurais (todas elas, e não 

apenas a dos segurados especiais) somaram R$ 2, 3 bilhões, 

frente a um gasto de R$ 17, 1 bilhões”654 

 

 Assim, seu pagamento não é condição essencial à concessão do 

benefício, como visto, razão pela qual a aposentadoria por idade do segurado 

especial ser, por vezes, considerada como benefício não contributivo, 

invertendo a lógica previdenciária e aproximando-se da assistência. Neste 

sentido, João Saboia, após analisar a aposentadoria por idade do segurado 

especial, o amparo assistencial ao idoso e o amparo ao deficiente no Brasil, 

afirma que “a aposentadoria rural por idade é o benefício não contributivo mais 

difundido no país, sendo encontrado não apenas nas regiões rurais como também 
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nas áreas urbanas, representando, neste ultimo caso, pessoas que migraram após o 

período de vida ativa para áreas urbanas”.655 

Apesar de a função precípua dos benefícios previdenciários ser a 

de seguro contra eventual perda de capacidade laborativa, a previdência rural 

detém relevante papel social, por elevar a renda no campo, colaborando para a 

erradicação da pobreza. Tal efeito foi comprovado por diversos estudos 

empíricos e estatísticos, como segue: 

Historicamente a ampliação da cobertura dos benefícios rurais 

contribuiu para a redução da pobreza rural. Em texto para discussão do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA –, Beltrão et al traz que: 

 

 “Desde 1982, a maior proporção de famílias pobres e indigentes 
era encontrada entre as famílias sem idosos e a menor nas de 
idosos (ver Tabela 2). Entre 1982 e 1992, essas proporções 
declinaram nos dois tipos de famílias que continham idosos e 
aumentaram naquelas sem idosos. Dessa forma, as famílias de 
idosos continuaram a ser as menos pobres, aumentando o hiato 
com a situação de pobreza das famílias sem idosos. Nos anos 
1990, a pobreza e a indigência declinaram em todos os tipos de 
famílias, com uma redução mais intensa nas famílias de idosos, 
ampliando ainda mais o hiato existente desde 1982.”

656
 

 

Em trabalho apresentado no Seminário FAO/CEPAL/RIMISP, 

David et AL, a partir de dados oriundos do Banco de Dados Síntese, das 

Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios – PNADs – e do Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, 

afirmam que a previdência rural no Brasil é verdadeiro instrumento de combate 

à pobreza rural, como segue: 

 

“Os dados apresentados anteriormente são bastante interessantes, 
pois ajudam a dimensionar a importância relativa dos benefícios 
previdenciários na composição da renda domiciliar rural. 
Considerando-se que o valor mínimo dos benefícios previdenciários 
rurais é de 1 salário mínimo e tendo-se como referência apenas os 
domicílios favorecidos que possuem renda total inferior ou igual a 2 
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salários mínimos, constata-se que aproximadamente 13% dos 
domicílios rurais têm, pelo menos, 50% de sua renda oriunda de 
aposentadorias e pensões oficiais. Somando-se a essas 
informações o quadro de pobreza que caracteriza o meio rural 
brasileiro, conclui-se que a previdência rural vem adquirindo 
importante papel enquanto política social no campo. Seus efeitos, 
entretanto, não se manifestam de forma homogênea, chegando 
mesmo a apresentar regionalidades

657
 bem definidas.”

658
 

 

Por outro lado, os efeitos da previdência rural extrapolam 

aspectos meramente monetários: Albuquerque et al, analisando as 

repercussões sociais decorrentes da concessão de aposentadorias rurais, 

indica que o benefício fixa o idoso e seus familiares na zona rural – evitando o 

êxodo –, cria uma nova percepção social do idoso, através do status de 

“beneficiário da previdência social”, movimenta o comércio e ainda contribui 

para a “diminuição da mendicância, dos meninos de rua e da prostituição.”659 

Ainda, Beltrão et al indica que a previdência rural gera resultados não 

esperados na condição de vida rural. Nas conclusões de seu trabalho, pondera-se 

que: 

 

“(...)os benefícios rurais estão desempenhando um papel 
importante na redução da pobreza e melhoria da distribuição de 
renda entre os idosos. Estão afetando a composição dos arranjos 
familiares, a estrutura produtiva e a economia familiar rural. Uma 
outra consequência é o maior empoderamento dos idosos dentro 
de suas famílias, em particular das mulheres. O que se espera é 
que a importância desses benefícios cresça num futuro próximo, 
visto que a população brasileira está envelhecendo rapidamente, o 
emprego formal está se reduzindo e a pobreza se tornando um 
fenômeno mundial. O grau de pobreza nas áreas rurais brasileiras 
é muito alto e tende a aumentar uma vez que os subsídios rurais 
têm diminuído.”

660
 

 

Tal empoderamento feminino, decorrente do aumento de renda 

auferido pela mulher quando da aposentadoria rural, relaciona-se com a utilização 
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dos recursos pela beneficiária no auxílio aos demais membros da família, como 

demonstrado por Rosas e Brumer661 - em típico exemplo de manutenção da ética do 

cuidar de Gilligan no cenário rural hodierno. Poder aplicar tal teoria, considerada 

ultrapassada pela bioética feminista, mostra que ainda é acentuada a desigualdade 

de gênero do meio campesino, estando o papel social da mulher como mãe e 

auxiliar ainda enraizado. 

Evidencia-se que os arranjos familiares estudados ainda seguem a 

lógica patriarcal no campo. Logo os documentos utilizados como início probatório 

para a aposentadoria tendem a se concentrar no chefe da família, sendo o papel 

feminino ainda de mero auxiliar. Este estudo, no entanto, aponta que a análise 

administrativa e judicial dos processos de concessão do benefício parece 

desconsiderar a ocorrência de tais arranjos patriarcais nos casos concretos, gerando 

heterogeneidades, como indicado na pesquisa de Kreter, já que a “análise tabular 

dos dados sugere a presença de vieses na concessão das aposentadorias em favor 

de homens (em relação às mulheres), dos brancos (em relação aos negros) e dos 

mais instruídos (em relação aos menos instruídos)”662. 

Desta forma, observa-se que qualquer política previdenciária 

sobre a atividade rural deve levar em consideração também impactos sociais e 

psíquicos em suas definições, já que seus efeitos extrapolam a relação 

contribuinte-segurado do INSS. Tal particularidade, porém, não significa que a 

aposentadoria rural se confunda com programas sociais de erradicação de 

pobreza ou com outros benefícios de seguridade social, como o amparo ao 

idoso. Por outro lado, sugere-se que uma análise administrativa e judicial mais 

engajada, durante os processos de concessão, trará efeitos positivos à 

população. 

 

 

A PROVA DOCUMENTAL DA APOSENTADORIA POR IDADE DO 

SEGURADO ESPECIAL: COMPARATIVO ADMINISTRATIVISTA E 

JURISDICIONAL 
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Como visto, o elemento crucial para a concessão da 

aposentadoria por idade do segurado especial, além da idade mínima, é a 

comprovação da atividade rural por tempo equivalente à carência, 

classicamente em período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo do benefício. Com a Súmula 54663, a Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU – acrescenta a 

possibilidade de comprovação em período imediatamente anterior à data de 

implemento da idade mínima, beneficiando os agricultores de idade avançada, 

que deixaram recentemente de trabalhar e que não tinham ainda requerido a 

aposentadoria. Este quadro é comum, visto que diversos pensionistas, por 

desinformação, acham que não têm direito à aposentadoria por idade. 

Como se deve comprovar a atividade durante a carência, documentos 

colhidos ao longo da vida do agricultor são essenciais. Assim, o INSS elaborou lista de 

documentos necessários ao requerimento administrativo da aposentadoria por idade do 

segurado especial. É importante lembrar que certos documentos – no quadro, 

marcados de I a VIII – devem ser considerados para todos os membros do grupo familiar, 

para o período que se quer comprovar, mesmo que de forma descontínua, quando 

corroborados com outros que confirmem o vínculo familiar. 

QUADRO A: DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
RURAL REQUERIDOS PELO INSS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

I. comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA; 

II. blocos de notas do produtor rural; 
III. notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 

8.212/91, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome 
do segurado como vendedor; 

IV. contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural (registrados ou com firmas 
reconhecidas cartório); 

V. documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, 
entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou 
consignante; 

VI. comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes 
da comercialização da produção; 

VII. cópia da declaração de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente 
da comercialização de produção rural; 

VIII. licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA; 
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IX. certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, certificando a 
condição do índio como trabalhador rural, desde que homologada pelo INSS; 

X. Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato de Pescadores ou 
Colônia de Pescadores, desde que acompanhada por documentos nos quais 
conste a atividade a ser comprovada, podendo ser, dentre outros:  

a. Declaração de Imposto de Renda do segurado; 
b. Escritura de compra e venda de imóvel rural; 
c. Carteira de Vacinação; 
d. Certidão de casamento civil ou religioso; 
e. Certidão de nascimento dos filhos; 
f. Certidão de Tutela ou Curatela; 
g. Certificado de alistamento ou quitação com o serviço militar; 
h. Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural; 
i. Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição própria ou dos filhos em 

escolas; 
j. Comprovante de participação como beneficiário de programas governamentais 

para a área rural nos estados ou municípios; 
k. Comprovante de recebimento de assistência ou acompanhamento pela empresa 

de assistência técnica e extensão rural; 
l. Contribuição social ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, à colônia ou à 

associação de Pescadores, produtores rurais ou a outra entidades congêneres; 
m. Declaração Anual de Produtor DAP; 
n. Escritura pública de imóvel; 
o. Ficha de associado em cooperativa; 
p. Ficha de crediário em estabelecimentos comerciais; 
q. Ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao sindicato de 

trabalhadores rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores ou 
outras entidades congêneres; 

r. Fichas ou registros em livros de casas de saúde, hospitais ou postos de saúde; 
s. Procuração; 
t. Publicação na imprensa ou em informativo de circulação pública; 
u. Recibo de compra de implementos ou insumos agrícolas; 
v. Recibo de pagamento de contribuição federativa ou confederativa; 
w. Registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitárias, 

recreativas, desportivas ou religiosas; 
x. Registro em livros de Entidades Religiosas, quando da participação em 

sacramentos, tais como: batismo, crisma, casamento e outras atividades 
religiosas; 

y. Registro em processos administrativos ou judiciais inclusive inquéritos 
(testemunha, autor ou réu); 

z. Título de eleitor; 

aa. Título de propriedade de imóvel rural; 
bb. Quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a 

comprovar. 

Fonte: Ministério da Previdência Social. Aposentadoria por idade - Segurado(a) 
Especial/Trabalhador(a) Rural: Documentação. Disponível em 
http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=672 

 

O processo administrativo de concessão do benefício, 

logicamente, é anexado ao processo judicial, sendo a principal fonte de 

instrução: ora, o requerente, quando se dirige ao INSS, já leva toda a 

documentação que tem, originais e cópias. Assim, quase não há acréscimos na 

fase judicial. Além dos documentos juntados pelo requerente, o INSS também 

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=672
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anexa uma Entrevista Rural, que consiste em perguntas ao agricultor sobre 

suas atividades e redução a termo informações que o requerente considerar 

importantes para a concessão do benefício. Ao final, o servidor emite juízo de 

valor sobre o contato pessoal experimentado na entrevista, justificando se 

considera que o entrevistado é ou não segurado especial. 

É incomum a apresentação dos documentos II, III, V, VI, VII, a, f, 

m, o, p, t, v, y. Por outro lado, os documentos IV, X, d, e, l, r, z aparecem na 

maioria dos processos. Sua força probatória, no entanto, é baixa, como será 

exposto a seguir. A sua não ocorrência, no entanto, é fator negativo para o 

requerente. 

Analisando as observações feitas pelo servidor, nota-se que se dá 

grande importância aos documentos vinculados ao sindicato e os que contêm o 

INCRA da propriedade em que se encontra o roçado – mesmo que em tais 

documentos não conste o nome do requerente. 

Em nenhum dos processos analisados há registro de verificação 

in loco da atividade rural pelo INSS ou oitiva de confrontantes. 

Judicialmente, observa-se que a apreciação física dos papéis 

trazidos aos autos é importante, já que a Súmula 34 da TNU exige que “para 

fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar.” No entanto, diversos problemas 

encontrados nos documentos trazem possibilidade de questionamento do seu 

valor probatório para o período de carência para comprovação da qualidade de 

segurado, como segue: 

A certidão de casamento é corriqueiramente o documento 

principal para as seguradas especiais, que se usam do aporte probatório em 

nome do cônjuge. Sua importância probatória foi cristalizada na Súmula 6 da 

TNU: “A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a 

condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material 

da atividade rurícola.” No entanto tal documento não é totalmente isento. Ora, a 

certidão de casamento tipicamente traz as profissões dos nubentes. Antes da 

redemocratização, contudo, era comum colocar-se a profissão da mulher 

agricultora como “doméstica”, devido à jornada familiar típica de divisão sexual 

do trabalho, acentuada no meio rural. Ora, tal profissão não é capaz, per se, de 
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comprovar a qualidade de segurada especial da mulher, ainda mais se o 

cônjuge não for agricultor. Assim, são comuns ações de retificação judicial da 

profissão dos nubentes, gerando a necessidade de segunda via, não 

contemporânea à carência, e sem a referência da profissão anterior. Por tal 

motivo, e para evitar fraudes com provas preparadas, certidões de casamento 

em segunda via ou sem a profissão dos nubentes não são consideradas como 

início de prova material. Logicamente, caso a mulher seja solteira ou tenha tido 

companheiros, não terá como apresentar tal documento. 

A Carteira de Filiação a Sindicato e sua respectiva ficha são 

constantes nos procedimentos administrativos que instruem os processos, por 

serem exigência do INSS. A data de filiação, porém, costuma retroagir apenas 

dois ou três anos: dos processos analisados, apenas cinco tinham mais de dez 

anos de filiação ao sindicato. Diversos indícios de prova preparada costumam 

ser indicados: fotos recentes em filiações antigas, o papel não apresenta traços 

de envelhecimento condizentes com a data aposta, há divergências quanto à 

data de filiação entre a ficha e a carteira, ou discrepâncias quanto à 

propriedade em que o agricultor afirma ter o seu roçado. Ainda, é importante 

relembrar que a contratação do advogado ocorre majoritariamente via sindicato, 

e que lemas como “trabalhador sindicalizado é trabalhador segurado [no INSS]” 

são comuns. Logo, apenas filiações antigas costumam ser consideradas como 

capazes de compor início de prova de atividade rural. É comum que apenas o 

chefe da família tenha tal filiação antiga, sendo a mulher listada em sua ficha 

como esposa ou companheira, sem indicar se ela também exerce atividade 

laboral, ou não. Por ser mera declaração de terceiros, sem a chancela sindical, 

tais documentos também não favorecem a mulher. Assim, a agricultora tende a 

apenas fazer o sindicato na época em que apresentará o processo 

administrativo ao INSS: filiações recentes, no entanto, são indícios negativos, 

prejudicando ainda mais a possibilidade de concessão. 

Documentos de pessoas da família podem ser aproveitados para 

comprovar atividade rural, se restar provado o vínculo familiar. A Súmula 6 da 

TNU, já citada, corrobora tal entendimento. Assim, comprovantes de 

aposentadoria rural de pessoa do mesmo grupo familiar são importantes. No 

entanto, é prática administrativa comum indeferir o benefício em casos 

inversos, o que é combatido pela Súmula 41 da TNU: “A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, 
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a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que 

deve ser analisada no caso concreto.” Essa análise concreta raramente é feita pelo 

Instituto através de expedições para o local do roçado, restando apenas os 

depoimentos colhidos em audiências de instrução – cuja força probatória também 

depende do encarte documental.  

Ainda, deve-se ter cuidado quanto à descrição da profissão, já que 

tratoristas, por exemplo, perdem a qualidade de segurado especial. Vale, 

todavia, relembrar a Súmula 46 da TNU: “O exercício de atividade urbana 

intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador 

rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.” Assim, ter alguém na 

família como agricultor – mormente o companheiro – não prejudica a mulher, mas 

também não ajuda tanto. No entanto, algum familiar ter atividade diversa da de 

agricultor – ou até mesmo, sendo trabalhador rural empregado de uma usina, por 

exemplo – põe em xeque o regime de economia familiar necessário à concessão. 

O Extrato de Consulta ao Eleitor – ELO –, documento oficial 

fornecido pelos cartórios eleitorais é o histórico do eleitor. Por se tratar de 

dados oficiais da Justiça Eleitoral, costumeiramente recebe grande peso de 

convencimento, por trazer seus domicílios eleitorais, eventuais transferências e 

ausências às urnas, permitindo comprovar a ligação do agricultor ao local. 

Ainda, se o eleitor modificar a sua profissão declarada, haverá 

necessariamente anotação sobre revisão do título e sua respectiva data, o que 

evidencia tentativas de preparação de prova para aposentadoria. Alguns 

cartórios eleitorais, todavia, negam-se a fornecer tal extrato, que é substituído 

por mera certidão de quitação eleitoral, carente das informações necessárias à 

comprovação da carência. 

Poucos autores tem roçado em terra própria: há poucas 

destinações de lote pelo INCRA, e são raras as escrituras de propriedade rural. 

Quando estas ocorrem, há um homem como proprietário. Majoritariamente, o 

agricultor afirma ter roçado em terras alheias, sem pagar arrendamento ou 

receber salário. Questiona-se, então, como o requerente conseguiu a terra para 

o roçado, o que geralmente decorre de vínculos de amizade, para homens e 

chefes de família, ou caridade, para mulheres. De qualquer forma, é necessário 

citar a Súmula 30 da TNU, que traz que “tratando-se de demanda previdenciária, 

o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação 
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de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a 

sua exploração em regime de economia familiar.” 

Apesar de não ser a regra, algumas certidões de nascimento 

apresentam a profissão dos pais. Tais documentos são bem quistos na 

formação do convencimento sobre a atividade rural no período. No entanto, as 

mulheres geralmente são listadas como domésticas, já que “apenas ajudam” no 

roçado, diariamente – cabem aqui as considerações feitas para a certidão de 

casamento. 

Comprovantes de residência são importantes para verificar a 

distância entre a casa do autor e o seu roçado, possibilitando estimar o tempo 

gasto com o trajeto e verificar se este é compatível com a rotina descrita pela 

parte. É comum o endereços em ruas, e não em sítios. Quando perguntados, os 

autores justificam a moradia em cidades devido a a) motivos de segurança ou 

b) programas sociais de habitação, que lhes deram o imóvel. 

A Ficha A de Saúde, documento preenchido por agente 

comunitário de saúde – A.C.S. – apesar de não exigir a sua identificação, lista 

os moradores da residência com suas idades e profissões em determinado ano. 

Por acompanhar o prontuário médico do PSF, deve ser atualizada anualmente. 

A fim de agilizar a renovação desses dados, diversas Secretarias de Saúde 

permitem o seu preenchimento a lápis, desconstituindo o valor probatório 

judicial do documento, que seria importante, pois engloba todos os residentes 

do local, em grupos familiares – logo, de comum apresentação pelas mulheres. 

Especificamente quanto às fichas de cadastramento em secretaria de saúde, 

em consulta ao manual para preenchimento das fichas do SIAB – Sistema de Informação de 

Atenção Básica, é determinado que “todos os dados desta ficha devem ser atualizados 

sempre que houver alteração. O ACS deve estar atento para registrar, todo mês, a 

ocorrência de nascimentos, mortes e mudanças de atividade profissional (ocupação) dos 

membros da família e condições de moradia e saneamento.”
664

. 

Apesar de diversos processos apresentarem fichas de saúde anuais, os 

referidos documentos não podem ser aceitos como indício razoável de prova documental, 

tendo em vista que o Juiz não possui elementos para verificar a data em que foi 

despropositadamente – e se assim o foi –  aposta a profissão de agricultor, já que não se 

deve esquecer que referidas anotações partem de declaração da própria autora. 

                                                           
664

 Documento contido na internet no endereço 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf 

http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf
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Outrossim, documentos que foram feitos com base de declaração da própria 

parte autora, de regra, não podem ser aceitos como prova em seu favor. Sendo assim, 

quando um documento formulado com base em declaração da própria parte autora foi 

produzido em data muito próxima ou posterior a um fato que gere expectativa de direito ou 

ao requerimento administrativo resta vedada sua utilização como prova em favor do 

declarante, vez que assim o juiz não possui elementos para verificar se tal declaração foi 

feita despropositadamente. 

Corriqueiramente, constam nos processos contratos de comodato: 

o proprietário da terra perante o INCRA fornece o roçado para a agricul tura de 

subsistência do trabalhador, sem cobrar em espécie por isso. Tais contratos 

costumam se referir a períodos anteriores, sendo a data de assinatura 

coincidente com o fim do comodato. Seu caráter privado – não há qualquer 

registro cartorário – e os diversos erros formais em sua elaboração fazem com 

que sejam considerados meras declarações de particulares, sendo as 

observações feitas sobre tais documentos aplicáveis aos comodatos. 

Declarações de particulares também são frequentes: o 

proprietário perante o INCRA declara que o trabalhador rural tem roçado em 

suas terras e o explora em regime de economia familiar, para sua subsistência. 

Novamente, carecem de registro cartorário. Sua importância se restringe em 

fornecer o nome da propriedade em que o trabalhador rural labora e o nome do 

seu proprietário oficial, informações que devem ser corroboradas por outras 

provas e confirmadas verbalmente em audiência pelos autores. Ora, 

documentos em nome de terceiros, especificamente o Certificado de Cadastro de 

Imóvel Rural, nada revelam sobre a profissão do demandante, servindo apenas 

como prova para o seu titular. 

Verificou-se que os documentos considerados idôneos nos 

processos em que houve acordo em sua maioria são os que se revestem de 

certa oficialidade: certidões de casamento e nascimento dos filhos, com a 

profissão de agricultor; extrato ELO, sem revisões, com profissão de agricultor 

ou trabalhador rural; sindicatos antigos; vínculos de trabalhador rural em usinas 

que efetuaram recolhimento de prestações previdenciárias; entrevista rural 

positiva. Excetuando-se a entrevista, tais documentos são de difícil titularidade 

para as mulheres – ou por serem solteiras, ou por terem que retificar sua 

profissão de “doméstica” para “agricultora”, invalidando-os. 
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Em audiências em que a documentação se mostra propícia a 

acordo, ouve-se testemunhas. Busca-se, aqui, verificar divergências com o 

depoimento do autor ou com a documentação apresentada. Logo, não é uma 

prova que beneficia: verifica-se apenas se ela não prejudica o autor. 

 

 

MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EVITAR REPLICAÇÃO DE 

DESIGUALDADES DE GÊNERO 

 

 

Mostradas as dificuldades para as mulheres conseguirem documentos para 

comprovar sua condição de agricultora, devido ao patriarcalismo presente no meio rural, 

sugere-se inicialmente que a atividade administrativa e judicante reconheça tal desigualdade 

e interprete o caderno probatório de acordo com a realidade indicada. Verifica-se, ainda, 

haver uma confusão entre “início de prova” e “exigência de prova documental”. A atividade 

rural deixa severos rastros físicos: a análise das mãos do autor, queimaduras de pele, lesões 

por esforço e, até mesmo, o modo de falar devem ser consideradas. Para dar maior 

segurança ao proponente do acordo, pode-se tirar fotos das características físicas que 

ajudaram a formar a opinião sobre a concessão do benefício, ao lado de um depoimento 

condizente e corroborado pela prova testemunhal. A Súmula 149 do STJ, que diz que “A 

prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para 

efeito da obtenção de benefício previdenciário”, sem modificações desde 1995, em momento 

nenhum exige documentação, logo se entende que a inspeção em audiência é, sim, meio de 

prova. Caso contrário, pode-se alegar cerceamento de defesa. A não proposição de acordos 

e, mais gravemente, sentenças de indeferimento em que o juiz declara que o contato pessoal 

e a prova oral foram capazes de convencer sobre a qualidade de segurado especial, mas 

não há documentos capazes de comprovar a carência afronta a dignidade concedida pela 

Constituição Federal ao segurado especial. 

Ora, se a documentação estivesse perfeita, como justificar a negativa 

administrativa? Ainda, é necessário trazer a Súmula 14 da TNU, que pacifica que 

“para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de 

prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.” 

Observa-se, porém, que a mudança de postura dos atores processuais 

requer ações institucionais coordenadas que garantam maior segurança jurídica. Não 

adiantam programas de conscientização e incentivo à conciliação sem condições reais dadas 

pelo Inss. Vaz e Takahashi lembram que “inexiste uma política estruturada na matéria no 
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âmbito da PFE-INSS que transforme a conciliação em um dever do procurador, tal como 

agora existe no âmbito do Poder Judiciário nos termos da Resolução 125/2010-CNJ”
665

  

No procedimento administrativo feito na agência, próxima ao lugar de 

trabalho do requerente, por que reduzir a análise à documentação? Pesquisas externas 

poderiam facilmente sanar divergências entre documentos, e a observação do requerente no 

roçado poderia comprovar a habilidade em atividade rural, necessária à caracterização do 

segurado especial. A oitiva de confrontantes ajuda a cerificar a localização do roçado, as 

situações particulares da terra, a frequência de trabalho do requerente e divergências quanto 

à propriedade da terra. Finalmente, o indeferimento deveria ser acompanhado por 

justificativa administrativa específica, deixando claras as razões pelas quais não se formou 

convicção quanto à qualidade de segurado – e não as cartas genéricas de “não comprovou a 

atividade durante o período de carência”. Tal postura facilitaria, inclusive, a análise judicial do 

processo, evitando fraudes. 

A presença mais ostensiva do INSS nos locais de trabalho também evitaria 

abusos sofridos pelos agricultores nos preparativos para o requerimento administrativo do 

benefício. Tal fenômeno foi identificado por Saboia, como segue: 

 

“Encontrou-se também uma verdadeira indústria de concessão de 
benefícios através de intermediários que cobram para obter o 
benefício para idosos desinformados. Tais casos, entretanto, 
representam distorções que devem ser combatidas através de uma 
melhor fiscalização e de uma ampla campanha para disseminar à 
população seus direitos, além de regras simples para a obtenção 
dos benefícios

666
.” 

 

 

Desta forma, programas de educação – solução apontada constantemente 

em pesquisas de caráter social, mas ainda deficiente no Brasil – voltadas para os segurados 

especiais, e também com um maior enfoque para as mulheres, são essenciais para a 

melhoria do quadro probatório apresentado no requerimento dos benefícios, evitando abusos 

e fraudes. Também são necessários programas de conscientização de desigualdades de 

gênero voltados para servidores administrativos e operadores do Direito, para uma análise 

administrativo-processual mais engajada. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proteção previdenciária ao trabalhador rural historicamente apresenta 

atraso temporal, consolidando-se apenas em 1991. De acordo com a legislação atual, a 

concessão da aposentadoria rural vincula-se apenas à comprovação do requisito etário e do 

                                                           
665

 Ibid., página 7 
666

 SABOIA, op. cit., páginas 58-59 
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exercício de atividade rural, na qualidade de segurado especial, no período imediatamente 

anterior ao requerimento correspondentes à carência do benefício, logo não sendo mister o 

pagamento de contribuições, mas o efetivo trabalho em agricultura familiar, com indícios 

documentais de prova. 

Dados indicam que a ampliação da cobertura dos benefícios rurais 

contribuiu para a redução da pobreza rural, mas também que suas concessões 

favorecem homens, brancos e mais instruídos, em relação a mulheres, negros e 

analfabetos. Este estudo indicou que a prática judiciária, sob a ótica de legalidade 

jurisprudencial, permite o desfavorecimento de agricultoras que não detém em seu grupo 

familiar componentes masculinos: os inícios probatórios aceitos pelo INSS e pelos juízos 

federais observados são mais facilmente colecionados no cotidiano masculino, e a 

identificação histórica da mulher como “dona-de-casa”, desconsiderando a sua dupla 

jornada, dificulta a concessão de benefícios.  

A aposentadoria rural apresenta características aproximadas à assistência 

social, no entanto, afeta a composição dos arranjos familiares, permitindo o empoderamento 

principalmente das mulheres e demonstrando a necessidade de análise hermenêutica 

feminista pelo operador. 
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RESUMO:  

Estudo quantitativo realizado no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de 
Teresina-PI, cujo objetivo foi traçar o perfil psicossocial e jurídico dos(as) agressores(as) e das 
vítimas atendidos(as) neste Juizado. Utilizou-se formulários estruturados com dados de 244 
processos de janeiro a junho de 2012. Nos resultados predominaram: faixa etária de 20 a 39 
anos para vítimas e agressores; solteiros(as) e casados(as); ocupação “do lar”; agredidas por 
(ex) cônjuge com ameaças, injúrias e espancamento. 

 

Palavras-chave: Gênero; Violência Doméstica e Familiar; Lei Maria da Penha. 

 

ABSTRACT:  
Quantitative study conducted in the Juvenile Court of Domestic and Family Violence Against 
Women Teresina-PI, whose purpose was to outline the legal and psychosocial profile of the 
aggressors and victims attended in this Court. We used structured forms with data from 244 
cases from January to June 2012. The results prevailed: in the age group 20-39 years to victims 
and perpetrators; singles and married; housewife ocupation; assaulted by (former) spouse with 
threats, insults and beatings. 

 

Keywords: Gender; Domestic Violence and Family; Maria da Penha Law. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Cada vez mais as mulheres integram os números de vítimas de violência doméstica, 

cujos próprios maridos ou companheiros são os agressores. Esse tipo de violência denominada 

de violência de gênero, entendida como aquela em que o gênero do agressor e o da vítima 

estão intimamente unidos à explicação desta violência, vem tomando não apenas proporções 

crescentes nos casos documentados pela mídia, mas também crescente importância nas 

discussões de estudiosos da área e na elaboração de políticas públicas.  

O Mapa da Violência 2011: Homicídios de Mulheres no Brasil relatou que, entre 1998 e 

2008, foram assassinadas no país 42 mil mulheres em um ritmo que acompanhou quase 

estritamente o crescimento da população feminina, de forma tal que as taxas anuais do período 

rondaram sempre os 4,25 homicídios para cada 100 mil mulheres. As armas de fogo continuam 

sendo a principal causa dos homicídios, tanto masculinos quanto femininos. Registrou-se que 

entre os homens só 17% dos homicídios ocorreram no local da residência, enquanto 

aproximadamente 40% dos homicídios de mulheres aconteceram no espaço doméstico.  

Relatou ainda que o número de homicídios femininos contabilizados no Piauí no ano de 

1998 foi de 20 homicídios e, em 2008, de 40 homicídios. Em 1998, o Piauí ocupava a 26ª 

posição no Ordenamento das Unidades Federativas por taxa de homicídios femininos e, em 

2008, passou a ocupar a 27ª posição. 

O município de Teresina foi fundado no dia 16 de agosto de 1852, possui uma área de 

unidade territorial de 1.391.974 km² e uma densidade demográfica de 584,95 hab/km² 

(IBGE/2011). Conta com uma população de 814.230 habitantes, sendo 767.557 habitantes na 

área urbana e 46.673 habitantes na área rural do município (IBGE/2010). Segundo os 

indicadores demográficos no ano de 2010, o número de homens era 380.612, sendo 356.607 
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na zona urbana e 24.005 na zona rural, e o número de mulheres era 433.618, sendo 410.950 

na zona urbana e 22.668 na zona rural (IBGE/2010). Portanto, uma população 

predominantemente feminina. 

Apesar de Teresina estar sendo palco de uma significativa reestruturação urbana, 

fenômeno que decorre, sobretudo, do crescimento populacional, da intensificação do trânsito 

de veículos e da dinamização da economia, os indicadores sociais do município configuram 

condições socioeconômicas ainda precárias. Essa realidade atinge diretamente o espaço 

urbano, que recebe fluxos migratórios da zona rural em busca de uma melhor condição de vida 

e se deparam com a falta de infraestrutura, aumentando o desemprego e o crescimento 

desordenado por falta de uma política agrária eficaz. 

 As famílias encontram-se desarticuladas, com perda de vínculo familiar e comunitário. 

O desemprego, alcoolismo, tabagismo, drogadição, prostituição, aborto provocado, gravidez na 

adolescência, violência, entre outros, acarretam a perda da autoestima e desvalorização, o que 

dificulta o bem-estar pessoal e comunitário, e atingem de modo especial às mulheres. 

O estudo em questão objetivou traçar o perfil psicossocial e jurídico dos(as) 

agressores(as) e das vítimas no contexto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher da Comarca de Teresina-PI. A relevância do mesmo é que incentivou ações do 

referido Juizado, tais como: o Projeto “Falando sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher nas Escolas”; a Cartilha “Rompendo o Silêncio e Transformando Vidas”; e o I Fórum 

Piauiense sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.    

  

2. GÊNERO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E LEI MARIA DA PENHA 

  

 Quando se adota gênero como categoria analítica, busca-se uma análise da relação 

entre os sexos apoiada nos conteúdos culturais e sociais construídos historicamente, 

abrangendo desta forma, significações mais amplas neste campo da pesquisa, pois a referida 

categoria alarga os limites dos estudos, não em uma perspectiva meramente biológica (sexo) 

ou estrutura de classes sociais, mas em uma perspectiva que constrói uma relação social e 

simbólica (KERGOAT: 1986; SCOTT: 1990). 

 A autora Terezita de Barbieri coloca que “o gênero é o sexo socialmente construído” 

(BARBIERE, 1992: 4). Para ela, a categoria gênero indicaria a busca de sentido do 

comportamento de homens e mulheres como seres socialmente sexuados. Entende o sistema 

de gênero como um sistema de poder. 

 A violência não compõe a natureza humana, mas “é um fenômeno biopsicossocial, 

complexo e dinâmico cujo espaço de surgimento e desenvolvimento é a vida em sociedade” 

(MEDEIROS, 2005: 100). Esse fenômeno passou a ser um comportamento aprendido e 

internalizado culturalmente e adquiriu um caráter endêmico sendo convertido em um problema 

de saúde pública, em vários países.  

 A autora afirma ainda que “a violência tem como facilitador para a sua contaminação, o 

poder de dominação, isto é, só atinge os que, de alguma maneira, estão em situações 
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consideradas inferiores” (MEDEIROS, 2005: 101). Sendo assim, dentre as formas de violência, 

existe a “violência contra a mulher”, também expressa como a “violência de gênero”.  

 Na perspectiva do feminismo, a violência contra a mulher é “expressão e causa da 

subordinação das mulheres na sociedade, agravada pelas demais dimensões da vida social 

que estruturam as desigualdades como as relações sociais de classe e baseadas na raça” 

(FERREIRA, 2005: 181). Por outro lado, essa violência sofre o impacto direto da 

subalternidade que os direitos e as políticas para as mulheres têm ainda em alguns setores das 

políticas públicas. 

 O fenômeno da violência contra a mulher atinge às mulheres independente da idade, 

grau de instrução, classe social, cor, raça, etnia e orientação sexual e pode se manifestar das 

mais diversas formas: “físico (empurrão, bofetada, tapa e outros tipos de golpe); psicológico 

(humilhações, isolamento, desprezo e intimidações); sexual (relações sexuais forçadas, 

práticas sexuais não consentidas)” (OLIVEIRA, 2005: 234). Qualquer que seja a forma, todas 

elas representam uma violação aos direitos humanos e atinge a cidadania das mulheres. 

 Afirmar que todas as mulheres estão expostas à violência não é o mesmo que dizer 

que todas as mulheres estão expostas à mesma violência ou à mesma intensidade e 

severidade das agressões. Há determinantes diferenciados, fatores de risco e fatores de 

proteção e contextos mais e menos vulneráveis à violência porque “as relações de gênero que 

fundam a violência não existem no vazio, mas, sim, em contextos históricos e socioculturais 

específicos que conferem características diferenciadas à violência” (PORTELLA, 2005: 94). 

 De acordo com Menezes (2005), o conceito de violência conjugal abrange todos os 

tipos de relação de casal, tendo ou não um vínculo matrimonial, com ou sem coabitação. Ele 

engloba também a totalidade das formas de violência praticadas (verbais, psíquicas, físicas e 

sexuais), que se sobrepõem a maior parte das vezes. O conjunto delas foi levado em conta 

para a criação de um indicador global e o termo “situação de violência conjugal” foi considerado 

o mais adequado para expressar a realidade vivida pela maioria das vítimas. 

 Vários estudos mostram que a violência tem uma sequência com três fases: a fase da 

tensão - o agressor agride e ameaça com palavras, sente ciúmes e destrói objetos da mulher. 

Ela por sua vez o acalma, evita discutir, enquanto aumenta o medo e a obediência ao agressor. 

A mulher sente culpa e se responsabiliza pela violência. Para ela, o cansaço e o álcool são 

fatores que levam o agressor a violentá-la; a fase da explosão - nesta fase, aumentam as 

agressões verbais e físicas, como também o medo e a ansiedade da mulher. É um período em 

que a explosão é mais rápida que a tensão; e a fase da “Lua de mel” - após a violência física, o 

agressor se arrepende, culpa-se e sente remorso. Promete não cometer mais violência, mas a 

realidade mostra que, passado um tempo, a situação volta a se repetir. 

 A Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340), de 7 de agosto de 2006, em seu Artigo 5º, 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial” (BRASIL, 2012: 18), nos âmbitos da unidade doméstica e da família e em qualquer 

relação íntima de afeto. Ressalta-se que as relações pessoais enunciadas no referido artigo 

independem de orientação sexual. 
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 Essa lei estabelece que a pena para o crime de lesão corporal que envolva violência 

doméstica passa a ser de três meses até três anos de prisão. Estabelece ainda que os(as) 

agressores(as) não mais podem ser punidos(as) com pagamentos de cestas básicas. Ela 

também altera o Código de Processo Penal, possibilitando a prisão em flagrante e a prisão 

preventiva, mesmo em casos mais simples de violência doméstica, como ameaça. Cria as 

medidas protetivas de urgência, tais como: o afastamento do(a) agressor(a) do lar; a retirada 

da vítima do lar, sem prejuízo aos direitos sobre os bens e a guarda dos filhos; a manutenção 

do vínculo trabalhista, por até seis meses, quando necessário afastamento do local de trabalho; 

a proibição da aproximação do(a) agressor(a) da vítima e de seus familiares; e a suspensão da 

posse ou restrição do porte de armas. 

 A referida lei criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Um desses mecanismos são os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher. O Juizado da Comarca de Teresina foi criado em 24 de maio de 2010. O 

mesmo conta com um Núcleo Multidisciplinar que visa subsidiar o judiciário através de 

atendimento especializado a vítimas e agressores(as).  

 Segundo a Lei Maria da Penha, em seu Título V (Da Equipe Multidisciplinar), compete 

à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas 

pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, 

encaminhamentos, prevenção e outras medidas, voltadas para a ofendida, o agressor e os 

familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. A Lei coloca ainda que 

quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a 

manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento 

multidisciplinar (BRASIL, 2006).  

         

3. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo realizado no Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher da Comarca de Teresina-PI visando coletar dados relevantes no 

que diz respeito ao perfil dos(as) agressores(as) e das vítimas de violência doméstica e 

familiar contra a mulher em Teresina-PI. O universo da pesquisa foi formado a partir de 

dados coletados dos processos protocolados no período de janeiro a junho de 2012, em 

tramitação no Juizado, através do preenchimento de formulários estruturados durante os 

meses de agosto e setembro de 2012. O total de processos protocolados no período 

referido foi 816, tendo sido utilizados para o estudo dados de 244 processos, ou seja, 30% 

do total. 

 Na amostragem utilizada para a realização do estudo, nenhum dos processos 

apresentou pessoas do sexo feminino como agressoras, mesmo a despeito da Lei Maria da 

Penha incluir como relações íntimas de afeto as dos casais formados por duas mulheres e 
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as relações de parentesco por laços de sangue ou afinidade (mãe-filha, avó-neta, irmã-irmã, 

tia-sobrinha, dentre outras). 

 

4. RESULTADOS 

 

 Os resultados do estudo compreendem, dentre outros, aos constantes nas tabelas 1 a 

3 e nos gráficos 1 a 5. Depois de realizada a coleta de dados constantes nas tabelas e 

gráficos, houve a análise por frequência e percentual dos mesmos e a discussão à luz da 

literatura sobre o tema.   

 No que diz respeito a procedência e residência, constatou-se no estudo que 56,40% 

das vítimas haviam nascido em Teresina; 26,07%, em municípios do interior do Piauí; um 

número considerável nasceu em cidades do interior do Maranhão (10,43%); e 4,74% 

nasceram em outros estados (4,74%). A maioria dos processos que haviam chegado ao 

Juizado era de mulheres que residiam na capital do Piauí (94,79%), principalmente nos 

bairros: Parque Brasil, Mafrense, Água Mineral, Alto Alegre, Parque Piauí, Pedra Mole, São 

Joaquim e São Pedro.  

 Já em relação aos agressores, 48,34% eram naturais da cidade de Teresina; 23,70%, 

do interior do estado do Piauí; 8,06% nasceram no estado do Maranhão; e em 14,22% dos 

processos não constava a naturalidade do agressor; 95,26% dos agressores residiam na 

capital Teresina, principalmente nos bairros Dirceu Arcoverde, Água Mineral, Mafrense, 

Santo Antônio, Parque Brasil, Buenos Aires, Parque Piauí, São Pedro e Mocambinho; 

3,78% residiam no interior do estado do Piauí; e, 0,47%, no interior do estado do Maranhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Distribuição de mulheres vítimas de violência e agressores segundo faixa 
etária. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Teresina, PI, Brasil, 
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2012.  

Faixa Etária Mulheres Vítimas de Violência Agressores 

N % N % 

15 a 19 anos 9 3,81 1 0,49 

20 a 29 anos 78 31,90 60 24,39 

30 a 39 anos 86 35,24 69 28,29 

40 a 49 anos 43 17,62 43 17,56 

50 a 59 anos 14 5,71 18 7,32 

60 anos ou mais 10 4,29 6 2,44 

Sem registro 3 1,43 48 19,51 

TOTAL 244 100 244 100 

 

 

Tabela 2. Distribuição de mulheres vítimas e agressores segundo estado civil/situação 
conjugal. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Teresina, PI, 
Brasil, 2012. 

Estado Civil/ 
Situação 
Conjugal 

Mulheres Vítimas de Violência Agressores 

N % N % 

Casado(a) 57 23,22 65 26,54 

União Estável 45 18,48 53 21,8 

Viúvo(a) 5 1,9 0 0 

Solteiro(a) 102 41,71 99 40,76 

Divorciado(a)/ 
Separado(a) 

20 8,06 20 8,06 

Sem registro 16 6,64 7 2,84 

TOTAL 244 100 244 100 

 
 

 Ressalta-se que se consideraram solteiras(os) tanto as pessoas que nunca casaram ou 

estiverem em uniões estáveis, quanto as que estiveram nestes tipos de relacionamentos e 

agora encontram-se sozinhas. Muitos dos agressores que estavam casados ou em união 

estável na época da agressão não necessariamente conviviam maritalmente com a vítima, 

podendo ser esta uma mulher considerada parente por laços de sangue ou consanguinidade.  
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GRÁFICO 01. Distribuição de mulheres vítimas segundo profissão/ocupação. Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Corregedoria Geral da Justiça do Piauí. 
Teresina, PI, Brasil, 2012. 

 
 

 
 
GRÁFICO 02. Distribuição de agressores segundo profissão/ocupação. Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Corregedoria Geral da Justiça do Piauí. Teresina, PI, 
Brasil, 2012. 
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GRÁFICO 03. Distribuição de mulheres vítimas segundo relação com o agressor. Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Corregedoria Geral da Justiça do Piauí. 
Teresina, PI, Brasil, 2012. 
 
 
 

Tabela 3. Distribuição de mulheres vítimas segundo tipo de violência. Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Teresina, PI, Brasil, 2012. 

Tipos de Violência N % 

Moral 206 37,87 

Psicológica 176 32,72 

Física 107 19,67 

Patrimonial 45 8,27 

Sexual 8 1,47 

TOTAL 542 100 
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GRÁFICO 04. Distribuição de mulheres vítimas segundo meios de agressão. Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Corregedoria Geral da Justiça do Piauí. 
Teresina, PI, Brasil, 2012. 
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GRÁFICO 05. Distribuição de mulheres vítimas segundo local de ocorrência da agressão. 
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/Corregedoria Geral da Justiça do 
Piauí. Teresina, PI, Brasil, 2012. 

5. DISCUSSÃO  
 

 Analisando as tabelas 1 a 3 e os gráficos 1 a 5, percebe-se que, no que 

diz respeito a faixa etária, 35,24% das vítimas possuíam entre 30 e 39 anos de 

idade e a grande maioria delas (67,14%) encontrava-se na faixa etária de 20 a 

39 anos. Em relação ao estado civil/situação conjugal, a maioria (41,71%) das 

vítimas estava solteira no período da agressão. O percentual das que estavam 

casadas foi 23,22%; das convivendo em união estável, 18,48%; das 

divorciadas/separadas, 8,06%; e o estado civil da vítima não constava em 

6,64% dos processos analisados. Grande parte das mulheres eram donas de 

casa (35,4%), empregadas domésticas (10,5%) e estudantes (8,6%).  

 Esses dados confirmam resultados de estudos que encontraram maiores 

índices de violência em mulheres de baixa escolaridade e renda, que conviviam 

com o parceiro, principal agressor na maioria dos casos. No entanto, salienta-

se que a violência conjugal, considerada uma modalidade da violência 

doméstica, atinge a todos de maneira indiscriminada (MOREIRA, 2011). 

 Percebe-se ainda que 28,29% dos agressores estavam na faixa etária 

de 30 a 39 anos de idade; 24,39% tinham entre 20 e 29 anos de idade; e, em 

19,51%, dos processos não constava a idade do agressor. Na maioria dos 

processos estudados (48,34%), os agressores estavam casados ou em 

relações estáveis, seguidos dos solteiros (40,76%) e dos 

divorciados/separados (8,6%). Em 18,96% dos processos analisados não 

constava a profissão/ocupação do agressor. As profissões/ocupações de maior 

ênfase foram: pedreiro (9%), desempregado (8,06%) e servente (4,74%). Ao 

contrário das vítimas, alguns agressores estavam inseridos em profissões 

menos precarizadas, tais como: publicitário (0,95%); engenheiro civil (0,47%); e 

fisioterapeuta (0,47%). Observou-se que 0,94% dos agressores exerciam 

função no âmbito das Policias Civil e Militar. 

 O homem desempregado se sente impotente, porque está destituído do 

principal papel que define sua masculinidade, já que não é mais provedor, o 

que ameaça a hierarquia doméstica. “Neste sentido, o próprio gênero acaba 

por se revelar uma camisa de força: o homem deve agredir, porque macho 
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deve dominar a qualquer custo; e mulher deve suportar agressões de toda 

ordem, porque seu destino assim determina” (SAFIOTTI, 1999: 88).  

 O cônjuge era o principal responsável pelos incidentes violentos, com 

38,94%, seguido do ex-cônjuge, com 34,62% dos casos, totalizando 73,56% 

dos casos de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher em 

Teresina, no primeiro semestre de 2012. Um percentual de 6,25% das vítimas 

eram mães dos agressores; 5,77% eram irmãs; 5,77%, ex-namoradas; e, 

4,81%, filhas.  

A forma mais grave de violência doméstica e familiar contra a mulher foi 

a violência moral (37,87%), seguida pela violência psicológica (32,72%). A 

violência física apareceu em terceira posição, com 19,67%, sendo que a 

violência patrimonial apresentou um percentual de 8,27% e a violência sexual 

de 1,47%. A ameaça e a injúria foram os meios mais utilizados pelos 

agressores, com 38,8% e 31,1% respectivamente, seguido pelo espancamento 

(16,3%) e utilização de objeto perfurante/cortante (3,8%). Ressalta-se que os 

itens do formulário utilizado para coleta de dados no que diz respeito as formas 

de violência e aos meios de violência eram de múltipla escolha.  

 Segundo Moreira (2011), a violência contra a mulher é caracterizada de 

acordo com os danos que podem causar em seus aspectos físicos, 

psicológicos, da saúde sexual e reprodutiva, social e patrimonial, porém, em 

muitos casos, essas “violências” se imbricam de tal forma que é impossível 

delimitar apenas um tipo de manifestação.  

 É importante analisar a incidência da violência moral e da psicológica e 

as formas de preveni-las, visto que estas podem ser consideradas o ponto 

inicial que deflagra todas as outras formas de violência.   

 A despeito de, nesse estudo, o percentual de violência sexual ter sido o 

menor, ressalta-se que “a violência sexual atinge homens e mulheres com uma 

prevalência global estimada em 8,6% na população urbana brasileira, com 

incidência 2,2 vezes maior nas mulheres” (MOREIRA, 2011: 630). Ressalta-se 

ainda que, em muitas sociedades, a mulher não entende o sexo forçado como 

violência, caso ela esteja casada ou vivendo com o agressor, daí não denunciá-

lo. Alguns países, porém, já reconhecem o estupro, no matrimônio como crime; 

em outros, o esposo ainda tem o direito legal de acesso sexual ilimitado à 

esposa.  
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 Tavares (2010) afirma que, no imaginário coletivo, permanecem 

cristalizadas representações sociais que, ancoradas na desigualdade 

dogmática entre os sexos, culpabilizam a mulher pelas agressões sofridas, ao 

considerar que ela as incita. Vítima da violência de gênero, aos poucos a 

mulher vai perdendo a autoestima e, dessa forma, responsabiliza-se por todo 

tipo de agressão sofrida -, acomoda-se à relação e não cogita uma separação.  

 No que diz respeito ao local de agressão, o estudo mostra que 88,46% das agressões 

ocorreram nas residências, seguidas das agressões realizadas em via pública (4,81%), em 

comércio ou serviços (1,92%) e em bares (1,44%). A absoluta maioria das agressões sendo 

praticadas no interior da residência também é um dado encontrado na literatura de Giffen 

(1994) e Soares et al. (1996), sendo esta prática recorrente, facilitada pelo fato de a agressão 

transcorrer sem interrupções de outras pessoas e sob a legitimidade da privacidade do lar. 

 Sobre a situação prisional do agressor, em 43,60% dos processos 

pesquisados, os agressores haviam sido presos, sendo que 89,01% das 

prisões foram em flagrante e 9,99% foram preventivas. 

 Todos os maus-tratos infligidos à mulher repercutem em perdas significativas na saúde 

física, sexual, psicológica e social, sendo necessário o encaminhamento desses casos para as 

instituições de enfrentamento à violência e de apoio às mulheres vítimas, visando a melhoria 

da qualidade de vida destas e de seus familiares. É dever do Estado e da sociedade prevenir e 

enfrentar a violência contra as mulheres e oferecer todas as condições para que elas 

reconstruam suas vidas.  

Nesse enfoque, segundo Lucena (2012), o enfrentamento dos problemas da mulher em 

situação de violência doméstica necessita da ação intersetorial e transdisciplinar, ou seja, os 

serviços precisam de comunicação eficaz entre si e de adequação de informações para 

selecionar seus conteúdos e objetivos. O envolvimento do território, nessa questão, permite 

potencializar as ações, sob a forma de práticas multiprofissionais, em contextos que requerem 

a intersetorialidade e o acompanhamento permanente, situações que se aplicam ao problema 

da violência de gênero. O fato requer enfrentamento desde a etapa do planejamento das 

políticas até sua realização.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conhecer o perfil dos(as) agressores(as) e das vítimas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher é um dos primeiros passos para combater 

e prevenir este tipo de violência. Sem um diagnóstico preciso da realidade 

local, a intervenção seja de entidades públicas, privadas e/ou da sociedade civil 

pode acabar sendo desfocada e superficial. É imprescindível saber primeiro 
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quem são e como são os sujeitos para depois serem traçadas as políticas 

públicas capazes de superarem as vulnerabilidades sociais que os acometem.  

 Constatar que, em Teresina, a maioria das vítimas e dos agressores são 

jovens e que a maioria dos agressores continua sendo do sexo masculino é 

preocupante porque isto mostra que as novas gerações continuam 

reproduzindo as relações patriarcais e discriminatórias contra as mulheres e 

que estas mulheres, a despeito de todas as conquistas conseguidas nos 

últimos tempos ainda continuam, de certa forma, exercendo o papel de 

submissão, de não-sujeitos nas relações de afeto. 

 Causa preocupação também verificar que profissionais que deveriam 

estar combatendo a violência, como os policiais, são no âmbito doméstico e 

familiar agentes de violência e com um potencial bem mais ofensivo, pois têm 

porte de arma de fogo.  

 Outra reflexão que essa pesquisa traz é onde estão os casos de 

violência doméstica e familiar entre lésbicas e/ou mulheres bissexuais de 

Teresina, pois assim como esta violência acontece entre casais heterossexuais 

também acontece entre casais homoafetivos, mas são raríssimos os que 

chegam ao Juizado foco desse estudo.  

 É preciso sensibilizar todas as mulheres agredidas a denunciarem, pois 

se sabe que a violência doméstica e familiar é um fenômeno “democrático”, ou 

seja, qualquer mulher pode ser vítima deste tipo de violência. Porém, as 

pesquisas, inclusive esta, continuam mostrando que a maioria das mulheres 

que procuram a justiça são mulheres heterossexuais de classes pauperizadas 

e de bairros periféricos.  

 Diante do exposto, pretende-se, com os resultados dessa pesquisa, 

instrumentalizar as instituições que compõem a rede de atendimento às 

mulheres vítimas de violência, seus familiares e os(as) agressores(as), nos 

âmbitos municipal e estadual, na criação e implementação de políticas públicas 

que visem minorar a situação de vulnerabilidade das vítimas de violência 

doméstica e familiar. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CIDADE DE 

SANTA RITA E A NECESSIDADE DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

 

Camila de Paula Souza CARNEIRO667 
Ilka Tatiana Evaristo TEIXEIRA668  

 
 

RESUMO: A cidade de Santa Rita passa por uma conjuntura difícil principalmente no que se 
refere às políticas públicas, especificamente, políticas públicas para as mulheres. Nesse 
sentido analisamos a violência contra a mulher na cidade, investigando o desenvolvimento da 
violência de gênero e a importância da implementação de políticas públicas, verificando os 
benefícios da Delegacia da Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, assim 
como a necessidade de articulação de ambos, avaliamos os questionários que foram 
respondidos por mulheres de vários bairros. Compreendendo a importância do movimento 
feminista na cidade, sua história de luta e resistência, a ausência de mulheres feministas na 
política e de políticas que respondam as demandas da população. 
 
Palavras-chave: Feminismo. Políticas Públicas. Mulheres. 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Acompanhamos uma conjuntura difícil no que se refere às políticas 

públicas para as mulheres em todas as esferas de poderes, atualmente não 

somos na grande maioria das vezes representadas politicamente por homens 

ou mulheres feministas, quando somos a bancada religiosa não permite o 

avanço das políticas e consequentemente o regresso de algumas. O que de 

fato é muito contraditório quando entendemos que vivemos em um país 

democrático de direito e laico, ou seja, essas intervenções religiosas com 

imposições de uma ou outra doutrina na política e nas decisões não deveriam 

ser permitidas, mas essa é a realidade brasileira. 

Nesse sentido escolhemos a cidade de Santa Rita-PB, uma cidade 

com a terceira maior população do estado e que vivencia as imposições de 

famílias que dominam a política da cidade, com perspectivas conservadoras, 

                                                           
667
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patriarcais, clientelistas, assistencialistas, patrimonialistas, machistas e de 

muita corrupção. Uma cidade que não avança em políticas públicas, sem 

fiscalização do dinheiro público, um lugar em que as expressões da questão 

social são evidentes e não são efetivados trabalhos para mudar a realidade. 

Entra e sai gestão e gestores e a população continua a mercê de 

representantes que não conhecem a formação política, não exercem as suas 

funções e distribui cargos e serviços como a histórica cultura do favor. 

Quando refletimos a questão da mulher na cidade, a situação é 

assustadora. Hoje contamos com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 

resultado de luta e a Delegacia da Mulher, conquistada também com militância, 

estes ainda não atuam com qualidade na cidade e o que nos chamou atenção 

foram às ativistas feministas que dedicam suas vidas para mudar a vida de 

outras mulheres. Em pesquisa feita por uma das militantes da cidade e 

conselheira do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) foi 

encontrada uma lei do ano de 2005 que criava a Coordenadoria de Políticas 

Públicas para as Mulheres e o fundo com a mesma data, assinada pelo prefeito 

da época e que deveria entrar em vigor na data da publicação, estamos em 

2013 e ainda não foi efetivada.  

Não são realizadas ações por parte e interesse das gestões 

municipais, os serviços que hoje são realizados, como citado acima, são lutas 

do movimento de mulheres e de acordo com os dados estatísticos do Mapa da 

Violência 2012 e do relatório final da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito), revelam a veracidade das informações e do diagnóstico da realidade 

que nós apresentaremos. 

Nosso objetivo é analisar a violência contra a mulher na cidade, 

investigando o desenvolvimento da violência de gênero e a importância da 

implementação de políticas públicas, verificando os benefícios da Delegacia da 

Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, assim como a 

necessidade de articulação de ambos. Compreendendo a importância do 

movimento feminista na cidade, sua história de luta e resistência, a ausência de 

mulheres feministas na política e de políticas que respondam as demandas da 

população. 

Este trabalho iniciou com um estudo para a disciplina Trabalho com 

Comunidade II do curso de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba. 
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Resultado de relatos e reflexões de experiências nossas e das mulheres que 

nos acompanham na militância e nos espaços de capacitação. Utilizamos a 

pesquisa bibliográfica e documental, participamos de rodas de diálogos e 

conseguimos fazer entrevistas e questionários com mulheres voluntárias aos 

nossos questionamentos e que contribuíram com seus relatos de experiências. 

Para conhecer os serviços que são oferecidos na cidade, realizamos 

uma visita a delegacia, somados as nossas experiências nas ações do 

conselho e a partir de momentos que construímos em coletivo, as experiências 

que nos foram relatadas. Com base na rede de atendimento a mulher vítima de 

violência, analisamos as dificuldades de acesso para as mulheres 

santarritenses, essas precisam se deslocar para a capital quando poderiam ser 

oferecidos os serviços no próprio município, fortalecendo e ocasionando os 

descasos do poder público e o alto índice de violência de gênero na cidade. 

 

1 UMA QUESTÃO DE GÊNERO 

 

Falar sobre Gênero nos remete a luta do movimento feminista que vem 

quebrar o tabu das tradições sociais dos papeis definidos para o homem e para 

a mulher, na contemporaneidade é algo muito complexo, pois desde a infância 

nos é ensinado como devemos nos comportar e se portar perante a sociedade. 

Mas o feminismo vem mostrar que devemos desmistificar essa questão, pois 

em um mundo moderno em que a mulher vem tomando um lugar cada vez 

maior, o sexo não pode definir como ela deve se comportar, porém essa luta 

vem desde a década de 60, mais especificamente em 1968 na segunda onda 

do feminismo. 

A priori é certo afirmar que Gênero não é uma questão biológica, é 

uma construção social e cultural, de relações entre seres humanos, muito 

diferente do conceito de sexo que vem a ser: Aspectos físicos e biológicos 

entre homens e mulheres, que representam diferenças visíveis em nossos 

corpos, apresentando pequenas mudanças ao longo da vida.  O conceito de 

gênero está diretamente ligado a violência contra a mulher, pois a partir dos 

atributos de gêneros, culturais e estereótipos, a mulher deve ser frágil, sensível 

e submissa, quando a mulher não responde a essas características, o homem 

se sente ameaçado represando a mesma. O fato é que o estudo de gênero traz 



 

 

 

40 

a tona um debate sobre as desigualdades sociais entre homens e mulheres um 

dos percussores geradores de violência contra a mulher. Segundo (Saffiote e 

Almeida – 1995) "A violência de gênero é um padrão específico de violência 

fundada na hierarquia e desigualdade de lugares sociais sexuados que 

subalternizam o gênero feminino, e amplia-se e reatualiza-se na proporção 

direta em que o poder masculino é ameaçado". 

A definição de violência contra a mulher com base na Lei Maria da 

Penha: 

 

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial. (Lei 11.340, art 5°). 
 

De acordo com a mesma Lei:  

 

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
 I a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; 
 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação; 
 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. (Lei 11.340, art 7°). 
 

A Lei Maria da Penha representa para as mulheres brasileiras umas 
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das maiores conquistas, foi resultado de muita luta, visando à proteção e 

segurança na vida destas mulheres, contra a violência doméstica e familiar e 

defende os direitos humanos das mulheres obrigando o Estado e aos cidadãos 

a construírem uma sociedade com o propósito de proteção as mulheres, 

independente de cor/raça, idade, religião, classe social, lugar onde reside, e 

orientação sexual. Logo, todas as mulheres têm direito a uma vida sem 

violência e proteção da Lei N° 11.340/2006. 

No que se refere ao enfrentamento da violência contra a mulher, a Lei 

Maria da Penha foi considerada pela ONU (Organização das Nações Unidas) 

como uma das três melhores legislações do mundo nessa classificação. A 

violência contra as mulheres historicamente foi naturalizada e as famílias na 

sociedade conservadora admitiam a violência como uma forma de manutenção 

da autoridade masculina dentro do sistema patriarcal e machista, em que a 

mulher era submetida a fazer apenas o que era imposto como atribuição de 

gênero, violando os direitos humanos das mulheres reforçando o poder dos 

homens sobre elas. A única resposta dada pela sociedade era o seguinte 

ditado: “Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”.  

Para entender a importância da legislação de proteção a vida das 

mulheres, é preciso fazer uma reflexão e reviver um pouco da história, a 

realidade dos direitos humanos das mulheres ainda é preocupante e demanda 

atenção, mas ao imaginar os dados estatísticos anteriores a lei e pensar na 

situação das mulheres quando elas não tinham nenhuma proteção e a 

impunidade passava “despercebida” pela sociedade. A situação de violência 

contra a mulher está presente na vida de mulheres, assim como da Maria da 

Penha669, homenageada pela legislação. O marido tentou matá-la duas vezes, 

simulou um assalto e na segunda vez tentou eletrocutá-la, como conseqüência 

das agressões ficou paraplégica.  Buscou apoio e com ajuda da solicitação as 

cortes internacionais, pois o país não executava mecanismos de defesa e 

atendimento as mulheres e principalmente punições aos agressores. Dessa 

maneira conseguimos a legislação que foi o marco inicial para uma mudança 

mais radical, exigindo respostas políticas e jurídicas que atendam as demandas 

das mulheres. 

                                                           
669

 Maria da Penha Maia Fernandes  é uma farmacêutica brasileira que se dedicou com 
coragem a condenação do marido e agressor, após duas tentativas de homicídio e 
está na luta pela violência contra as mulheres brasileiras. 
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2 SANTA RITA E A REDE DE ATENÇÃO AS MULHERES VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA 

 

Santa Rita é a terceira maior cidade do Estado da Paraíba com 

119.546 habitantes, situada próximo a capital João Pessoa, a cidade vem 

carregando um histórico de descaso por parte das gestões municipais em 

todas as políticas públicas e no que se refere às políticas públicas para as 

mulheres, a situação é reflexo do perfil de seus representantes.  

Na Paraíba existe uma rede de proteção as mulheres vítimas de 

violência que não contempla todas as mulheres ainda, pois é preciso aumentar 

o número de serviços e atendimentos e melhorar o acesso, mas que já 

representa grande importância para as mulheres que precisam dos serviços. 

A rede corresponde: As Delegacias Especializadas da Mulher; 

Gerência Especializada em Medicina Odontológica e Legal (GEMOL), 

Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Centro de Referência da 

Mulher. Hospital de Emergência e Trauma, Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social (CREAS), Centro de Atendimento às vítimas de Crimes 

Violentos (CEAV) e hospitais que são referências no atendimento para vítimas 

de violência sexual como Instituto Cândida Vargas, Maternidade Frei Damião e 

Hospital Arlinda Marques.  

Nesse sentido a Paraíba contempla os serviços de atendimento à 

mulher nas esferas: Assistência Jurídica gratuita, Conselhos Tutelares, Poder 

Judiciário, Poder Executivo e Saúde. No entanto de acordo com os dados 

estatísticos esta rede precisa se expandir para todo o Estado, aumentar o 

número de delegacias, melhorarem os serviços e capacitar todas as pessoas 

que trabalhem nessa rede, porque a Paraíba ainda precisa diminuir os índices 

de violência no Estado. 

Os serviços que funcionam na cidade de Santa Rita são: A Delegacia 

da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social, com péssimas condições e 

com baixa qualidade. A delegacia só funciona no horário das 8:00/18:00 

durante a semana e os demais horários, as demandas são encaminhadas para 

a delegacia de João Pessoa, e o conselho quase não funciona, não 
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conseguimos o local estável para atender, não temos estrutura e equipamentos 

para o atendimento, transporte para fiscalização e visitas, verba para realizar 

as atividades e estudos, não foi feito nenhum planejamento por parte da gestão 

atual, as únicas atividades realizadas pelo conselho se resumem a 

comemoração do dia da mulher no mês de março e esse ano realizaram uma 

“missa ecumêmica” o que deveria ser “culto ecumêmico” um erro que não foi 

debatido entre as conselheiras, assim como outras demandas que surgem e 

que por falta de interesse de alguns membros e por falta de condições não são 

respondidas. Para demonstrar o descaso da gestão do conselho, ele não foi 

citado no relatório da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito porque não 

está registrado no Conselho Estadual, logo, a cidade foi citada com esse 

euipamento, apenas com os números da violência e é vista de forma negativa.  

O Mapa da Violência 2012, com atualização de homicídios de 

mulheres no país, a Paraíba ocupa o 7° lugar entre os outros estados 

brasileiros, dentre as capitais, João Pessoa em 2° lugar e para os municípios, 

foram destacados 100 em que existem as maiores taxas a nível nacional, 

Santa Rita ocupou o 79°. 

O relatório da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito nos revela a 

situação do Estado e da falta de informações presentes nos equipamentos da 

rede de atendimento, não apresentaram as informações necessárias: A 

Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Foram 

apresentados pela sociedade civil casos de omissão do Poder Público na 

investigação de alguns crimes. Destacando como principais obstáculos para o 

enfrentamento à violência, a situação ainda precária da rede e sua pouca 

abrangência, os serviços ainda são concentrados na capital, o sistema de 

informação estatístico da política não é confiável, o não compromisso do Poder 

Judiciário e a insuficiência dos apenas dois juizados de violência doméstica, 

levando em consideração aos dados do Mapa da Violência 2012 e o 

preocupante quadro de Defensorias Públicas do estado. 

Não temos na esfera estadual ou municipal o plano de políticas para 

as mulheres e já estamos com o II Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (IIPNPM). 

A partir das informações citadas, destacando o desenvolvimento da 

violência de gênero em âmbito municipal e que na verdade é um problema 
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também de Estado, faz necessário a reflexão da importância da rede já 

existente em ser reestruturada, ampliada, que receba melhorias e de 

implementar políticas públicas que contemplem as demandas da população. 

 

3 MULHERES NA POLÍTICA E NO MOVIMENTO FEMINISTA 

 

Na política da Paraíba temos um governador e um vice, na capital 

João Pessoa, um prefeito e um vice e na prefeitura de Santa Rita, um prefeito e 

um vice. No Poder Executivo do estado contam-se 26 secretarias, sendo 4 

chefiadas por mulheres. O Legislativo estadual com 38 deputados, destes 6 

são mulheres. Em João Pessoa são 23 secretarias, destas 4 são mulheres (na 

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, uma mulher feminista) e 27 

vereadores, com 2 mulheres (não são feministas e uma delas frequentemente 

está envolvida em polêmicas, com discursos conservadores, machistas e 

homofóbicos “feministas não gostam de homens e da ditadura gay, 

relacionando a temática do casamento homoafetivo e adoção homoafetiva com 

zoofilia, incesto e pedofilia). Enquanto Santa Rita são 16 secretarias, 2 

representadas por mulheres (uma é a esposa do prefeito e responsável pelo 

Secretaria de Assistência Social e a outra ex vereadora e graduada em 

Ciências Contábeis na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, não é 

feminista e nem ligada aos movimentos de mulheres) e no legislativo municipal 

são 19 vereadores, sendo 4 mulheres, nenhuma feminista ou ligada ao 

movimento de mulheres. 

O que representa um número muito baixo de representações nossas 

na política e uma preocupação no que se refere às atuações dessas poucas 

mulheres no poder municipal. 

Na cidade de Santa Rita não temos representação políticas de 

mulheres que sejam feministas ou que lutem pelas políticas públicas para as 

mulheres, foi criada uma secretaria específica para as mulheres que ainda não 

funciona, criada pela gestão atual, ou seja, 8 meses já se passaram de gestão 

e ela ainda não saiu do papel, durante votação realizada para a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) não foi destinada verba para esta secretaria, o 

que nos mostra que não terá verba específica para a secretaria. 

As mulheres estão apartadas do processo de decisão sobre suas vidas 
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e do coletivo populacional. A participação das mulheres na política foi um dos 

temas centrais debatidos na II Conferência Nacional de Políticas Públicas para 

as Mulheres, que resulta na construção do II PNPM, incluindo um capítulo 

específico sobre o tema: Participação das mulheres nos espaços de poder e 

decisão. 

As políticas públicas devem ser construídas, observando as 

necessidades específicas de cada município e estado, no entanto na esfera 

federal, devem complementar as seguintes perspectivas: Autonomia 

Econômica e Igualdade no Mundo do Trabalho com Inclusão Social; Educação 

Inclusiva, Não-Sexista, Não-Racista, Não-Homofóbica e Não-Lesbofóbica; 

Saúde das Mulheres, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; Enfrentamento 

à Violência Contra as Mulheres; Participação das Mulheres nos Espaços de 

Poder; Desenvolvimento Sustentável no Meio Rural, na Cidade e na Floresta, 

com Garantia de Justiça Ambiental, Soberania e Segurança Alimentar; Direito à 

Terra, Moradia Digna e Infra-Estrutura Social nos Meios Rural e Urbano, 

Considerando as Comunidades Tradicionais; Cultura e Mídia Não 

Discriminatórias; Enfrentamento ao Racismo, Sexismo e Lesbofobia; 

Enfrentamento das Desigualdades Geracionais que Atingem as Mulheres, com 

Especial Atenção às Jovens e Idosas; Gestão e Monitoramento do Plano. Estes 

são os compromissos que devem ser contemplados na gestão das políticas 

públicas para as mulheres e incorporados pelos eleitos/as aos cargos nas três 

esferas de poderes, seguindo o Plano de Nacional de Políticas Públicas para 

as Mulheres, aprovados nas duas Conferências Nacionais que foram 

realizadas.  

Estas temáticas englobam o enfrentamento ao racismo e à 

discriminação de gênero e com os princípios da igualdade e respeito à 

diversidade, à equidade, à laicidade do Estado, à justiça social e à 

transparência dos atos públicos, citados na Plataforma670 2010. 

 

                                                           
670

 Em 2008, quando das eleições para as prefeituras e câmaras municipais, o Fórum 
Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos e o Conselho Nacional dos 
Direitos da mulher, com o apoio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
no âmbito da campanha permanente “Mais Mulheres no Poder: Eu assumo este 
compromisso”, lançaram a Plataforma pela igualdade de gênero, racial e étnica, 
elaborada com base nos compromissos assumidos no II Plano Nacional de Políticas 
Públicas para as Mulheres. (Mais Mulheres no Poder, Plataforma 2010) 
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O Movimento de Mulheres na cidade é diversificado, com mulheres de 

vários bairros, escolaridades, profissões, idades e concentram maior força no 

bairro de Tibiri II, existem algumas organizações coletivas e entidades da 

sociedade civil, mas utilizamos como referência a Associação Flor Mulher. 

Lembrando que: 

 

Importa ressaltar que nem todo movimento de mulheres é feminista. 
O movimento feminista é caracterizado pela luta contra todas as 
formas de opressão, subalternidade e discriminação sobre as 
mulheres, buscando para tanto, liberdade, igualdade e a autonomia 
para elas. (MONTAÑO e DURIGUETO, 2011, p.285). 
 

Ser Feminista, ao contrário do que é socializado por inúmeras 

pessoas, não significa querer ser superior aos homens, não gostar do gênero 

masculino, retirando os rótulos negativos que são criados para degrinir as 

militantes desse movimento. O Movimento Feminista é um movimento social 

que luta pelo direito a igualdade de gêneros, assim como os direitos e deveres 

presentes na Constituição Federal de 1988 e por compreendermos que na 

prática a distância entre a igualdade de homens e mulheres ainda é imensa 

mais se faz necessário conhecer a importância desse movimento. Mobilizam-se 

para enfrentar as expressões da questão social, conscientes da necessidade 

de organização e que não se reduz a uma atividade, são várias atividades 

realizadas com o objetivo de reivindicar e lutas pelos direitos dos sujeitos 

envolvidos, pelas demandas e tantas outras questões no que se referem às 

mulheres e seus interesses. 

Para conhecer as atividades do movimento feminista e de mulheres na 

cidade, Associação Flor Mulher671 contribui com um papel importante. Ela foi 

criada em 1999 e tudo começou com a visita das missionárias Maryknoll (uma 

ONG americana) à cidade de Santa Rita. Elas selecionaram um grupo de 

mulheres da comunidade para receber uma série de cursos de capacitação 

(cursos de saúde mental, sexualidade e direitos humanos). Com o término 

destes cursos, as mulheres decidiram criar a associação. As integrantes da 

Flor passaram a ministrar os mesmos cursos que receberam para outras 

mulheres e assim difundir o conhecimento adquirido. Muitas das mulheres que 

fundaram a associação estão ocupando outros espaços, principalmente no 

                                                           
671

 A Associação Flor Mulher está localizada no bairro de Tibiri II, Santa Rita – PB. Rua 
Ibiara, s/n. 
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poder público. No entanto, elas continuam na medida do possível, contribuindo 

com a associação. 

Atualmente as mulheres da associação se reúnem de segunda à 

sexta, das 14 às 16h. Neste espaço elas realizam um trabalho denominado 

terapia ocupacional. Elas passam as tardes fazendo trabalhos manuais e, ao 

mesmo tempo, relatando suas experiências no âmbito familiar. As monitoras 

dos trabalhos realizados são voluntárias e muitas vezes as próprias alunas 

depois de terem se aperfeiçoado, passam a ser voluntárias também. Os 

trabalhos realizados com maior frequência na associação são: vagonite, 

crochê, pintura em tecido, ponto cruz e bordado em fita. Durante a realização 

das atividades a interação do grupo é muito proveitosa e elas ainda conseguem 

obter lucro com a venda do que produzem. 

A associação tem seu estatuto registrado em cartório há mais de dez 

anos, apesar de estar um pouco desatualizado. Em média, cerca de quarenta 

mulheres são atendidas. A Flor funciona em uma casa alugada e se mantém 

com doações das associadas e de todos aqueles que desejam contribuir. Em 

paralelo, as mulheres também se articulam para auxiliar alguma mulher que 

necessite de apoio em virtude de alguma violência sofrida e na militância da 

cidade pela construção de políticas públicas. 

Além das atividades na sede da associação, as mulheres do 

Movimento de Mulheres da cidade de Santa Rita, quase todas são ou já 

fizeram parte da associação. Elas são encaminhadas a partir da Flor para 

capacitação em diversos espaços, como: mesas, oficinas e cursos. Algumas 

militantes tiveram a formação no curso de Jurista Popular, desenvolvido pela 

Fundação Margarida Maria Alves672 e outras participam ativamente das 

gestões municipais e estadual, na construção, implantação, efetivação e 

fiscalização das políticas públicas, em partidos políticos e a associação tem 

representação nos Conselhos dos Direitos da Mulher municipal e estadual. 

As integrantes ativistas da associação participam de atividades de luta, 

reivindicações e decisões importantes, em conferências municipais, estaduais 

                                                           
672

 A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, pluralista, reconhecida 
como entidade de utilidade pública por lei estadual e municipal, instituída em 1994 
pela Arquidiocese da Paraíba durante o bispado de Dom José Maria Pires. Tem a 
missão de fortalecer e difundir uma cultura de respeito aos direitos humanos na 
perspectiva dos movimentos populares e da justiça social. 
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e até nacionais. Nas sessões na Câmara de Vereadores para debater as 

demandas da cidade e de mobilizações como a “Marcha das Vadias em João 

Pessoa e Campina Grande, Grito dos Excluídos, Movimento Passe Livre e 

capacitações como o Fórum Feminismo e Direitos Humanos em Campina 

Grande e o Seminário de Capacitação das Conselheiras Estaduais em João 

Pessoa”. 

Em datas comemorativas que refletem as lutas dos movimentos 

sociais, especificamente feministas, sempre realizam eventos e 

confraternizações, em que atividades relativas à questão da desigualdade de 

gênero são abordadas e participam dos debates na Universidade Federal da 

Paraíba, facilitados pelo Movimento Levante, com a Frente Feminista do 

Levante, Marcha Mundial das Mulheres, Organização da Marcha das Vadias de 

João Pessoa e Centro Acadêmico de Serviço Social, recentemente com as 

temáticas: Aborto e Estatuto do Nascituro.  

Na cidade realizamos mesas, oficinas, reuniões e mobilizações. O 

movimento existe há mais de 25 anos e essas mulheres que fundaram a Flor 

Mulher são capacitadas e militantes que voluntariamente trabalham com o 

enfretamento a violência na cidade e constroem diariamente a história de luta e 

resistência na cidade. Como bandeiras de luta atuais, estão o atendimento da 

Delegacia que ainda não é período integral, a gestão do Conselho dos Direitos 

da Mulher ter como princípio o compromisso à fiscalização e luta pela 

implementação a secretaria que já esta criada na cidade e ainda não foi 

efetivada, o Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e 

principalmente participar da construção das ações da gestão no que se refere 

às mulheres, pois dentro da cidade não há referência melhor para construir as 

respostas das demandas, que essas mulheres que durante décadas vem 

realizando esse papel transformador e admirável na cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo e as pesquisas realizadas para a construção desse trabalho 

nos fazem compreender a importância da participação das mulheres da 

sociedade civil, das mulheres governamentais e representantes políticas no 

planejamento, implementação, efetivação, fiscalização e principalmente exigir 
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as respostas do Estado com as políticas públicas no enfrentamento a violência 

contra as mulheres nas três esferas de poderes. 

Compreendendo a necessidade de articulação dos equipamentos 

existentes na cidade e da capacitação dos serviços públicos, dos servidores 

públicos e dos gestores. Não basta criar uma secretaria no papel, se as 

mulheres da cidade que durante mais de duas décadas lutam, se capacitam e 

conhecem as demandas da população não forem convidadas e ou aceitas para 

construir junto, não adianta mulher na política, se estas não representam as 

mulheres na totalidade, na diversidade e independente de qualquer natureza. 

Ser mulher e está na vida política e não trabalhar na efetivação de políticas 

públicas pela vida das mulheres, representa um retrocesso na luta do 

movimento feminista, que lutou pela participação da mulher nos poderes na 

perspectiva de transformarem a sociedade e suas imposições e não o 

contrário, como vem acontecendo. 

Após a leitura dos dados estatísticos a cidade de Santa Rita, passa por 

uma situação de completo descaso, falta atenção, falta ouvir a população, falta 

sensibilidade e conhecimento do que é dever do município e Estado para a 

rede de atendimento. Falta compromisso público, político, falta respeito à vida 

das mulheres que estão sendo violentamente, brutalmente, abusadas e 

assassinadas. A situação histórica e atual da cidade é resultado da ausência 

de mulheres feministas e de representantes não militantes, pois não conhecem 

quais são as necessidades da cidade e não são capacitados para assumirem 

os cargos, continuam a efetivar a política assistencialista, a cultura do favor e a 

falta do investimento em educação, transformam os/as eleitores/as em 

mercadorias, que são vendidas no período eleitoral e a população permanece a 

mercê de representantes políticos que enriquecem e não visam trabalhar pela 

cidade. 

É preciso destacar a importância do movimento de mulheres que 

mesmo sem financiamento, representam a cidade em todos os espaços e que 

estão exigindo o que é direito das mulheres santarritenses, que apesar da 

conjuntura, não desistiram da luta e que almejam dias melhores. 

No entanto, as mulheres que precisam dos serviços ainda precisam de 

orientação, porque não conhecem os equipamentos de enfrentamento às 

mulheres vítimas de violência, não sabem a localidade e não conhecem a Lei 
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Maria da Penha, mas afirmam já terem ouvido falar. Durante as rodas de 

conversas que nós realizamos com mulheres de vários bairros, elas não 

sabiam quais eram as formas de violência contra as mulheres, não 

conseguimos conversar com as mulheres da área rural, apenas nos bairros: 

Marcos Moura, Centro, Tibiri II, Alto das Populares e Várzea Nova. 

As poucas mulheres que sabiam o endereço da Delegacia da Mulher, 

eram ou conheciam vítimas de violência e que já tinham acessado o serviço, as 

outras não sabiam e não conheciam o Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher, a grande maioria não sabe o que significa e o papel do conselho. 

Não conseguimos identificar a existência de nenhuma pesquisa com 

essa temática ou grupos de estudos na cidade para refletir a situação das 

mulheres vítimas de violência e da inexistência de políticas públicas, 

esperamos que esse estudo, sirva de base para outros mais específicos, mais 

abrangentes, que as pessoas interessadas no estudo, possam conhecer as 

referências citadas e que a partir da militância feminista aconteça a mudança 

na realidade atual da cidade de Santa Rita, essa luta é e sempre será pela vida 

das mulheres santarritenses. 

 

ABSTRACT: The city of Santa Rita goes through a difficult particularly with regard to public 

policy, specifically, public policies for women. Accordingly analyze violence against women in 
the city, investigating the development of gender violence and the importance of the 
implementation of public policies, verifying the benefits of the Women's Police Station and City 
Council on Women's Rights, as well as the need for coordination of both , evaluated the 
questionnaires were answered by women from various districts. Understanding the importance 
of the feminist movement in the city, its history of struggle and resistance, the absence of 
women in feminist politics and policies that meet the demands of the population. 

 
Keywords: Feminism. Public Policy. Women. 
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Introdução  

 

A violência de gênero é um fenômeno que adquiriu maior visibilidade nas 

últimas três décadas, sendo reconhecida como um problema social e de 

direitos humanos. Embora esse fenômeno seja universal suas manifestações e 

intervenções legais são variáveis.   

As delegacias especializadas de atendimento às mulheres se constituem 

como uma inovação institucional e uma invenção brasileira. Tidas como a 

principal política pública voltada para as mulheres no país, resultou da ação do 

movimento feminista no combate a violência de gênero, e particularmente a 

violência doméstica e/ou familiar. As mesmas são tidas como uma das mais 

atuantes iniciativas institucionais de combate a violência de gênero. 

No final dos anos 70 e inicio da década de 80 a sociedade brasileira 

presenciou ações e mobilizações importantes no combate à violência 

acometida contra as mulheres. A partir de então, este tema tem ganhado 

visibilidade, passando a ser objeto de denúncias e de campanhas para a 

prevenção e a punição da violência. Desde 1985 (ano da criação da primeira 

delegacia) ocorreram mudanças significativas que afetaram não só o 

funcionamento dessas instituições, mas também a mulher e seu 

comportamento diante dessa instituição. 

Dessa forma, essa comunicação se propõe a refletir sobre a lógica 

primeira dessa instituição e uso que as mulheres fazem desse aparato policial. 

Como estratégia metodológica foi realizado um estudo exploratório de caráter 

qualitativo e quantitativo nos dados registrados na Delegacia de Defesa da 

Mulher na cidade de Crato- CE, além de entrevistas semi-estruturadas com 

quinze mulheres, que denunciaram a violência sofrida nesta  D.D.M entre os 

anos de 2003 a 2010 e que se encontram dentro de um quadro de violência 

conjugal.  
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De acordo com a coleta de dados, percebe-se que a denúncia é um 

momento onde as intenções entre essa instituição policial e as denunciantes se 

tornam conflitantes. Nesse momento, cria-se um paradoxo entre a 

criminalização e a mediação dos conflitos. O resultado também aponta para a 

necessidade de uma nova percepção na maneira como a violência conjugal é 

tratada pelo Estado, devido à dificuldade de se impor normas jurídicas, 

igualitárias e universais, na resolução de conflitos privados e interpessoais. 

 

Mecanismos de combate a violência contra a mulher 

 

A violência contra a mulher é um fenômeno resultante de um processo 

de construção histórica. Essa temática vem ganhando visibilidade desde a 

década de 80, período no qual a sociedade brasileira presenciou uma série de 

ações e mobilizações importantes no combate à violência cometida contra as 

mulheres, passando desde então a ser objeto de denúncias e de campanhas 

para prevenir e coibir a violência. 

No presente trabalho a discussão sobre a violência contra a mulher é 

entendida a partir da compreensão do conceito de violência de gênero, uma 

vez que esse último remete ao debate sobre as relações de poder que são 

históricos e culturalmente desiguais entre homens e mulheres. 

A violência conjugal é uma das expressões mais contundentes da 

violência de gênero. Essa é entendida pelo feminismo como expressão radical 

da relação hierárquica entre os sexos no núcleo familiar. Nessa relação, o 

homem ocupa a posição de mando, podendo fazer valer a sua autoridade para 

punir, exigir e por vezes, agredir os outros componentes da família, 

principalmente a mulher (GREGORI, 1993). Esse tipo de violência tem como 

principal agressor o marido ou companheiro ocorrendo na maioria das vezes no 

espaço doméstico. 

Por ocorrer não raro no lar, a violência conjugal foi durante muito tempo 

entendida como um problema privado que só dizia respeito aos atores 

envolvidos, ou seja, a mulher e seu companheiro e, por isso essa violência 

acabou sendo banalizada aos olhos da sociedade. 

Essa temática foi uma das principais questões problematizadas pelo 

movimento feminista que engajado com a luta, divulga nos anos de 1979 e 



 

 

 

54 

1980 casos de homicídios de mulheres conhecidas, de classe média alta, 

cometidos pelos companheiros. Estes fatos provocaram indignação, por parte 

da população, e estimularam muitas mulheres a saírem do espaço privado de 

suas casas para lutar contra a impunidade do poder Judiciário, que absolvia os 

homens que assassinavam suas companheiras em defesa da “honra”. Nesse 

sentido, as feministas buscaram junto ao Poder Judiciário e ao Poder 

Legislativo a elaboração de medidas em defesa da mulher. 

Cabe dizer, portanto que   

A passagem da violência de gênero de problema privado para 
problema público deu-se por força do movimento feminista, que lutou 
para promover a percepção da violência de gênero, apresentando-a 
como um problema com características nocivas à convivência social 
(SOARES,1999). 

As ações dos grupos feministas impulsionaram a criação de instituições 

e órgãos oficiais além também de políticas públicas específicas para lidar com 

a temática da violência contra a mulher. São criados assim, a partir de 1982 

Conselhos Estaduais da Condição Feminina, Conselhos Nacionais e 

Municipais da Mulher e posteriormente as Delegacias Especializadas de 

Atendimento às Mulheres. 

Em 1985, o Conselho Nacional levou a discussão sobre violência 
contra a mulher às altas esferas do poder no país, na tentativa de que 
o seu combate fosse identificado como uma luta necessária. Nessa 
época, a grande conquista do movimento feminista, foi a implantação 
da primeira Delegacia de Polícia especializada no atendimento a 
mulheres vítimas de violência, no Estado de São Paulo, no mesmo 

ano (BOSELLI, 2003 apud SCARDUELI, 2006, p. 133). 
 

Com a criação dessas instituições, ditos tais como: “roupa suja se lava 

em casa”, “em briga de marido e mulher, não se mete e a colher” deixam de 

valer e a violência contra a mulher passa a ser compreendida como uma 

questão de ordem pública, cabendo ao Estado, ao tomar conhecimento do fato 

intervir por meio da autoridade policial. 

 

A criação dessa instituição procurava tornar pública e abrangente à 

discussão sobre a violência de gênero e, especialmente a violência conjugal. A 

partir de então, essa questão ganha novas dimensões criando alianças com 

órgãos internacionais a exemplo da ONU sendo reconhecida a partir daí como 

um problema de saúde publica e direitos humanos. 

As discussões de gênero relacionadas às questões de direitos, 

cidadania, legitimidade, legalidade e sistema jurídico, sempre tiveram uma 
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posição central nessa relação, especialmente nos anos que elegeram a 

violência de gênero como a principal e primeira luta feminina.  

É importante ressaltar que a criação de uma Delegacia especifica para 

determinado público não é uma questão de regalias, mas de justiça. É a 

confirmação de que a lei que deveria ser igualitária não atende, nas mesmas 

condições, as pessoas dos diferentes grupos. “Os indivíduos não serão 

tratados com justiça (na lei e na sociedade) até que os grupos, com os quais 

eles são identificados, sejam igualmente valorizados” (SCOTT, 2005, p.13). Ou 

seja, enquanto as mulheres não forem tratadas igualmente, como o restante da 

sociedade, se faz mais do que necessário que se criem instituições especificas 

que as atendam sem discriminação e prejulgamentos, pois essa é uma forma 

de garantir a universalização dos direitos humanos. 

 

A Delegacia de Defesa da Mulher de Crato-Ce 

 

A política das DDMs estipula que para cada cem mil habitantes deve 

haver uma delegacia especializada, o coeficiente populacional somado aos 

altos números de violência e assassinatos contra mulheres na região do Cariri 

Cearense impulsionou os movimentos feministas locais, que exigiam 

providências públicas. 

O desfecho das mobilizações e denúncias culminou na criação de duas 

Delegacias Regionais dos Direitos das Mulheres. Uma situada na cidade de 

Crato (inaugurada no ano de 2002) e a outra na cidade de Juazeiro do Norte, 

cidades situadas ao sul do estado do Ceará. Mais uma vez a Delegacia da 

Mulher se mostra como um efetivo resultado da luta dos movimentos sociais.  

 

A ação das delegacias após a lei Maria da Penha 

 

Apesar das delegacias serem tidas como exemplo de avanço nas 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, ao longo dos 

anos de sua atuação, elas ainda não alcançaram as expectativas do 

movimento feminista, ou seja, “essas iniciativas legislativas não alteraram as 

estatísticas de violência contra as mulheres. Dessa forma o tema permaneceu 

na pauta do movimento feminista que continuou reivindicando uma lei 

especifica” (LEMOS, 2008, p.5). 
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Assim, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a lei 11.340/06 

conhecida por Maria da Penha, que entrou em vigor no dia 22 de setembro. A 

lei Maria da Penha define e tipifica a violência contra a mulher em física, 

sexual, moral, psicológica e patrimonial. Essa lei trouxe inúmeras mudanças 

inclusive e principalmente ao funcionamento das Delegacias, e 

consequentemente às formas de coibir essa violência.  

Anteriormente à sua promulgação, os crimes contra as mulheres eram 

limitados ao pagamento de cestas básicas e prestação de serviços, enquanto 

agora o agressor sofre todas as consequências por seu ato, devendo 

responder criminalmente, sendo a partir de então, criminalizados. Pode ser 

preso, até imediatamente, dependendo do delito cometido e da vontade da 

denunciante, sendo penalizado a uma detenção que vária de três meses a três 

anos. 

A lei também apresenta inovações quanto à segurança de mulheres em 

situação de violência, pois passa a oferecer uma maior proteção para a 

denunciante, por meio das medidas protetivas e preventivas, medidas estas 

que, ao mesmo tempo em que assegura proteção da mulher, acaba agindo 

como uma punição ao agressor que se dar a partir de certas restrições. A 

aprovação da lei “Maria da Penha” trouxe inovações significativas ao 

funcionamento das Delegacias de Defesa da Mulher, exigindo dessas 

instituições, não só mudanças de protocolo e atendimento, inclusive para o 

modo de se conceber a problemática, quanto a isso as campanhas publicitárias 

funcionam como uma ação educativa, sendo vinculadas por inúmeros meios de 

comunicação. Apresenta temas provocativos e sugestivos tais como: “Quem 

ama não mata”, “Em briga de marido e mulher, vamos meter a colher”, “Homem 

que é homem não bate em mulher”.  

O que se pode notar no gráfico 1 é que, a partir do ano de 2007, quando 

já está  em vigor a lei Maria da Penha, há um aumento significativo nos 

números de inquéritos instaurados. É importante ressaltar que o aumento das 

denúncias pode não significar apenas um maior número de violência ocorrida, 

mas a possibilidade de que houve uma mudança no comportamento da mulher, 

a partir do incentivo desses novos aparatos judiciários. Esta não mais age 

passivamente à situação de violência e passa a publicizar, através da queixa-

denúncia, a violência sofrida. 
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Esse dado pode ser explicado a partir das inovações trazidas pela Lei. A 

primeira delas diz respeito à denúncia ser condicionada ou incondicionada. 

Determina-se na Maria da Penha, que os casos de violência moral e 

psicológica são condicionados, ou seja, dependentes da vontade da 

denunciante para serem representados, enquanto os crimes de violência física 

e sexual são incondicionados, sendo, nesses casos, obrigatória a instauração 

dos inquéritos. Com a implantação das delegacias, as denunciantes buscavam 

muito essa escuta, esquecendo-se de que as DDMs mais do que um ambiente 

de escuta é um aparato policial onde também deve acorrer a criminalização. 

Então, a expectativa não era a de apenas denunciarem e instaurarem os 

boletins, mas de realmente seguirem com a denúncia em todos os passos do 

processo até o julgamento do caso. Em muitos casos , as mulheres retiram a 

queixa provocando uma disparidade entre os boletins de ocorrências e os 

inquéritos policiais, o que se pode observar no gráfico abaixo: 

Gráfico 1 

                  
 Fonte: pesquisa direta na DDM de Crato-CE 

Quando a mulher não quer dar prosseguimento à denuncia, ela pode 

recorrer também ao setor de conciliação. Ou seja, o desejo de muitas mulheres 

é que simplesmente seja chamada a atenção do agressor e, nesses casos, ela 

é encaminhada para a sala de conciliação. Esse comportamento, não raro, é 

criticado pelos agentes da delegacia, pois o entendimento é que as mulheres, 

com essa ação, além de não ajudar na mudança da situação, contribui para o 

descrédito da denúncia. 

Na DDM de Crato, os casos que não viraram inquéritos policiais são 

encaminhados para o setor de conciliação. Nessa situação, essa instituição 

passa a exercer uma ação educativa na tentativa de modificar a realidade 

agressiva das usuárias. Segundo o responsável por essa sala, a sua função 

seria como 
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 [...] um amigo, que esta do lado do casal para da uma orientação, se 
eles querem continuar ou dar fim aquele relacionamento. Então, eu 
funciono como uma espécie de elo. Um conselheiro seria a palavra 
mais adequada (Mediador). 

Segundo o inspetor a mulher ao dar uma nova chance ao agressor 

renuncia o seu direito. Assim, o discurso do mediador deixa transparecer o 

paradoxo que envolve os relatos que acontecem naquela sala. Ao mesmo 

tempo em que entende a mulher como vítima de um homem insensível, 

ignorante, macho, vê uma mulher que “é esperta”, nas suas palavras, o 

suficiente para tirar proveito da situação. Seu discurso durante a conciliação 

apresenta essa dubiedade.   

Enfim, a punição do agressor esta se dando cada vez de forma mais 

rápida, e embora ainda haja falhas no sistema jurídico, os avanços trazidos por 

novas leis, como é o caso da Maria da Penha quanto a esses processos que 

foram discutidos, estão impulsionando cada vez mais às mulheres a realizarem 

a denúncia. 

 

Como as mulheres se apropriam do aparato policial 
 

Observa-se que com o grande número de delegacias especializadas no 

atendimento à mulher e com a divulgação que os meios de comunicação fazem 

das mesmas, muitas mulheres estão rompendo o silêncio e denunciado a 

violência sofrida. Porém, é notório também as diferentes expectativas e 

motivações que fazem com que a mulher vítima de violência procure as 

delegacias para publicizar a violência sofrida através da queixa crime. Esses 

motivos remetem a reflexões essenciais sobre os impasses que existem no 

momento da criminalização 

Vários estudos, por caminhos diferenciados, ressaltam relevantes 
aspectos que tem marcado a experiência de institucionalização do 
combate à ‘violência conjugal’ no Brasil. Um desses aspectos revela 
que a mais freqüente motivação das mulheres em procurar as 
delegacias não consiste em criminalizar o parceiro, o que se 
contrapõe às expectativas do movimento feminista ou mesmo 
contradiz o papel que deve ser desempenhado pela instituição policial 
(MORAES E SORJ, 2009, p.101). 

A função primeira e legal das DDMs é detectar transgressões a lei, 

averiguar sua procedência e criminalizar a violência doméstica. Mas, para a 

maioria das mulheres esse local representa mais do que apenas um espaço 

para denunciar à violência sofrida, representa um lugar de segurança, apoio e 

informação. Por isso constituiu-se (ou estaria se constituindo) uma cultura 
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jurídica que se caracteriza pela propensão das mulheres em recorrerem à 

polícia e à Justiça em busca da pacificação dos conflitos que enfrentam no 

relacionamento conjugal. (PASINATO, 2004). É o que alguns autores chamam 

de renegociação do pacto conjugal, quando as mulheres se utilizam do aparato 

policial como um meio para apaziguar os conflitos ou evitar as agressões. É o 

que relata um agente policial em entrevista: 

“Os casos que chegavam na sexta-feira: eu perguntava logo se elas 
queriam que eu mandasse na sexta mesmo ou só na segunda. 
Porque depende do homem que se tem. Tem uns que recebem a 
intimação e fica logo murcho, com medo, e têm outros que ficam é 
mais valente. Aí umas queriam que mandasse na sexta mesmo 
porque já passava o final de semana sossegada, e outras queriam só 
na segunda para não passar o final de semana apanhando” 
(AGENTE POLICIAL DA DDM DE CRATO). 

 

Nos últimos tempos essa instituição tornou-se objeto de estudo de vários 

profissionais que vem buscando desvendar e compreender as distintas 

maneiras de manifestação da violência contra a mulher e o comportamento das 

vítimas e agressores no âmbito das relações de conflito. Nos estudos mais 

recentes, outras preocupações viraram objeto de investigação no intento de 

compreender os meandros dessa problemática e especialmente o 

posicionamento  da mulher diante da denúncia..   

 

Aos poucos as análises deixaram de se preocupar com a 
“fenomenologia da violência contra a mulher” (como, onde, quando, 
por que ocorriam), para se ocupar do comportamento das mulheres 
diante da queixa (Soares, 1996; Muniz, 1996; Izumino, 1998), 
procurando entender quais eram as expectativas das mulheres e 
como elas se posicionavam diante das alternativas existentes: a 
delegacia de polícia e os tribunais de justiça (MACHADO, 2002, p.7).  
 

O comportamento da declarante assim como também sua intenção ao 

realizar a denúncia ainda é uma questão contraditória. Muitas mulheres 

registram a queixa contra seus agressores, mas certo tempo depois elas 

costumam voltar à delegacia para retirar a queixa porque o casal está de novo 

vivendo em harmonia. Essa realidade é observada no cotidiano da DDM de 

Crato. Assim a queixa segue outros rumos: 

Muitas vezes, a escuta de uma queixa se desdobra em 
encaminhamentos a outros órgãos, conversas com os envolvidos de 
tal modo que se dramatizam formas não padronizadas de mediação 
e conciliação, ou se decide sobre o encaminhamento da vítima a 
serviços de apoio psicológico e social existentes na mesma 
delegacia, ou se as encaminha a outros serviços públicos desta 
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natureza ou a organizações não governamentais, ou simplesmente 
se oferecem aconselhamentos (MACHADO, 2002, p. 9). 
 

Nas entrevistas realizadas com algumas denunciantes da DDM percebe-

se nas suas falas que apesar da delegacia ter por finalidade a criminalização 

do agressor, as mulheres se utilizam desse poder de diversas formas. O que é 

muito nítido na fala dessas duas entevistadas: 

Eu tava toda roxa, realmente eu tava toda roxa, pescoço, perna, 
costa, tudo. A minha vontade era de realmente prender, deixar ele 
dentro de uma prisão e pronto (W, 24 anos).  

 
Queria que ele mudasse de comportamento. Queria apenas chamar a 
atenção dele pra não se repetir (C, 19 anos). 

 

Quando a mulher vítima de violência procura a delegacia ela está procurando 

ajuda, é um pedido de socorro, de proteção, como acontece com a primeira denunciante. 

Porém muitas delas como é o caso da segunda, vão buscar como é chamada por Sorj ( 

2009) a renegociação do pacto conjugal, seja no sentido de reequilibrar a relação 

conjugal ou simplesmente para manter um ideal de família. E isso elas o fazem com o 

objetivo, não de criminalizá-los pelo ato violento, mas com o intento de corrigir os 

homens acusados de agressão e de inadequação aos papeis conjugais esperados por 

meio de uma ameaça ou mediação através do “poder” dos agentes policiais. (DEBERT; 

OLIVEIRA. 2007). No fundo, o que muitas esperam com esse ato é uma solução via 

consenso. 

A princípio, observamos dois motivos para a implantação dessa sala na 

DDM de Crato, primeiro, devido à grande demanda para esse trabalho e 

segundo, nas palavras do próprio inspetor, para não perder tempo nos 

inquéritos. “Estudos sugerem que a lei tem sido aplicada mais com o propósito 

de “desafogar a Justiça” do que atender ao princípio de democratização do 

acesso à Justiça (IZUMINO, 2004. p.18)”. Assim, ver-se que essa ação é a 

forma preferida de resolução de conflitos por que é mais rápida, mas barata e 

mais eficaz. Para o mediador a instauração dos inquéritos demanda muito 

tempo e trabalho de toda a delegacia que, muitas vezes, se torna um trabalho 

desnecessário porque as mulheres desistem de levar o caso adiante. Sendo 

assim, com uma sala responsável por esses casos, a DDM tem um 

funcionamento mais satisfatório. 

Um dos objetivos dessa sala é desafogar, e a outra coisa é dar a 
mulher, condições, é que às vezes, não tem como o casal conversar 
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em casa. É uma sala como se fosse longos braços da vida familiar. 
Essa sala de acordos é totalmente independente, é exatamente a 
mulher que não quer entrar em cartório faz um acordo aqui. Ela faz a 
queixa, mas não quer entrar com uma ação judicial, com 
procedimento jurídico, ela não quer, é coisa dela. Ela quer que o 
marido venha, ela quer tentar ainda salvar o casamento (Mediador). 

Nesses casos pode-se dizer que a conciliação é essa solução via 

consenso. Ela pode ser chamada de uma alternativa educacional utilizada pela 

DDM para a resolução dos conflitos. É como afirma o inspetor: 

(...) a gente percebe que em muitos casos de violência a policia não 
precisava entrar e sim profissionais da área social para dar uma 
orientação.  Dependendo do grau de violência já se fazia um acordo 
sem precisar ir nem na policia. 
 
(...) o agressor ele não tem só que ser punido, ele tem que ser 
trabalhado, tem que tentar resgatar e mesmo se não da pra 
reconstruir, ele precisa de tratamento e tratamento não é a cadeia. 

  

Na sala de conciliação os conselhos tendem a uma reeducação moral, 

em que os laços são reafirmados papeis sociais são evocados, tudo é 

reestabelecido para a manutenção de uma ordem. A ordem familiar.  

Esse retorno da família, como a instituição privilegiada para garantir a 
"boa sociedade", tem ganhado força e organizado práticas e 
propostas de ações de movimentos políticos que, paradoxalmente, se 
pretendem progressistas e defensores de direitos humanos. É, 
portanto, imperativo repensar essa nova centralidade da família e seu 
impacto na reprodução das desigualdades, quando a pauta remete a 
questões de gênero, justiça e democracia. (DEBERT, GREGORI, 
PISCITELLI. 2006. p.11). 
 

Nas conciliações realizadas na DDM do Crato o conciliador demonstra o 

modelo de  uma família dentro dos moldes ideais sugeridos pela sociedade e  

evoca os símbolos e as representações sociais de como deve ser o 

comportamento de seus membros. Dessa forma, o seu discurso se dá para  

que os dois entendam que em uma relação existem regras que devem ser 

cumpridas para se conseguir viver em harmonia. Sua fala se dá de forma 

simples e direta, sendo que algumas vezes ele se utiliza de exemplos para 

demonstrar a situação, como no caso citado por ele: 

(...) eu falo de árvores, que tem que tirar os galhos que estão 
atrapalhando, se o negocio é mais grave tem que cortar aquela 
árvore, e muitas vezes além de cortar tem que queimar a árvore. Aí, 
podar significa o acordo, cortar seria a separação e queimar é no 
sentido de matar o companheiro entrando com o procedimento 
criminal pra pagar pelo que ele fez (Mediador). 

Assim, é por meio de uma ação educativa que o setor de conciliação 

busca solucionar os conflitos sem precisar de uma ação criminal. E muitas 
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vezes essa conciliação surge efeito na vida dessas pessoas, fazendo-as mudar 

de comportamento, em outros casos não, resultando em vários retornos das 

mulheres à delegacia com o mesmo problema.  

Cabe ressaltar que quando a mulher decide prestar uma queixa, ela 

inicialmente se expõe a reação do agressor e, portanto, rompe com o medo 

das consequências. A mulher procura por uma instituição com legitimidade 

para atuar nos seus conflitos privados, quando outras vias de negociações 

foram esgotadas. A retirada da queixa por parte dela não significa um 

movimento contraditório à denúncia, pois ao procurar a delegacia ela está 

buscando um recurso para iniciar ou retomar um diálogo, negociação ou 

convivência a partir de uma posição diferenciada, já que estará apoiada na 

instituição policial e amparada por lei. Essa posição faz com que a mulher se 

torne mais consciente de seus direitos e permite a retomada da reciprocidade 

da relação rompida pela violência. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se dizer que o acesso à Justiça para as mulheres por meio da 

DDM não representa apenas uma garantia dos seus direitos, mas sim uma 

ampliação em seu espaço de (re) negociação. Assim, as mulheres em situação 

de violência passam a ser vistas não apenas como vítimas passivas dos 

conflitos, mas como sujeitos que expressão distintas formas de resistências a 

partir de suas trajetórias especificas, orientações culturais, entre outros. 

Diante do exposto acima, pode-se perceber a difícil tarefa dessa 

instituição policial frente à especificidade de seu público. Os conflitos que 

envolvem a problemática de gênero são complexos, extrapolando, muitas 

vezes, as limitações do judiciário e dos tramites legais, dessa forma, os direitos 

universais acabam se confundindo com as expectativas interpessoais de cada 

usuária, encontrando ainda a “fragilidade” da instituição policial, principalmente 

devido à ausência de outros profissionais importantes para a resolução dos 

conflitos além dos agentes policiais. 

 Percebe-se que a queixa, tendo ou não continuidade e apesar de toda a 

fragilidade da DDM, o aparato policial permite à mulher se apropriar de  “certo 

poder” no âmbito das relações conjugais.  
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO: ENTRE QUEIXAS, CONFLITOS E 

CONCILIAÇÕES 

 

 

A violência de gênero é um fenômeno que adquiriu maior visibilidade nas 

últimas três décadas, sendo reconhecida como um problema social e de 

direitos humanos. Embora esse fenômeno seja universal suas manifestações e 

intervenções legais são variáveis.  As Delegacias Especializadas de 

Atendimento às Mulheres são tidas como uma das mais atuantes iniciativas 

institucionais de combate a violência de gênero. Essa comunicação se propõe 

a refletir sobre a lógica primeira dessa instituição e uso que as mulheres fazem 

desse aparato policial. Como estratégia metodológica foi realizado um estudo 

exploratório de caráter qualitativo e quantitativo nos dados registrados na 

Delegacia de Defesa da Mulher na cidade de Crato- CE, além de entrevistas 

semi-estruturadas com quinze mulheres, que denunciaram a violência sofrida 

nesta  D.D.M entre os anos de 2003 a 2010 e que se encontram dentro de um 

quadro de violência conjugal. De acordo com a coleta de dados, percebe-se 

que a denúncia é um momento onde as intenções entre essa instituição policial 

e as denunciantes se tornam conflitantes. Nesse momento, cria-se um 

paradoxo entre a criminalização e a mediação dos conflitos. O resultado 

também aponta para a necessidade de uma nova percepção na maneira como 

a violência conjugal é tratada pelo Estado, devido à dificuldade de se impor 

normas jurídicas, igualitárias e universais, na resolução de conflitos privados e 

interpessoais. 

 

Palavras –chave: Violência conjugal, queixas, conciliações 

http://www.ces.uc.pt/.../filis/gender%20workshopRCCS_89_Cecilia_Santos.pdf
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GENDER VIOLENCE: BETWEEN COMPLAINTS, AND CONFLICTS 

RECONCILIATIONS 

 

 

Gender violence is a phenomenon that has become more visible in the last three decades 

and is recognized as a social problem and human rights. Although this phenomenon is 

universal manifestations are variable and legal interventions. The Special Police Service 

to Women are regarded as one of the most active institutional initiatives to combat 

gender violence. This communication intends to reflect on the first logic that institution 

and that women make use of this apparatus police. Methodological strategy was 

performed an exploratory study of qualitative and quantitative data recorded in the 

Women's Police Station in the city of Crato-CE, and semi-structured interviews with 

fifteen women, who denounced the violence between the DDM this year 2003-2010 and 

that are within a framework of domestic violence. According to the data collection, it is 

clear that the complaint is a time where this institution intent between police and the 

complainants become conflicting. At this point, it creates a paradox between 

criminalization and mediation of conflicts. The result also points to the need for a new 

perception in the way domestic violence is handled by the state due to the difficulty of 

enforcing legal standards, egalitarian and universal, in the resolution of private disputes 

and interpersonal. 

 

Keywords: marital violence, complaints, conciliation 
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Restos Abandonados: Uma Etnografia da Sala de audiência do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo refletir a respeito da atuação do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher. Através de uma etnografia das audiências realizadas no 
Juizado, pretendo articular a violência de gênero com o conceito de resto, de Giorgio Agamben.  

 

Palavras-chave: Produção de Justiça; Etnografia das Audiências; Violência de Gênero;  

 

Remnants of Abandonment:  an ethnography of a courtroom in a Domestic Violence 

Against Women Special Court 

 

Abstract 

The aim of this research is to reflect upon the practices of a Domestic Violence Against Women 
Special Court. The study was based on an ethnography of the courtroom proceedings, through 
which I articulated the concepts of gender violence and Agamben’s conception of remnants. 

 

Keywords: Production of Justice, Courtroom Ethnography, Gender Violence 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em agosto de 2006, após as mobilizações de movimentos feministas que passaram a 

criticar constantemente a atuação do poder público em relação à “violência de gênero”, 

organizações não governamentais feministas elaboraram um projeto de lei visando combater a 

“violência de gênero”
673

. Essas articulações resultaram na promulgação da Lei n.º 11.340 de 

2006, chamada Lei Maria da Penha.
674

  

Segundo Maria Del Carmen Cortizo e Priscila Larratea Goyeneche (2010, p. 103), a 

Lei Maria da Penha representa um novo marco na luta pelo respeito dos direitos das mulheres. 
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 Segundo Rifiotis (2004, p.86), é importante destacar que: “[...] a própria noção de ‘violência’ 
é uma noção homogeneizadora e como tal se confunde com um ‘problema social’ e ‘moral’, 
não sendo, portanto uma categoria científica [...] há, portanto, uma necessidade de que tal 
‘problema social’, seja considerado na sua complexidade e traduzido em termos teóricos para 
ser tratado como objeto científico, evitando-se assim a simples justaposição da agenda social e 
do discurso analítico. [...]” Por isso, neste trabalho usarei sempre a expressão “violência” entre 
aspas.  
674

 A lei n.º 11.340 de 2006 é conhecida como “Lei Maria da Penha”, em homenagem a Maria 
da Penha, ou seja, uma mulher que sofreu “violência de gênero” durante muitos anos. Seu 
caso ficou conhecido mundialmente, fato que ocasionou a condenação por omissão do Brasil 
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2001.  
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Para as autoras (CORTIZO; GOYENECHE, 2010, p.103), trata-se de um avanço legal, já que 

possui um tratamento diferenciado aos casos de “violência de gênero”.  

A “violência de gênero” deixou de ser considerada crime de menor potencial ofensivo, 

e, consequentemente, deixou de ser remetida aos Juizados Especiais Criminais (JECRIMs). 

Além disso, há a disposição a respeito da criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, e o estabelecimento de medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar, segundo o seu artigo 1º.  

Para Amorim (2008), contudo, com a Lei Maria da Penha corre-se o risco de cair nos 

mesmos erros da Lei nº 9.099/95. A autora (AMORIM, 2008, p. 123) questiona: 

 

 

[...] Se o Jecrim falhou por falta de políticas auxiliares no combate 
desta violência [...], a Lei n.º 11.340/06 amparou-se em uma rede de 
proteção do Judiciário, do Ministério Público, [...] estará esse extenso 
manto protetor suficientemente articulado para conceder proteção à 
mulher vítima da violência doméstica e familiar?  

 

 

Sem poder dar uma resposta à questão acima, outras perguntas podem ser feitas: 

Como tem atuado os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher? É a mulher 

sujeito de direitos ou são as formas esperadas no desempenho por homens e mulheres do 

script familiar que orientarão as decisões dos juízes? Estas e outras questões foram feitas por 

Debert e Beraldo de Oliveira (2007), no entanto, segundo as autoras, qualquer resposta 

generalizante seria apressada, dada às diferenças locais e a atuação diversificada do Poder 

Judiciário. 
675

 

Saliento que, para María del Carmen Cortizo e Priscila Larratea Goyeneche (2010, p. 

105), a interpretação da Lei Maria da Penha pelo Poder Judiciário já tem se mostrado um 

obstáculo na concretização dos direitos das mulheres. As autoras (CORTIZO; GOYENECHE, 

2010, p. 105) relembram o caso publicamente conhecido de um juiz que negou 60 (sessenta) 

solicitações de medidas protetivas amparadas pela Lei n.º 11.340/06, entre os meses de junho 

e julho de 2008, sob o argumento de serem inconstitucionais. Para este juiz a Lei Maria da 

Penha feria o caput do artigo 5.º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), segundo o 

qual: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo homens e 

mulheres iguais em direitos e obrigações [...]”. 
676
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 Em relação a Lei Maria da Penha indico o atual trabalho organizado por Carmen Hein de 
Campos (2011). 
676

 Saliento que o Supremo Tribunal Federal declarou procedente a Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC) 19 em 09 de fevereiro de 2012, ou seja, para o STF a Lei Maria da 
Penha é constitucional. 
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Muito embora não possamos dar respostas às questões acima, o que temos 

presenciado no decorrer dos anos em relação à “violência de gênero” e a sua relação com as 

políticas públicas é que há sempre algo que “reprivatiza”, “banaliza” e “relativiza” estes casos. 

Com a Lei 11.340/2006 parece que não tem sido diferente, isto é, a atuação do Juizado de 

Violência doméstica e familiar contra a mulher tem nos mostrado que há algo que impossibilita 

a atuação destes Juizados. Este algo neste trabalho será chamado de resto. 
677

 

O resto não é aquilo que sobra ou que permanece, mas uma lacuna encontrada na 

cisão entre a Lei 11.340/2006 e os casos de “violência de gênero”. Os restos são 

consequências do acaso ou da negligência abandonados na sala de audiência que nos deixam 

perceber por sua ausência/presença que algo aconteceu. Assim, devemos rastrear estes 

restos que foram deixados lá sem nenhuma intenção.  

* 

Neste trabalho irei realizar uma apresentação do Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e uma etnografia de uma audiência de instrução e julgamento; ainda 

que brevemente, realizarei uma articulação com a  violência de gênero com o conceito de 

resto, de Giorgio Agamben. O conceito resto será tomado de empréstimo da obra O que resta 

de Auschwitz, de Giorgio Agamben (2008)
678

. Importante destacar que a proposta neste 

trabalho não é aprofundar um conceito, mas realizar uma adaptação livre deste termo para 

descrever uma audiência de instrução e julgamento.  

 

2. OS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

A criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é uma 

recomendação prevista no artigo 1.º da Lei Maria da Penha. Estes Juizados possuem 

competência cível e criminal para processarem, julgarem e executarem as causas envolvendo 

“violência de gênero”. 
679

 Além disso, segundo o artigo 29º da Lei Maria da Penha, os juizados 
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 Para Rifiotis (2012): “[...] é exatamente esse ‘algo’ que precisa ser mais concretamente 
identificado e caracterizado”.  
678

 A obra O que resta de Auschwitz (AGAMBEN, 2008), faz parte da série Homo Sacer, na 
qual o autor busca o significado ético do extermínio, ou seja, a sua atualidade. Para os 
sobreviventes a única coisa que realmente ocorreu foi aquilo que se sucedeu nos campos, por 
um lado. Por outro lado, essa verdade é inimaginável, ou seja, irredutível aos fatos reais que a 
constituem. Segundo o autor (AGAMBEN, 2008), “Fatos tão reais que, a respeito deles, nada é 
mais verdadeiro; uma realidade que excede necessariamente seus elementos fáticos. Essa é a 
aporia de Auschwitz”.  
679

 Segundo o Art. 14 da LMP: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, 
no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a 
execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” 
(BRASIL, 2006) 



 

 

 

70 

poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, com profissionais das áreas 

da psicologia, do direito e da saúde.
680

  

A instauração dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

também é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
681

, cujo objetivo é a 

concretização da Lei n.º 11.340/2006, e recebe incentivos financeiros do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI). No entanto, há poucos Juizados 

Especializados em funcionamento no país. De acordo com os dados da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres (SPM), entre agosto de 2006 a fevereiro de 2010, 35 Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foram criados no Brasil e 40 varas
682

 foram 

adaptadas para receberem os casos de “violência de gênero”.  

Segundo a Lei n.º 11.340/2006, há a orientação para a aplicação de medidas de 

punição (previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal), medidas de proteção de 

direitos civis (previstas no Código Civil e Código de Processo Civil), medidas de assistência e 

proteção à integridade física da mulher, através da vinculação entre os Juizados e os serviços 

de atendimento a mulheres em situação de violência, além das medidas e ações voltadas à 

prevenção, visando impedir a “violência de gênero”. (OBSERVE, 2010) 

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou o “Manual de Rotinas e 

Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, propondo uma 

estrutura mínima para o funcionamento de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher: 

Para Juizados com até 2.000 (dois mil) processos em tramite:  
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 Conforme o artigo 29 da LMP: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica 
e de saúde.” (BRASIL, 2006) 
681

 Conforme a Recomendação nº 9 de março de 2007. Disponível em: www.cnj.jus. Acessado 
em 08 de setembro de 2010.  
682

 Art. 33 da LMP:  “Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer 
e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual 
pertinente. Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o 
processo e o julgamento das causas referidas no caput.” 

http://www.cnj.jus/
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    Fonte: CNJ, 2010.  

 

 

 

 

Para Juizados com 5.000 a 10.000 processos em trâmite:  

 

 

 

  Fonte: CNJ, 2010.  

 

 

Além da estrutura pessoal, há ainda a recomendação para uma estrutura física 

mínima, segundo o manual (CNJ, 2010, p.21), um Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher deve ter: 

 

 

Uma secretária; uma sala de audiências; gabinetes dos magistrados 
titular e substituto; sala da defensoria pública da vítima; sala da 
defensoria pública do agressor; sala da equipe de atendimento 
multidisciplinar; sala da equipe de apoio à execução penal; sala de 
reunião para a realização de grupos reflexivos; sala reservada ao 
Ministério Público; sala dos estagiários; sala dos oficiais de justiça; 
brinquedoteca; carceragem e parlatório;  

 

 

No que diz respeito aos procedimentos realizados em um Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, cabe salientar, ainda que rapidamente, o que prevê o 



 

 

 

72 

Manual do CNJ (2010). Em relação às medidas protetivas de urgência, em regra, o 

processamento ocorre da seguinte forma:  

 

 

 

                      Fonte: CNJ, 2010.  
 

 

Geralmente os pedidos de medidas protetivas de urgências chegam ao juizado 

através de autoridade policial a pedido da mulher submetida à “violência de gênero”; também 

há casos em que o juiz concede uma medida, devendo a equipe do cartório expedir mandado 

de citação ao “agressor” para responder, em cinco dias,  bem como mandado de notificação 

para a “vítima”. Há ainda a possibilidade de a medida ser requerida pelo Ministério Público 

(CNJ, 2010, p. 25). 

Ainda em se tratando da fase pré-processual encontramos o inquérito policial. Em 

tese, a tramitação do inquérito se dá entre o órgão da polícia e do Ministério Público visando à 

investigação (CNJ, 2010, p.26). Na fase processual, a Lei Maria da Penha não menciona qual 

deve ser o rito a ser seguido. Assim, a determinação do procedimento dependerá do crime 

cometido, aplicando-se o Código de Processo Penal.  

Em se tratando da primeira audiência há a recomendação do CNJ (2010) de que o (a) 

juiz (a) adote as seguintes providências: 

 

 

Explique as partes presentes o motivo de terem sido chamadas ao 

Fórum, a natureza da decisão que será acolhida e a obrigatoriedade 

do ato na hipótese de retratação da representação criminal; 

Alertar a vítima sobre as consequências de sua decisão, seja na 

manutenção ou na retratação da representação criminal, expondo as 

etapas sucessivas do processo em um ou outro caso; 

Havendo renúncia ao direito de representação, esclarecer a ofendida 

sobre a possibilidade de alterar o teor de sua manifestação, 

observado o prazo decadencial ou, estando este ultrapassado, desde 

já declarar extinta a punibilidade do acusado, conforme prescreve o 

Art. 107, IV, do Código Penal; 
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Na manutenção da representação criminal, esclarecer a vitima sobre 

a continuidade do feito e do papel do Ministério Publico, assim como 

sobre a impossibilidade da retratação após o recebimento da 

denuncia; 

Prestar às partes – caso não tenha sido realizado anteriormente – as 

informações pertinentes às ações de natureza cível e solicitar à 

Equipe Técnica a realização dos encaminhamentos aos órgãos 

governamentais e não governamentais disponíveis para o 

atendimento das demandas apresentadas, sejam elas de natureza 

jurídica, assistencial ou psicológica; 

Observar, em todos os casos, a liberdade de manifestação de 

vontade da parte, observando as regras atinentes aos vícios de 

vontade, conforme o Código Civil Brasileiro. 

 

 

Assim, o que podemos perceber é que os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher possuem um papel estratégico no que diz respeito à aplicação da lei n.º 

11.340/2006.  

 

2.1. A SALA DE AUDIÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER  

 

O Fórum no qual realizo minha pesquisa de campo é popularmente conhecido por 

Marmitão, localizado no centro da cidade, é um prédio com dez andares em formato redondo. 

A sala de audiência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher está 

localizada no segundo andar do Fórum, em sua porta de entrada há um cartaz com a seguinte 

frase: “audiências em segredo de justiça, conforme o artigo 155 do Código de Processo Civil, 

aguarde sua chamada”. 

No interior da sala de audiência há uma mesa retangular que ocupa praticamente 

todo o recinto, com duas cadeiras ao lado direito e duas ao lado esquerdo, nas quais 

“denunciante” e “denunciado”
683

 sentam-se frente a frente, acompanhados de seus respectivos 

advogados. Ao fundo da sala há outra mesa, um pouco mais alta, na qual se sentam a Juíza, 

ao seu lado esquerdo, o estagiário, e, ao seu lado direito, o Promotor de Justiça.  

No juizado pude observar duas formas de audiências, a chamada audiência de 

“ratificação”, na qual somente a “denunciante” é intimada a comparecer, cujo objetivo é 

questionar se a mulher deseja instaurar um processo criminal contra o “denunciado” para os 

casos de ação pública condicionada à representação; e as audiências de “instrução e 

julgamento”, para os processos nos quais não houve desistência da “denunciante” ou para as 
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 A mulher que oferece a denuncia contra o homem é na maioria das vezes chamada de 
vítima, e o homem de acusado, ou agressor. Futuramente irei analisar estes termos com maior 
precisão, por isso que neste trabalho estas palavras e seus sinônimos aparecerão sempre 
entre aspas.  
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ações suscetíveis de representação, com o objetivo principal de verificar a culpabilidade do 

“denunciado”, através da analise de provas documentais e testemunhais, além da própria 

escuta da “denunciante” e do “denunciado”. Importante destacar que nas audiências de 

instrução e julgamento a oitiva da “denunciante” é considerada extremamente importante, pois 

neste momento a mesma esta produzindo prova para o julgamento final do processo, já que o 

inquérito policial não pode ser considerado o único meio probatório para uma decisão judicial. 

684
 

As audiências de instrução, geralmente, iniciam com a Juíza ou com o Promotor de 

Justiça lendo a denuncia, após a “denunciante” é questionada sobre os fatos narrados, em 

seguida, as testemunhas são inqueridas e, posteriormente, o “denunciado” é interrogado.  

O cenário descrito abaixo tem se mostrado singular para a análise das relações entre 

“violência de gênero” 
 
e políticas públicas. Há um resto nas relações que envolvem a aplicação 

da Lei 11.340/2006 e a “violência de gênero”, que demonstram a complexa relação entre lei, 

justiça e direito.  

 

3.  AUDIÊNCIA DE OUTUBRO DE 2012 

 

Priscila e Paulo foram casados durantes vinte e um anos, tiveram dois filhos, Bruna e 

Renato
685

. Ainda quando os filhos eram pequenos, o casal concordou que Priscila deixaria o 

emprego para cuidar da casa e dos filhos. Paulo prosperou nos negócios, tornou-se empresário 

e proprietário de alguns imóveis.  

Em 2008, após constantes discussões e agressões, Priscila decide se separar de 

Paulo. Paulo, no entanto, não quer dividir os imóveis com Priscila. Então, Priscila decide morar 

em outra residência de propriedade do casal. Como não possuía mais as chaves do 

apartamento, Priscila resolve chamar um chaveiro para entrar no imóvel. Fato este que deixou 

Paulo irritado. Paulo vai até o imóvel no qual Priscila estava e solicita que a mesma vá embora. 

Priscila resiste, mas Paulo lhe bate com um bambu e lhe ameaça. Priscila vai até à delegacia e 

registra uma ocorrência contra Paulo por agressões corporais e ameaça, após é encaminhada 

para o Instituto Geral de Perícia, onde faz um exame de corpo de delito. 

 

 3.1 OS RESTOS ABANDONADOS NA SALA DE AUDIÊNCIA 
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 Em geral, a “denunciante” faz um boletim de ocorrência em uma delegacia, no qual é 
narrado o fato. Após, o inquérito policial é enviado para o ministério público que oferecerá a 
denuncia com base neste instrumento realizado pela policia. A primeira fase Judiciária, que 
inicia a ação penal, é a denuncia. Dessa forma, o inquérito policial não pode ser considerado o 
único meio probatório para uma decisão judicial.  
685

 Todos os nomes próprios são fictícios para preservar as identidades dos sujeitos narrados 
ao longo deste artigo. 
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Em outubro de 2013, os protagonistas desta história são chamados ao juizado de 

violência doméstica e familiar contra a mulher para uma audiência de instrução e julgamento. 

Cheguei ao Fórum, após alguns minutos, chegam duas pessoas, um homem e uma mulher que 

se aproximam da sala de audiência, dirijo-me até eles para conversarmos. Apresento-me e 

solicito a autorização para assistir à audiência – inicialmente havia pensado que ambos eram 

“a vítima e o acusado” de um processo judicial
686

. A mulher me fala que é a testemunha e que 

o homem que está junto com ela é seu pai e questiona: “Posso autorizá-la a assistir a 

audiência, sem problema né pai?”. 

Paulo responde que a audiência não é dele. Novamente, pergunto se ele não foi 

intimado a comparecer, ele me encara seriamente, e muito embora consinta com a minha 

presença, percebo que não está muito satisfeito com a ideia de eu assistir à audiência.  

Logo, chega um rapaz, é a segunda testemunha da defesa. Chama-se Renato, é filho 

do casal em litígio. Em seguida, chega a denunciante, Priscila. Os quatro ficam conversando e 

riem muito. A primeira impressão que tenho é que se trata de um casal reconciliado.  

Converso com Priscila e, após explicar mais uma vez o que faço no Fórum, solicito 

sua autorização para assistir à audiência. Priscila e Bruna sentam-se ao meu lado, no corredor 

da sala de audiência, tento conversar com Priscila, mas não consigo. Bruna conta para sua 

mãe sobre seus projetos futuros, que esta grávida, e, de repente, Priscila me olha e pergunta: 

“Não sabes cadê a minha advogada, até agora não apareceu?”. Respondo que não.  

A porta da sala de audiência é aberta, o estagiário chama Priscila e Paulo. A Juíza 

pergunta para Priscila se quer falar na presença de Paulo, ela responde que sim. A Juíza 

solicita que o estagiário chame um advogado para o “réu”, pois até o momento o seu advogado 

não havia comparecido.
687

  

Após alguns minutos, entram Paulo e um advogado dativo.  A Magistrada diz para 

Priscila falar olhando para a câmera, pois as audiências de instrução e julgamento são 

gravadas. A Juíza, novamente, pergunta se a presença de Paulo não é inoportuna. Priscila 

responde que não.  

Iniciada a audiência, a Magistrada se apresenta: “Olá! Tudo bem com a Senhora? 

Meu nome é Themis, sou juíza aqui da Vara, qual o seu nome completo e o que o seu Paulo é 

da Senhora? A audiência de hoje é para verificarmos os fatos descritos na delegacia e 

prosseguirmos com o processo criminal contra o Senhor Paulo, ok?”. Após as respostas de 

Priscila, Themis passa a palavra ao Promotor de Justiça. O Promotor de Justiça lê a denuncia 

de agressão corporal e ameaça constante nos autos e começa a questionar Priscila sobre os 

fatos narrados no inquérito policial: “Estou com o inquérito aqui, a Senhora diz que apanhou do 
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 A primeira vez que conversei com a Juíza do Juizado no qual realizo minha pesquisa de 
campo, ela me disse que eu deveria solicitar expressamente a autorização das “vítimas” e dos 
“agressores” através de um termo e consentimento livre e esclarecido.  
687

 No processo penal o (a) advogado (a) dativo (a) é nomeado (a) para defender o acusado 
que não tem advogado, ou, tendo-o, este não comparece aos atos do processo. Segundo o 
Código de processo penal, artigo 261: “Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será 
processado ou julgado sem defensor”.  
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Senhor Pedro com um bambu e também diz que ele a ameaçou de morte, que a Senhora iria 

sofrer um acidente, confere? Como ocorreram estes fatos narrados aqui?”. 

Priscila parece não compreender o que ele quer saber. Começa a falar sobre sua vida 

de casada, conta-lhe que viveu com Paulo durante vinte e um anos, que tiveram dois filhos e 

em 2008 decidiu se separar do marido, mas ele não quis dividir os bens com ela, em função 

disso corre na Vara de Família um processo para discutir esta questão. Neste momento, 

Priscila pede desculpas, mas na verdade esta falando sem ter entendido a pergunta.  

Percebo que Priscila esta muito nervosa, suas mãos tremem e ela evita encarar 

Paulo que está sentando a sua frente. A todo o momento Paulo balança a cabeça, 

expressando contrariedade ao que Priscila está narrando. Priscila questiona o Promotor de 

Justiça sobre o que ele realmente quer saber, pois não entendeu a pergunta.  

O Promotor de Justiça insiste, ele quer saber como ocorreram os fatos narrados 

anteriormente. Mas Priscila continua não compreendendo os questionamentos e pergunta: “O 

que o Senhor quer saber?”. A Juíza intervém e fala para Priscila descrever os fatos. Priscila 

comenta que naquele dia foi para o apartamento da praia, trocou as fechaduras, Paulo 

apareceu e lhe bateu com um bambu.  

O Promotor de Justiça pergunta à Priscila se ela já havia apanhado antes, pois no 

inquérito está escrito que Paulo sempre foi muito agressivo. Priscila começa a chorar. O 

Promotor questiona se Priscila teve acompanhamento psicológico, ela não responde. O 

estagiário lhe traz um copo de água, mas ela não consegue parar de chorar.  

Em seguida, o depoimento de Priscila é finalizado.  

A audiência não termina aqui, mas para o objetivo deste trabalho ela será finalizada. 

Pois o que gostaria de chamar a atenção é para o testemunho de Priscila e sua relação com a 

produção de justiça no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher.  

 

3.2. O QUE RESTA DO TESTEMUNHO DE PRISCILA 

 

A insistência do Promotor de Justiça para que a “denunciante” relate os fatos 

descritos no inquérito policial aponta para uma complexa relação entre aquilo que ocorreu, os 

fatos relatados na delegacia, os fatos agora transformados em fatos jurídicos no processo 

criminal e a exigência de produção de prova no juizado. De forma bastante interessante, 

Agamben (2008) reflete a cerca da redução que há entre quaestio facti à quaestio iuris e o 

testemunho. O autor desenvolve a concepção de resto a partir do que chamou de “contração 

do tempo”.
688
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 Influenciado por São Paulo, na Epístola aos Coríntios, e reapropriando o conceito de tempo-
de-agora de Walter Benjamim (1994) 
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Assim, o resto não diz respeito àquilo que sobra ou que permanece como um dever 

de memória. Ele é um hiato, uma lacuna que se instaura na língua do testemunho em oposição 

às classificações exaustivas do arquivo. Aquilo que não é enunciado é a própria língua pela 

qual a testemunha manifesta sua incapacidade de falar. Esta perspectiva suspende os 

contornos delineados do dizer e institui a verdade da fala. Esta verdade rompe com a 

linearidade infinita do chronos historicista e institui a plenitude do tempo-de-agora, como kairos 

(AGAMBEN, 2005). 

A análise de Agamben, guardadas as devidas diferenças, é válida para poder dizer 

que Priscila, ao não se recordar dos fatos descritos no inquérito policial ou não querer falar 

sobre eles, não prova que é impossível falar sobre aquela situação, mas a possibilidade de 

falar do impossível – a agressão física que sofreu de seu companheiro (AGAMBEN, 2008). 

Provoca estranheza aquilo que Priscila tenta expressar de significável, aquilo que resta como 

impossível de dizer, mas que faz com que seu testemunho seja mais do que um simples relato 

vivo, pelo que resta como irrepresentável, configurando um testemunho (AGAMBEN, 2008).  

No entanto, as declarações de Priscila parecem não ser suficientes para as regras 

contidas no processo penal. Para a “denunciante” relembrar dos fatos descritos no inquérito – 

que eu estou chamando de testemunho – é falar de uma experiência radical, ou seja, trata-se 

de uma impossibilidade de testemunhar. Aqui há uma contradição: o paradoxo da 

impossibilidade de expressar por palavras uma situação limite.  

O cenário da agressão descrito por Priscila é relegado ao plano da linguagem não 

como o que resulta da impossibilidade de dizer, mas como um sistema de relação entre o que 

pode ser dito e aquilo que não pode; ou seja, entre o dizível e o indizível, entre o que se pode 

dizer e aquilo que de fato se diz. Contar a historinha – como muitas vezes o Promotor solicita 

para as mulheres “denunciantes” – é se colocar na cisão entre o que é possível dizer e o que 

se diz. O testemunho, dessa forma, é uma efetivação possível, uma possibilidade de dizer que 

carrega a potência do indizível.  

A insistência para que a “denunciante” produza a prova através de seu testemunho 

no juizado demonstra a complexa relação entre categorias éticas e jurídicas. Em outras 

palavras, nem o testemunho – no sentido latino de testis, o terceiro em um conflito entre dois 

oponentes –, nem a responsabilidade – do latim spondeo, que significa o ato de garantir uma 

reparação pecuniária ou pessoal – e nem a culpa – a imputabilidade de um dano – resultam 

adequados (AGAMBEN, 2008). 

A necessidade da produção de prova através do testemunho de Priscila aponta para 

uma das características das audiências de instrução e julgamento que não visam um fim, mas 

a produção de um resto.  

 

 

Eles não têm um fim, mas um resto. Não há neles ou debaixo deles 
um fundamento, mas entre eles, em meio a eles, uma distância 
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irredutível na qual todo termo pode colocar-se em posição de resto, 
pode testemunhar (AGAMBEN, 2008) 

 

 

Muito embora Agamben (2008) esteja falando que aquilo que resta de Auschwitz é o 

testemunho, podemos também pensar nos restos que envolvem a relação entre a “violência de 

gênero” e as políticas públicas. Em outras palavras, a falta de um testemunho da “denunciante” 

válido para o processo criminal aponta para uma lacuna, um deslocamento na sala de 

audiência que exige que Priscila se recorde dos fatos. O indizível de Priscila não encontra lugar 

no processo criminal, seu testemunho é cindido por um resto.  

O juizado exige que a denunciante tenha um dever de memória, ou seja, a mulher 

que realiza um boletim de ocorrência contra seu companheiro deve se recordar dos fatos 

narrados na delegacia para que estes sejam considerados jurídicos. Para o processo penal 

brasileiro, via de regra, o testemunho de Priscila na delegacia não pode ser considerado o 

único meio de prova para condenar o “denunciado”. Assim, estes restos, incluídos por que 

estão lá – lembremos que Priscila testemunhou – mas, ao mesmo tempo, excluídos – por que 

não são adequados para um processo criminal – apontam para os restos deixados pela relação 

entre lei e fato.  

Estes restos confundem justiça, lei e direito. A Lei 11.340/2006, assim como as 

demais tentativas do poder público de coibir a “violência de gênero”, deixa de fora/dentro um 

resto. Um resto que não é abarcado pelo direito. A Lei tem deixado seus restos, que não estão 

nos fatos descritos na delegacia, nem nos fatos transformados em questões de direito. Quando 

falamos em restos não estamos pensando apenas naquilo que foi achatado pelo processo 

criminal, mas também “[...] na gramática das práticas de produção da justiça e como elas 

trabalham atualmente a impossibilidade de operar com o vivencial ou dar conta dos seus 

múltiplos atravessamentos” (RIFIOTIS, 2012).  

No entanto, também podemos pensar que a importância do testemunho de Priscila 

esteja justamente no que lhe falta, ou seja, no que não pode ser dito. Podemos compreender 

que impotência não signifique necessariamente falta de potencia, mas ao contrário potencia de 

não. Para Agamben, a inoperatividade é uma espécie de substância constitutiva da 

humanidade. A inoperatividade tem o poder de mover a práxis humana. Assim, inoperatividade 

não significa não fazer, não se mover ou não agir. “Trata-se, antes, de uma operação que 

consiste em tornar inoperativas, em desativar ou des-ouevre todas as obras humanas e 

divinas” (AGAMBEN, 2007, p. 47).  

Talvez possamos pensar na força que há no não testemunho de Priscila, ou seja, na 

indiferença entre a potência e a impotência, que não diz respeito em recriar a lei, mas em des-

criar. Em outras palavras, o que foi e poderia não ter sido se obscurece naquilo que poderia ter 

sido e não foi. O não dito de Priscila tratar-se-ia de uma maneira de renunciar a Lei Maria da 

Penha? 
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Mas o que significa resistir? É antes de tudo ter a força de des-criar o 
que existe, des-criar o real, ser mais forte do que o fato que aí está. 
Todo ato de criação é também um ato de pensamento, e um ato de 
pensamento é um ato criativo, pois o pensamento se define antes de 
tudo por sua capacidade de des-criar o real. (AGAMBEN, 1998) 

 

Assim, poderíamos pensar na potência que há no choro, no silêncio e no não dito de 

Priscila de muitas outras “testemunhas”?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resto encontrado na sala de audiências possui múltiplas perspectivas. Na audiência 

descrita encontrei o resto que rompe com a linearidade do tempo, colocando em evidência o 

tempo-de-agora. O resto do testemunho que trata daquilo que restou do fato, como um 

dispositivo que revela o que se inventou para manter o resto incluído e/ou excluído do 

testemunho. Além disso, o resto também “aparece” na produção da justiça que resisti às 

contingências vivencias dos sujeitos. Um resto que confunde lei, justiça e direito.  

Restos não são criados como outros signos culturais e linguísticos, restos são 

deixados ou esquecidos (GAGNEBIN, 2006, p. 113). As relações entre os operadores do direito 

e a “violência de gênero” têm deixado restos; são por sua presença-ausência ou por sua 

presença na ausência que, talvez, possamos rastrear os restos deixados por estas relações 

nas salas de audiências.  

Assim, quiçá, rastreando esses restos possamos analisar os modos de produção de 

“justiça” dos operadores do direito no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Neste momento, coloco um ponto final neste ensaio, mas com o sentimento de que há muito 

ainda para rastrear.  

Mas não esqueçamos que a justiça é uma experiência do impossível, e, ao mesmo 

tempo, essa experiência do impossível é exigida para que haja justiça. No entanto, como 

podemos exigir a experiência do impossível para que tenhamos justiça?  
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RESUMO 

O século XXI apresentou novos paradigmas acerca do que se entende por 
gênero e diversidade sexual, com isso, tem este artigo o objetivo de dar 
visibilidade aos grupos LGBBTs e demonstrar o desrespeito de gênero nas leis 
brasileiras a partir de revisões bibliográficas. 
 

Palavras Chaves: Gênero. Sistema prisional. LGBT. 

 

ABSTRACT 

The XXI century presented new paradigms about what is meant by gender and 

sexual diversity, with that, this article has the purpose of giving visibility to 

groups LGBBTs and demonstrate disrespect gender in Brazilian laws from 

literature reviews. 

 

Keywords: Gender. Prison system. LGBT. 

 

1 TEORIA FEMINISTA DO DIREITO 

Pensar em gênero e direito juntos só pode ser um relacionamento difícil, 

ao pensar que a base do direito hodierno é patriarcal e machista. Sair dos 

paradigmas criados através heternormatividade requer uma árdua luta dos 

movimentos sociais. Faz-se necessária uma mudança de berço da cultura 
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social que envolve os seres, algo que vá além da biologia, algo que respeite o 

psicossocial de cada ser enquanto peça em sociedade.  

As lutas feministas por respeito de gênero foi um grande impulsionador e 

um precedente para inicio das lutas dos LGBTTs por respeito. 

Apesar de que o feminismo não é uma corrente una e homogênea, tendo 

vários ramos que convergem e divergem em diversos pontos, tendo o ponto 

chave em comum o respeito a diversidade. 

Dentre muitos outros conceitos, pode-se entender gênero como a 

identidade sexual que cada ser define de si independente do corpo que ocupa, 

ou seja, é o desenvolvimento de características masculinas ou femininas de um 

ser enquanto peça social, a diferença entre sexo e gênero vai justamente 

caminhar por entre a linha do biológico e do psicossocial, sendo assim, uma 

pessoa pode nascer com o sexo masculino (biológico) e identificar-se 

socialmente como do gênero feminino (psicossocial). 

 

O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções 
sociais”: a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis 
próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos 
homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma 
categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Com a proliferação 
dos estudos do sexo e da sexualidade, o gênero se tornou uma 
palavra particularmente útil, porque oferece um meio de distinguir a 
prática sexual dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens. 
Apesar do fato dos(as) pesquisadores(as) reconhecerem as 
conexões entre o sexo e o que os sociólogos da família chamaram de 
“papéis sexuais”, aqueles(as) não colocam entre os dois uma relação 
simples ou direta. O uso do “gênero” coloca a ênfase sobre todo o 
sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é 
diretamente determinado pelo sexo nem determina diretamente a 
sexualidade. (SCOTT, 1996p. 3) 

 

Atualmente o movimento feminista busca-se a visibilidade não só das 

mulheres e sim de todos os demais gêneros, fazendo referência assim ao 

grupo LGBTT. 

A divisão dos indivíduos enquanto sua biologia representa um modelo de 

violência simbólica que não cabe mais na conjuntura contemporânea da 

sociedade, as pessoas devem ser identificadas de acordo com a sua 

individualidade e não posta “dentro de uma roupagem masculina ou feminina” a 

força, sem pertencer aquele tipo gênero. 

O grande desafio não é apenas assumir que as posições de 
gênero e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível lidar 
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com elas apoiadas em esquemas binários; mas também admitir que 
as fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e – o que é 
ainda mais complicado – que o lugar social no qual alguns sujeitos 
vivem é exatamente a fronteira. (LOURO, 2001. p. 3) 

 

A contemporaneidade desprendeu-se da forma posta binomial de 

homem/mulher e pede respeito para aqueles que desejarem expressar seu 

gênero da maneira que lhes for entendida sem ser discriminados por isso. O 

Direito não pode mais legitimar tais injustiças, pois vai de encontro à dignidade 

humana da pessoa que é mais importante que qualquer determinação biológica 

ou qualquer forma de preconceito. 

A biologia pode até determinar um sexo, mas não um gênero, e é este 

um dos grandes problemas encontrados quando se trata em questões de 

gênero e LGBTT. O preconceito impede de enxergar e respeitar o ser a partir 

da sua orientação sexual, tendo a visão fechada de enxergar alguém apenas 

pelo sexo que aquela pessoa nasceu e pela conduta sexual socialmente 

esperada daquele ser. 

 

A heterossexualidade é matriz na qual se institui, se molda, se 
controla, se reproduz e se legitima a sexualidade. Estamos imersos 
em um sistema que busca produzir sujeitos compulsoriamente 
heterossexuais. Os mais diversos discursos - como o jurídico, o 
médico, o religioso – reproduzem a matriz heteronormativa e os que 
não se enquadrarem nesse esquema são taxados de anormais ou 
desviantes. (BRASIL, 2010 p. 5) 
 

O diferente, geralmente, causa estranheza, assim ocorre com a 

homossexualidade, pois foge aos padrões normais da sociedade ditados por 

uma matriz heteronormativa, em outras palavras é como se os homossexuais 

não se enquadrassem a tal sociedade e por isso, desta é excluído. Há várias 

formas de exclusão social e a descriminação em relação a orientação sexual 

causa conflitos internos, vitimizando aquelas pessoas que nasceram com um 

sexo posto e um gênero a ser descoberto. 

Estudos Carrara e Simões (2007) relatam a pesquisa Peter H. Fry em 

meados de 70, que demonstrava a explosão homossexual e os diferentes 

pensamentos acerca do assunto ao passar do tempo, desde a visão de  

anomalia da heterossexualidade, até se entender  por orientação diferente 

havendo a dualidade heterossexual e homossexual. 
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 Desprender-se da cultura heterossexual e respeitar a diversidade foi e é 

o grande anseio dos movimentos LGBTTs, a luta por direitos, reconhecimento 

e visibilidade. 

O binômio homem-mulher é uma criação cultural e por ser transmitida 

através dos tempos é necessário que haja uma quebra, que perceba-se que 

não é mais só isso, que essa dicotomia já foi causa de sofrimento de muitos 

seres que sentindo-se  como “peças quebradas” de uma sociedade na qual não 

encontram encaixe, pois nem se enquandram nos padrões masculino/feminino 

ou até se enquadram em um dos gêneros, mas seu sexo “impede” de ser 

aquilo que é. E falar em impedir é falar em preconceito, pois a sociedade não 

aceita tal postura. 

Exprimir-se de forma feminina tendo nascido num corpo masculino é 

uma transgressão as normas de convívio social, e a mutilação do próprio 

corpo, através dos mais mirabolantes instrumentos cirúrgicos para se 

enquadrar nos padrões socialmente aceitos é o que move aquela peça 

excluída, pois ela tenta se encaixar de qualquer forma, atendendo assim aos 

anseios sociais. 

 A exemplo de um ser do sexo masculino que tenta de todas as formas 

moldar seu corpo ao sexo feminino para que assim o vejam como mulher, tal 

qual é sua personalidade, tal qual é o seu gênero, sua performance social, 

como já se viu a binariedade sexual está ultrapassada, é necessário que haja 

novas formas de se identificar a pessoa através da construção do seu gênero.  

 

2 GÊNERO E DIREITO 

Ao se tratar de gênero dentro da seara jurídica é importante ressaltar 

que desde os primeiros pensadores que escreveram sobre o Estado de Direito 

foram homens, os contratualistas, cada um a seu tempo. Nos cursos de Direito 

é pouco conhecida uma pensadora chamada Carole Pateman que escreveu 

sobre a estrutura do Estado, tendo como seu livro mais conhecido, o Contrato 

Sexual. 

Dizia ela que mais que um Contrato Social para que criação de uma 

sociedade civil, foi criado um pacto de dominação sexual e social dos homens 

sobre as mulheres por isso entende-se o Direito é patriarcal e machista. 
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O Contrato segundo a escritora, não seria um pacto de vontades entre 

indivíduos livres e em pés de igualdade para manter a paz social, era também 

um contrato de dominação dos homens sobre as mulheres, portanto um 

contrato sexual, onde o sexo masculino prevalecia nesse “embate”. 

 

O contrato original é um pacto sexual-social, mas a história do 
contrato sexual tem sido sufocada. As versões tradicionais da teoria 
do contrato social não examinaram toda a história e os teóricos 
contemporâneos do contrato não dão nenhuma indicação de que 
metade do acordo está faltando. A história do contrato sexual trata 
também da gênese do direito político e explica por que o exercício 
desse direito é legitimado; porém, essa história trata o direito político 
enquanto direito patriarcal ou instância do sexual – o poder que os 
homens exercem sobre as mulheres. (PATMAN, 1993, p.15) 

 
Se de um lado um lado o Contrato Social se mostrava como à medida 

que iria libertar os seres de seu estado natural por outro lado se mostrou como 

aprisionamento sexual no que se referiam as mulheres na sociedade e nas 

próprias decisões políticas, não havia representatividade. 

Mesmo tendo havido mulheres que escreveram sobre a Teoria Geral do 

Estado, essas não são estudadas, nem se quer citadas ao se pesquisar pelo 

tema, o que demonstra mais uma vez uma estrutura machista no qual se funda 

o Direito, dificultando a legitimação dos diferentes. 

Do contrato social até a contemporaneidade pode-se fazer o paralelo do 

que foi vivido pelas primeiras feministas em buscas de legitimação de direitos 

com o que é vivido pelo movimento LGBTT em busca dos seus, tal 

invisibilidade do grupo causa a não representatividade e esses dois juntos 

acarretam ao esquecimento de existência do grupo e de suas necessidades. 

Ao decorrer do tempo pode-se verificar vários marcos comprovando tal 

modelo de dominação social exercida pelos homens, como tal a guarda dos 

filhos caber sempre à mulher, pois esta tinha a função que cuidadora, enquanto 

os homens participavam da vida política e trabalhavam. 

No que concerne aos movimentos LGBTTs pode-se citar a dificuldade 

enfrentada para se conseguir exercer o direito de contrair união homoafetiva, 

as discriminações no trabalho existentes até os dias contemporâneos, como se 

alguns tipos de trabalho não pudesse ser exercidos por aqueles que não se 

encaixam no padrão social.  

Tendo como objetivo de estudo o sistema prisional cabe salientar tal 

caso a seguir pois,  percebe-se nitidamente em instrumentos normativos a 
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“fala” masculina do Estado, a exemplo que até 2011 somente heterossexuais 

poderiam receber visitas íntimas em estabelecimentos penitenciários, sendo 

necessário que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) emitisse uma resolução aos estabelecimentos penitenciários 

reconhecendo o direito à visitas íntimas a apenados e apenadas 

homossexuais. Assim diz o artigo primeiro da referida resolução:  

 

 Art. 1º A visita íntima é entendida como a recepção pela pessoa 
presa, nacional ou estrangeira, homem ou mulher, de cônjuge ou 
outro parceiro ou parceira, no estabelecimento prisional em que 
estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e 
inviolabilidade sejam asseguradas às relações heteroafetivas e 
homoafetivas. (CNPCP, 2011) 

 
Passou-se doze anos para que se viesse conceder um direito que os 

heterossexuais exercem desde 1999 quando foi concedida a visita íntima, o 

que se percebe uma trajetória de luta ao longo desses anos afim de equiparar 

direitos. 

A própria lei de execuções penais, lei 7.210/84, em nenhum de seus 

artigos fala do tratamento que deve ser dado a LGBTTs nas prisões, 

demonstrando mais uma vez traços de uma sociedade regulada por um Direito 

ideologicamente masculino e hereteronormativo. Não somente leis, mas 

também ao se analisar os relatórios do Conselho Nacional de Política Criminal  

e Penitenciária no Estado da Paraíba no ano de 2012 pode-se constatar que 

em nenhuma linha do relatório faz menção à  presença de gays, lésbicas, 

travestis, transexuais ou outros que não sejam apenas homens e mulheres. 

Um ano antes deste relatório ora citado, foi publicado o relatório do 

Mutirão Carcerário realizado na Paraíba do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), no qual também em nenhum momento trata da presença dos grupos 

LGBTTs em penitenciárias da Paraíba. 

A partir disto pode-se imaginar: será que não há pessoas deste grupo 

dentro das penitenciárias da Paraíba? Ou será que eles apenas não constam 

nos dados? 

É possível constatar nos sites de notícias da região crimes cometidos 

por travestis indicando as reportagens a prisão destes, porém para onde eles 

vão se não constam nos dados oficias penitenciários? 
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Isso se deve a uma deficiência das fontes de noticias ou é realmente um 

controle sobre esses corpos quando se entra no sistema prisional? A respeito a 

identidade de gênero dentro do sistema prisional? 

O Direito, como todo produto cultural carrega consigo uma base 

ideológica daqueles que o criaram. Os primeiros atores no espaço público 

foram homens, fazendo com que sua ideologia perpassa por todo ordenamento 

jurídico desde seu berço, escorraçando à margem todos aqueles que não se 

enquadram nos padrões ditados. 

A base ideológica social prega a exclusão das peças diferentes, não 

havendo assim seus encaixes nos grupos sociais, vê-se com superioridade 

alguns grupos por terem determinadas características e com inferioridade 

outros grupos por diferirem dos superiores em algum aspecto. 

Pense o leitor na energia com que o racista proclama a 
’superioridade’ do branco sobre o negro; com que o machista 
denuncia a ‘inferioridade’ da mulher diante do homem; com que o 
burguês atribui ao “radical” o rompimento da “paz social” (que é, na 
verdade, o sossego para gozar, sem “contestação”, os seus 
privilégios de classe dominante). (LYRA FILHO, 1982, p. 9) 

 

Deste modo, vê-se o direito representando as ideologias das classes a 

que ele serve e legitimando as diferenças sociais, ao se pensar na dificuldade 

dos travestis e transexuais em exercer seus direitos como, por exemplo, o 

nome social, a própria identidade de gênero e  no caso do casamento 

homoafetivo que até o ano de 2012 não era permitido, dentre muitas outras 

injustiças resguardadas pelo Direito. 

 

3 DISCRIMINAÇÕES X PRECONCEITO 

 Pensar em discriminação por gênero remete-se instantaneamente a 

pensar na palavra preconceito, em sentido amplo pode-se entender 

preconceito como juízo de valor negativo sobre alguma coisa, enquanto a 

discriminação é o tratamento diferenciado de determinada pessoa por razões 

preconceituosas. (VECCHIATTI, s/d). 

 Pensando assim, são dois conceitos inteiramente interligados ao se 

trabalhar com gênero, tendo em vista as mais variadas formas de 

discriminação sofridas por LGBTTs por razões preconceituosas. 

 A comunidade LGBTT tem reivindicado por seus direitos enquanto à 

respeito ao seu gênero, combatendo ações de incitação de ódio em meio a 
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sociedade lutando também pela mudança da visão dos LGBTTs na sociedade, 

fazendo assim ampliar a sua imagem através de prismas de igualdade. 

 O cenário do judiciário tem avançado em decisões favoráveis a estes 

grupos. 

Tais hodiernas discussões – dadas não apenas midiaticamente, mas 
também sob o julgo das Cortes Superiores brasileiras – dizem 
respeito à necessidade de se defender o direito a ser igual quando a 
diferença inferioriza e o direito a ser diferente quando a igualdade 
descaracteriza o indivíduo ou uma parcela da sociedade. (MELO, s/d) 

 A questão da discriminação não é algo que deve ser objeto de discussão 

apenas no judiciário, mas também no seio social abrangendo seu todo – 

família, escola – pois são nestas e não somente nestas que ela se encontra. 

 A questão de gênero não poderá adentrar nas camadas sociais 

enquanto não houver um projeto político voltado à esse tema, um projeto que 

atinja desde a educação de base para que desde criança floresça o sentimento 

de respeito mutuo e de não discriminação, mas infelizmente essa não é a 

realidade do Brasil. 

Os livros didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação (MEC) às 
escolas públicas ignoram a homossexualidade. É o que evidencia 
pesquisa da ONG Anis em parceria com a Universidade de Brasília 
(UnB), financiada pelo Programa Nacional DST/Aids do Ministério da 
Saúde e realizada nos últimos dois anos com 61 dos 98 livros 
didáticos de maior distribuição no ensino fundamental e médio. A 
pesquisa analisou também 24 dicionários distribuídos pelo MEC. Um 
deles usa as expressões "veado" e "pederasta" para definir o verbete 
gay.( Maria Rehder - O Estadao de S.Paulo. 2009) 
 

 Percebe-se então a difícil questão a ser tratada, pois a educação, aquela 

que deveria ter como papel principal a libertação de pensamentos, omite em 

sua didática a existência de pessoas que tem uma orientação sexual ou 

possuem um gênero diferente, deixando assim fora dos livros formadores de 

opiniões tais realidades. 

Se não se coloca na educação uma base formadora de respeito e 

tolerância, pensa- se então que tipo de cidadãos estão se formando? Pois o 

convívio com a questão é o que gera a naturalidade, a omissão que gera o 

espanto. 

Não é de uma realidade distante a existência de LGBTTs, os meios de 

comunicação e o próprio meio social comprova isto a partir de que nos 

deparamos com pessoas deste grupo nos mais diversos lugares, seja em 

escolas, restaurantes, praças e até mesmo em igrejas. E Porque não pregar o 

respeito mostrando a naturalidade do assunto ao invés de escondê-lo? 
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As discriminações causam problemas de auto-estima que são de valores 

inestimáveis, em relação a própria existência daquele ser, por ser discriminado, 

sente-se não aceito, não pertencente, uma peça que não se encaixa levando-o 

assim ao isolamento e em alguns momentos até se culpar por ser como é. 

Os movimentos LGBTTs tentam retomar essa auto-estima que as vezes 

lhes é tirada, através das paradas gays, do orgulho gay através de 

manifestações que não só mostram sua visibilidade como sua verdadeira face, 

de pessoas com características diferentes porém de direitos iguais. 

Enquanto as leis caminham a pequenos passos pois dependem de 

delongados procedimentos até que sejam sancionadas, percebe-se o judiciário 

através do ativismo judicial adequando as questões referentes a direitos 

LGBTTs prosseguindo para o alcance final do direito que é a justiça, tendo 

como exemplo recente a aprovação da união estável para casais do mesmo 

sexo. 

Dito isto, é importante tecer breves comentários sobre o 
posicionamento adotado pelos Tribunais brasileiros acerca da 
questão homoafetiva, os quais, paulatinamente, encontraram 
correntes e orientações jurisprudenciais capazes de contornar os 
obstáculos ao reconhecimento de igualdade e de direitos, que 
culminou na decisão do STF da ADI 4.277, reconhecedora da união 
homoafetiva, atestando a característica criativa e inovadora do juiz na 
resolução do caso concreto. (MELO, s/d) 

 

 Tais pronunciamentos demonstram que a sociedade está mudando, 

mesmo que a pequenos passos e que não se deve admitir na conjuntura 

contemporânea práticas homofóbicas ou de quaisquer tipo de discriminações 

relacionadas ao gênero. 

 Ao tratar de discriminação de gênero dentro das casas penais estatais 

pode-se constatar a violência simbólica sofrida por travestis e transexuais em 

cadeias masculinas, onde são obrigados a rasparem cabelos e usar roupas 

masculinas, agindo assim em total desrespeito com a identidade de gênero 

daquela pessoa. 

 

 

4 GÊNERO E SISTEMA PENITENCIÁRIO  

Se ser uma peça que não se encaixa em sociedade pode tornar a vida 

de uma  pessoa mais difícil, imagine-se então esta peça dentro de uma 

penitenciária onde ela é parte mais uma vez da minoria estigmatizada, sendo 



 

 

 

91 

primeiro vítima do preconceito e segundo vítima do próprio sistema que através 

dessa não-aceitação promove a marginalização desta pessoa. 

A Mulher enquanto metáfora do Direito Penal, as normas penais e a sua 

execução foram estruturadas a partir de uma perspectiva masculina que 

desconsidera as especificidades femininas, onerando, e em alguns casos 

inviabilizando, o acesso à justiça, ao mesmo passo que se liga 

contemporaneamente à situação de LGBTTs. (BUGLIONE, s/d) 

Sabendo-se da realidade dos atuais presídios brasileiros é incontestável 

as mudanças ocorridas na pessoa enquanto seu momento de encarceramento, 

várias paradigmas são levantados sobre essa situação. 

 

Via de regra, ao ambiente prisional carece de reformas nos mais 
diferentes âmbitos: físicos (prédios envelhecidos e em mal estado de 
conservação); estruturais (gerenciamento obsoleto e inadequadado); 
de recursos humanos (poucos funcionários contratados, os quais se 
submetem a baixos salários e péssimas condições de trabalho); e, 
até mesmo no tocante a ambiente configurado (instalações precárias, 
ambientes fechados, com baixa luminosidade, sem ventilação) e as 
repercussões causadas no sujeito aprisionado, já que o descaso com 
que é tratado reflete no estado emocional, psicológico e identitário do 
mesmo (abandono, opressão, assujeitamento) (RAMPIN, 2011, p. 31) 

 

 Esse é o sofrimento de travestis e transexuais, até gays e lésbicas que 

por não serem aceitos, encontraram como meio de vida aquele que vai de 

encontro com as leis, neste momento pode-se indagar, porque respeitar a lei se 

a lei até então não os respeitou? “Há quem identifique o pobre com o ser 

humano faminto; há quem o identifique com o vagabundo, ou com o enfermo. 

Para mim, o mais pobre de todos é o preso, o encarcerado.” (CARNELUTTI, 

2002 p.16 )  

Quer pobreza maior que está enjaulado como um animal? A liberdade é 

uma das maiores riquezas, bem como sua retirada torna-se uma de suas 

maiores misérias e assim aponta Carnelutti (2002). 

Trazendo tais pensamentos ao caso em tela percebe-se a “pobreza” que 

se encontra nos encarcerados travestis e transexuais em presídios masculinos, 

percebe-se a “pobreza” efetivada pelo Estado quando não se respeita a 

identidade de gênero. 

Percebe-se a pobreza afetiva e de esquecimento a qual são submetidos, 

pois sem representação não há visibilidade e assim vão se gerando os mais 
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diversos tipos de violência, desde a simbólica até as vias de fato contra essas 

pessoas. 

O Sistema prisional passa por dificuldades,  não obstante, parece haver 

um consenso doutrinário sobre a atual falência do sistema prisional. Tal 

falência pode-se entender como a própria degradação da pena restritiva de 

liberdade que não está mais cumprindo seus efeito, assim como se foi pensado 

outrora. (RANPIM, 2011) 

Os relatórios de Direitos Humanos comprovam tal falência no sistema 

que organiza as penitenciárias como a própria miséria dos que ali estão como 

foi o caso do Relatório do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba 

na penitenciaria Dr. Romeu Gonçaves de Abrantes. Neste estabelecimento 

prisional foi constado as condições de total desrespeito aos Direitos Humanos 

e as regras penitenciárias, a exemplo de apenados sem roupa, dormindo no 

chão de salas úmidas e imundas, sem acesso a visitas, dentre outros casos 

mais específicos. 

Trazendo tal visão em relação à comunidade LGBTT é ainda mais difícil 

constatar agressões ou desrespeito a tais, pois não existem dados que os 

mostrem a realidade interna do sistema prisional, os próprios relatórios de 

Direitos Humanos são omissos ao se tratar desta causa. 

Os estudos não mostram os números de LGBTTs que existem dentro 

das penitenciárias, porém noticias reportam sua existência, bem como as 

medidas que são tomadas dentro de algumas penitenciárias em relação a 

presença de indivíduos LGBTTs, porém,  nos dados eles são como fantasmas 

que ocupam espaços invisíveis.  

Uma situação que demonstra o aludido no parágrafo anterior foi um caso 

ocorrido em abril de 2012 no do Rio Grande do Sul. O governo deste Estado  

inaugurou celas especiais para gays, travestis e transexuais no Presídio 

Central de Porto Alegre, porém em Maio do mesmo ano foi feito um relatório de 

inspeção do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)  

no mesmo presídio e nele nada consta sobre a presença de grupos LGBTTs. 

Tal demonstração corrobora com as teses levantadas anteriormente da 

invisibilidade dos grupos LGBTTs quando se trata de dados penitenciários, ora, 

se o relatório oficial do CNPCP, que é o órgão responsável pelas penitenciárias 
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ignorou a presença deste grupo dentro das cadeias públicas como há de saber 

da existência de tais? 

Em julho de 2013 foi publicado o relatório das atividades da Ouvidoria de 

Polícia da Secretaria da Segurança e Defesa Social do estado da Paraíba e 

surpreendentemente neste relatório diferente de todos os demais estudados 

neste artigo constou em suas laudas duas denúncias feitas por homosexuais. 

As denuncias enunciadas no relatório são de natureza diversa, 

reclamações, pedidos de serviços dentre outros, sendo ressaltada a 

importância de sua preocupação em visibilizar mesmo que não 

pormenorizadamente o levantamento de denuncias de dois homosexuais. 

Os dados levantados pelo relatório da ouvidoria acima citada foram 

obtidos no primeiro semestre do ano de 2013, o que mostra a importância 

mesmo que timidamente dos LGBTTs aparecendo em dados oficiais, o que até 

então não tinha acontecido. 

Do relatório constam 157 denuncias subdivididas em grupos por gênero 

onde duas destas denuncias foram feitas por homosexuais, porém no gráfico 

demonstrativo os homossexuais não tem uma categoria própria, estando eles 

supostamente enquadrados na categoria dos homens, demonstrando assim 

mais uma vez que por mais que relatada uma denuncia, a posição de gênero 

não foi respeitada e enquadrada num tópico próprio. 

 

5 CONCLUSÃO 

 Após analise dos fatos expostos foi possível concluir que há uma 

invisibilidade em relação aos grupos LGBTTs no que concerne a apreciação de 

dados estatísticos em penitenciárias, mostrando que a balança da visibilidade 

midiática não corresponde aos dos dados oficiais encontrados, ou melhor não 

encontrados. 

 Pode-se ressaltar vários motivos que levam a tal omissão por parte dos 

relatórios dos órgãos oficiais, não obstante, lembrando da base machista e 

patriarcal, mostrar o diferente é dizer que ele existe, no caso dos travestis e 

transexuais são como eles não existissem, bem como gays e lésbicas que não 

tem sua identidade respeitada. 

 O respeito parte da educação que deve ser tratada de base, evitando 

assim juízos valorativos negativos em relação a gays, lésbicas, travestis e 
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transexuais enquanto membros da sociedade, tornando a questão de gênero 

cotidiana e costumeira até que se chegue num patamar que não cause mais 

estranheza, porém tal situação só se concretizará com a aceitação das 

diferentes formas de gênero existentes. 

 Dos diversos documentos que foram estudados mostrou que apenas um 

faz menção a grupos LGBTTs dentro das penitenciárias do país, entretanto a 

mídia notícia diferente, mostrando até medidas tomadas dentro dos 

estabelecimentos penitenciários que não chegam a ser relatados oficialmente 

pelos órgãos competentes. 

 A grave crise em que se encontra o sistema penitenciário atual é um 

problema que deve ser revisto com cuidado para atender as novas demandas 

sociais que estão emergindo a cada dia com mais força. 

 Deixar para trás o binômio masculino/feminino dentro das penitenciárias 

e começar a pensar na pluralidade carcerária existente é uma forma de trilhar 

novos caminhos concedendo direito igualitário e garantindo a justiça aos que ali 

estão. 

 A pena só vai até aonde se encontra a ordem de seu cumprimento, ou 

seja, retirar o direito de liberdade, de ir vir e os direitos políticos de uma pessoa 

não implica dizer que se perdeu também durante aquele tempo os direitos que 

são inerentes a pessoa humana por isso essa guerra em busca de respeito e 

visibilidade dos grupos LGBTTs. Se fora do ambiente prisional não respeita a 

identidade de gênero, dentro deste menos ainda.  

 Percebeu-se que não somente em sociedade, mas que também fora 

dela, nos muros das prisões existe o preconceito de gênero, esboçado pelo 

Estado enquanto sua omissão em relatórios aos casos de pessoas que não 

são heterossexuais, demonstrando a força da heteronormatividade que 

predomina na sociedade contemporânea. 

Faz-se pensar também no porque da necessidade de escolha entre 

feminino ou masculino, homem ou mulher, o porquê dessa diferenciação ser 

tão relevante socialmente e porque ela afeta tantos setores sociais quando 

alguém não se enquadra num deles. 

A invisibilidade dos grupos LGBTTs trazem problemas em relação a 

própria segurança pública, tendo em vista que não há planos e medidas 

direcionadas a ação desses grupos, ou seja, é como se eles não cometessem 
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crimes e por isso não precisam de uma medida segurança social eficaz voltada 

a eles. 

Os jornais mostraram-se respeitar mais a diversidade de gênero do que 

o próprio Estado em nome de seus órgãos, pois os primeiros noticiaram 

acontecimentos extremamente relevantes na busca por efetivação de direitos, 

que não constam em dados oficias do Estado. 

Com isso, percebeu-se também a heternormatização dos instrumentos 

legais e aparatos estatais, legitimando violências de gênero quando não tratam 

da mesma forma grupos diferentes, que sua diferença não implica em 

desigualdade. 

É preciso que haja uma maior visibilidade das minorias sexuais, para 

que assim se possa traçar políticas públicas visando a igualdade de todos, 

principalmente no tocante ao sistema penitenciário, que como entidade pública 

deve atender os requisitos de respeito e dignidade aos apenados e apenadas 

independente da sua condição sexual. 
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MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO: a negação do sexo 

feminino no sistema de privação de liberdade brasileiro. 

 

RESUMO 
 

A partir da categoria gênero compreendemos as relações entre os sexos como 
relações de poder, desfavoráveis à mulher. Ao romper com certos padrões, e 
adentrar ao espaço público, estas se inserem mais facilmente no universo do 
crime e do aprisionamento. Nessa perspectiva esse artigo propõe-se a dialogar 
a cerca da vivência das mulheres reclusas no pavilhão feminino CPEAMN, em 
Mossoró/RN. 
  
Palavras-chaves: Gênero. Mulher reclusa. Sistema Prisional. 
 

ABSTRACT 
 

From the category gender understand the relations between the sexes as 
power relations, unfavorable to women. By breaking with certain standards, and 
into the public space, they fall more easily in the world of crime and 
imprisonment. From this perspective this paper aims to talk about the 
experience of women prisoners in the pavilion female CPEAMN in Mossoró/RN. 
 
Keywords: Gender. Female inmate. Prison System. 
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As relações de gênero, entre homens e mulheres, mulheres e mulheres 

e homens e homens, em nossa sociedade são pautadas na ideologia 

patriarcal-capitalista. O patriarcado se consolida, enquanto ideologia dominante 

a partir da sua articulação com o sistema capitalista, o qual se baseia em 

engrenagens de dominação e exploração, consequentes da luta entre as 

classes sociais - proletário e burguesia. Neste contexto o patriarcado se 

estabelece como arma de alienação, opressora das condutas e papéis 

femininos e masculinos, os quais são mais desvantajosos para as mulheres. 

Sendo assim, a categoria gênero tomada enquanto ferramenta analítica 

nos possibilita a desconstrução da perspectiva biológico/natural de 

desigualdade entre os sexos e determinismos imutáveis, potencializando a 

concepção de homens e mulheres construídos socialmente, de papéis 

femininos e masculinos condicionados pelas relações sociais e de poder. 

Nos últimos 60 anos, maior foi à inserção das mulheres no espaço 

público, junto dessa mudança positiva de emancipação, também está às 

consternações provenientes de uma sociedade repleta de problemas sociais - 

característicos do capitalismo - a fome, o desemprego, a precarização do 

trabalho, o analfabetismo, a corrupção, a desigualdade de classe e a violência, 

que tenderam a aumentar a criminalidade praticada pelas mulheres. 

O crime, resultado de uma totalidade social, só é possível e 

compreensível a partir da lei penal, a qual é basicamente conservadora, pois 

tem como finalidade restringir condutas que possam deslegitimar a propriedade 

privada e a ordem estabelecida pela dominação burguesa, sendo o seu/sua 

autor/a estigmatizado/a. 

Todavia, a criminalidade da mulher tende a ser ainda mais discriminada 

e até mesmo não legitimada pelos operadores do direito e pela sociedade, pois 

a mulher não transgride só a lei, mas também a conduta socialmente 

determinada a ela, à medida que não se vislumbra a capacidade agressiva e 

independente das mulheres criminosas. 

Para que possam pagar por seus crimes, as mulheres são 

condicionadas ao Sistema Prisional brasileiro, normatizador da privação de 

liberdade, um sistema de prisão resultado da supressão da técnica do suplício 

na Idade Média (FOUCAULT 2004). O Sistema Prisional tem como finalidade - 



 

 

 

101 

pelo menos teórica - punir, culpabilizando o sujeito pelo ato infracional 

cometido, reeducá-lo/a e ressocializá-lo/a, para que este seja reinserido na 

sociedade e não volte a cometer crimes. Para que isso se efetive faz uso da Lei 

de Execução Penal – LEP, nº 7210 de 1984, que normatiza a reclusão dos/as 

presos/as.  

Porém, o espaço prisional não foi construído historicamente para 

reclusão de mulheres, pois estas se encontravam resignadas ao espaço 

privado, tendo menos probabilidade de delinquir. Diante dessa conjuntura em 

que se inserem, a cada dia mais, um grande número de mulheres, propomo-

nos a analisar as desigualdades de gênero presentes no espaço de reclusão e 

seus rebatimentos no cotidiano de vida das mulheres, tomando por base a 

categoria relações patriarcais de gênero como perspectiva analítica diante dos 

dispositivos da LEP que normatizam a realidade das mulheres em situação de 

prisão do Complexo Estadual Penal Agrícola Drº Mário Negócio (CPEAMN) em 

Mossoró/RN. 

A partir disso podemos perceber que a mulher em situação de prisão se 

encontra condicionada a uma realidade de desatenção, na qual as 

desigualdades de gênero e o estigma da delinquência se fazem presentes em 

seu cotidiano. Especificamente no CPEAMN, encontram-se dependentes de 

um espaço físico adaptado e limitado, no qual os poucos artigos da LEP que se 

direcionam particularmente às mulheres, em sua maioria, não são efetivados, 

assim como tantos outros que compõe essa lei, que por vezes legitima a 

desigualdade entre homens e mulheres. 

 
1. RELAÇÕES PATRIARCAIS DE GÊNERO 

 

 As lutas feministas questionam valores tradicionais, denunciando a 

opressão e os mecanismos de subordinação das mulheres. Como forma de 

compreender as relações estabelecidas na sociedade que as oprimem, os 

grupos de organização feministas começaram a fazer uso do conceito de 

gênero, por volta dos anos de 1970 (discussão que só chega ao Brasil em 

1990)690, mostrando que são os instrumentos de produção concentrados nas 

mãos dos homens que lhes conferem a dominação sobre a mulher.  

                                                           
690 Por meio da tradução do artigo de Joan Scott, intitulado “Gênero: uma categoria útil para 
análise histórica”. Tal artigo afirmava que o conceito de gênero pressupunha a compreensão 
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Neste contexto, o feminismo vai se instaurar como força política 

subversiva, já que, segundo Saffioti (2004 p. 27), “é a categoria dominada-

explorada que conhece minuciosamente a engrenagem patriarcal, no que ela 

tem de mais perverso. Tem, pois, obrigação de liderar o processo de 

mudança”. 

Para Scott (1990) a categoria gênero é apreendida a partir de quatro 

dimensões. Entre estas se tem a dimensão simbólica, que ressalta as diversas 

e contraditórias caracterizações, a exemplo da imagem de Maria, mãe de 

Cristo, pura, bondosa e submissa e a de Eva, pecadora, impura e demoníaca. 

Por conseguinte, tem-se a dimensão normativa que se expressa por intermédio 

das doutrinas educativas, religiosas, científica, jurídica e política que 

fundamentam as relações desiguais que definem o masculino e o feminino. Já 

a dimensão subjetiva compreende a construção das identidades de gênero, 

estas determinadas por uma cultura tradicional dominante, fundamentada pelo 

tripé Família, Igreja e Estado. Em complemento a esta última, discute-se a 

dimensão organizacional, que expressa a forma que se reproduz os 

diferenciados papéis sociais de dominação dos homens sobre as mulheres, os 

quais se enraízam nas formas de pensamento e compreensão da sociedade. A 

partir dessas quatro dimensões, Scott difunde suas análises sobre as diversas 

formas de poder que o homem exerce sobre a mulher, as quais estão 

expressas em toda sociedade. 

Já segundo Saffioti (2004), a desigualdade de gênero é explicada por 

três eixos centrais, a classe social, a raça/etnia e o gênero, os quais ela 

denomina de “nó” analítico, partindo de uma compreensão marxista. 

Etimologicamente, a palavra patriarcado vem da combinação das 

palavras gregas pater (pai) e archie(comando) (LIMA, 2010, p.35). Sendo 

assim, o patriarcado é um sistema ideológico que mistifica e aliena as relações 

sociais, de classe, raça/etnia e gênero. Estas são determinadas por um grupo 

dominante com interesses contraditórios da grande maioria da sociedade.  

 

 

[...] as três hastes do tripé têm, cada uma, sua própria ideologia: de 
gênero, de raça/etnia, de classe social. Burgueses, brancos e 

                                                                                                                                                                          

das relações sociais entre homens e mulheres, sendo a primeira maneira de significar relações 
de poder. 
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homens necessitam de suas ideologias e de uma global, do tripé 
como um todo, para convencer seus explorados-dominados de 
legitimidade da ordem social implantada (SAFFIOTI, 2004, p. 51). 

 
 

Ademais a categoria gênero não só vai apontar as causas da 

desigualdade, desconstruindo a ideia de “essência” feminina e masculina, mas 

também expor possibilidades de transformação, pois o determinante histórico-

econômico de construção social torna essa realidade potencialmente passível 

de transformações. 

 Dessa forma, compreendemos que as mudanças ocorridas nas relações 

de gênero possibilitaram uma maior inserção da mulher no espaço público e a 

construção de um novo “perfil” feminino que ultrapassa a conduta padronizada 

de subalternidade, a qual coloca a mulher diante de novas possibilidades e 

realidades, antes quase inexistentes, como o crime, fenômeno social com 

crescente atuação das mulheres. 

 

2. A CRIMINALIDADE E O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: a mulher 

como parte de um todo social 

 

Vivemos em uma sociedade de intensas desigualdades econômicas, 

sociais, culturais e políticas e em um país onde o crime – muitas vezes, 

violento e até mesmo fatal, vai de encontro com a ordem dominante imposta – 

resulta da configuração de uma sociabilidade e só se aplica a ela, pois os 

valores e normas que são impostos refletem toda a engrenagem da ordem 

vigente. O crime e suas consequências são resultados de uma totalidade 

social. A lei, enquanto estabilizadora de uma conduta ética, precede o ato 

criminoso, tendo a função de proteção e consolidação de uma sociabilidade 

ordenada por uma ideologia hegemônica. 

Durkheim (1984) apud Almeida (2001) apontava que: 

 

 

[...] a consciência coletiva como parâmetro para a explicação dos 
comportamentos, que devem ser ordenados e harmonizados pela 
consciência moral da vida em sociedade. Assim, é a consciência 
coletiva que proíbe o crime, portanto, a definição de crime vem do 
exterior, das representações coletivas de uma sociedade que define o 
que é permitido e o que não é permitido (p. 69). 
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Uma “consciência coletiva” que tem como patamar legislativo uma 

oligarquia de “cabeças pensantes” que historicamente dissemina e legitima 

concepções de ordem capitalistas sobre o que vem a ser crime e delinquência. 

Assim, compreende-se que o Direito Penal delimita o fenômeno do delito 

através de conceitos formais e normativos, nos quais o delito se configura 

como: toda conduta prevista na lei penal e só aquela que a lei penal castiga 

(FOUCAULT, 2000). 

Na perspectiva conjuntural, a mulher como parte de um todo social 

também se faz atuante nas mudanças de uma sociedade, de forma dialética 

modificando e sendo modificada. Nos últimos 60 anos a inserção feminina no 

espaço público do trabalho, vem se dando de forma mais intensa pela 

combinação de fatores econômicos e culturais, como o avanço da 

industrialização, a urbanização e a queda da taxa de fecundidade, que 

proporcionaram às mulheres maior liberdade para exercerem atividades fora de 

casa, fatores estes que combinados as revoluções feministas nos anos de 

1960, fizeram crescer a visibilidade da mulher na sociedade brasileira. 

Essa maior interação da mulher com o espaço público acarreta o 

aumento da sua delinquência, como bem afirma Bastos (2010, p. 14) “Outro 

determinante que se pode comprovar é que os índices de criminalidade 

feminina aumentam à medida que aumenta a participação da mulher na vida 

social, política e econômica do país em que vive”. Ainda, segundo Rodrigues, 

“apesar do aumento da participação feminina no mercado de trabalho, as 

mulheres permanecem com os maiores níveis de desocupação”691 (2009, p. 

226). 

Diante dessa nova realidade, a mulher se vê condicionada as novas 

modalidades de trabalho, aos avanços tecnológicos e suas consequências, 

como o mercado informal, o desemprego, a pobreza, a fome e a desigualdade 

social. Esses novos fatores alteram os crimes cometidos pelas mulheres. 

                                                           
691 Dados da PNAD 2005 confirmam uma desvantagem histórica nesse sentido; elas são 12% 
da população desocupada, enquanto os homens são 7,1%. Ademais são as mulheres o maior 
grupo populacional, proporcionalmente, entre os que ocupam os postos de trabalho informais e 
precários (RODRIGUES, 2009). 
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À medida que a mulher conquista espaços anteriormente destinados aos 

homens, ela também se vê condicionada as dificuldades e consternações 

consequentes destes.  

 
 
A mulher, hoje, precisa manter seu sustento e encontra no crime uma 
saída. A prostituição é outra escolha feita pelas mulheres para que 
possam sustentar-se e a seus filhos. Na criminalidade, colaboram 
com o tráfico, como se fosse um “emprego fixo”, mas também furtam 
e roubam por necessidade, sem ligação com o crime organizado 
(MASTROPASCHOA, 2009,  p. 02). 

 
 

Com isso, percebe-se que a partir do momento que a mulher vem 

“ultrapassando os limites” socialmente impostos ao seu sexo, ela também 

adentra em um universo ilícito, tanto mais por necessidade do que por 

oportunidade. 

  
 

No país, há um novo cenário desenhado pelo alastramento do tráfico 
de drogas, que seduz as mulheres [...] Não se trata de uma maior 
disposição das mulheres para infringir as leis, mas sim pelo fato de 
haver “engrenagens” criadas em torno do tráfico de entorpecentes 
(MASTROPASCHOA, 2009, p. 02). 

 

Nessa esteira, segundo dados coletados no site do Ministério da Justiça, 

a população atual de mulheres presas no Brasil é de 35.039, já a população 

masculina é de 512.964, estando a população carcerária brasileira em 548.003 

presos e presas, dados de dezembro de 2012.  Diante dessas estatísticas, as 

mulheres são pouco mais de 6% da população prisional, porém são 9,9% das 

pessoas presas em unidades da polícia, ou seja 3.399 do total de 34.290 

homens e mulheres presos nessas unidades. Ainda segundo dados, inexistem 

vagas em unidades policiais para essa população feminina (InfoPen, 

dezembro, 2012), o que geralmente, segundo a Pastoral Carcerária (2011), 

“corresponde um risco maior de tortura, menos acesso à assistência médica, 

condições ruins e insalubres de vivência e absoluta falta de recursos para 

limpeza e higiene pessoal” (p.01). 

Ainda segundo documento da Pastoral Carcerária, organizado junto a 

Conectas Direitos Humanos e ao Instituto Sou da Paz (2011), 508 unidades 

prisionais no Brasil encontram-se com mulheres encarceradas, mas apenas 58 

são exclusivamente femininas e 450 são compartilhadas entre homens e 

mulheres.  
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Conforme os dados do DEPEN (Ministério da Justiça, dezembro de 

2012), no ano 2000, 95,7% da população prisional eram homens e 4,3% 

mulheres, em 2012, a população masculina representava 93,6% e a feminina 

6,4%. Em números, isto significa que no ano 2000 havia 240.000 homens 

presos e em 2012, 512.964, o que representa um aumento de 114%. Já em 

relação à população prisional feminina, que em 2000 era 10.112 mulheres 

presas e em 2012 o número saltou para 35.039, tendo o aumento de 246% 

(mais do que o dobro dos homens). 

Apesar de alarmantes índices como estes de aprisionamento de 

mulheres, poucos são os estudos para se entender, explicar, prevenir e lidar 

especificamente com essa temática. Realidade resultante da invisibilidade e 

negação da história das mulheres, que sempre se encontraram à margem do 

âmbito público e de seus fenômenos, como a criminalidade. 

Destarte, ao se colocarem ativas no crime, as mulheres são 

condicionadas a punição legal e ao Sistema Penitenciário brasileiro, 

normatizador da privação de liberdade e historicamente construídos para os 

homens, os únicos destinados ao espaço público. Sendo assim, o espaço da 

prisão vai se configurar como mais um espaço de desigualdade de gênero, no 

qual as especificidades femininas são invisibilizadas. 

Esse espaço da prisão se legitima tendo em vista suas características, 

mais teórica do que prática, configurada por seu sistema que “separa” os/as 

criminosos/as dos/as não criminosos/as, e detém o poder, dado pela 

condenação, sob os/as apenado/as. E como principal instrumento brasileiro de 

efetivação desse sistema tem-se a Lei de Execução Penal – LEP, nº 7210 de 

1984, a qual expõe sua finalidade em seu art. 1º: “A execução penal tem por 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 

condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. 

Porém, contrária a toda normatização legal se encontra à realidade do 

Sistema Penitenciário brasileiro. Presenciamos o crescimento descontrolado do 

número de presos/as que são inseridos/as em um sistema desestruturado, 

negligente e, em sua esmagadora maioria, fora da legalidade. A exemplo 

dessas afirmações teve-se declarações de alguns ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) envolvidos no julgamento da Ação Penal 470 – o 
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processo do “mensalão” – como do ministro Celso de Mello692, o mais antigo do 

Supremo, e do ministro Gilmar Mendes693, os quais, neste episódio histórico do 

judiciário brasileiro, criticaram contundentemente o Estado e sua 

(des)responsabilização diante da realidade do Sistema Prisional brasileiro, 

trazendo aos seus discursos a realidade de abandono e descaso no qual se 

encontra esse caótico sistema. 

Em todo este contexto se encontra a mulher infratora, inserida em uma 

realidade que não acompanha suas conquistas no espaço público, à medida 

que a sociedade, suas instituições e os dispositivos que a regem, tendem a não 

legitimar o sexo feminino enquanto sujeito ativo e transformador da realidade. 

Legisladores do Direito, em sua maioria conservadores, não conseguem 

ultrapassar a perspectiva de “essência feminina”, da mulher ligada à 

maternidade, à família, à submissão e à fragilidade física, sexual e psicológica, 

acabando por transportá-la para suas apreensões sobre a criminalidade, 

delinquência e para reclusão feminina, acarretando a não existência de uma 

política de encarceramento pensada para elas. 

À medida que esse “papel” feminino é generalizado, as mulheres que 

fogem, ou melhor, transgridem esse padrão, são compreendidas como 

exceção, sejam interpretadas a partir do crime passional ou do crime 

assemelhado ao masculino.  

Dessa forma, não se pensa em uma nova configuração de mulher e 

consequentemente em novas tipificações de crimes cometidos por tal, assim as 

mulheres que se enquadram a esta nova perspectiva são condicionadas e 

adaptadas aos dispositivos gerais, já existentes, de encarceramento que são 

pertinentes ao sexo masculino e suas especificidades. 

O resultado disso é que não diferente da realidade social extramuros, a 

desigualdade sofrida pela mulher enquanto sujeito singular e de direitos 

também se faz presente no universo do Sistema Penitenciário, já que 
                                                           
692

 Em sua fala disse: “Por responsabilidade imputável ao Estado, a crise do sistema 
penitenciário tem se demonstrado crônica. O descaso, a absoluta negligência, a indiferença do 
Estado às funções da pena. A pessoa acaba por sofrer penas sequer previstas no Código 
Penal, que a legislação repudia” (G1, 2012). 
693

 Em sua fala disse: “Temos um inferno nos presídios. Temos 70 mil presos, pelo menos, em 
delegacias. São presos ilegalmente. Aí [dizem que] não há recursos para fazer presídios. [...] 
Tínhamos casos de presos no Pará que estavam passando fome. É preciso, realmente, que o 
governo participe desse debate sobre segurança porque tem os recursos e tem a missão de 
coordenar. Isso [construção de presídios] nunca foi prioridade e por isso temos esse estado de 
caos” (G1, 2012). 
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historicamente as prisões não foram projetadas para o sexo feminino, pois o 

espaço que lhe era destinado era o privado e nele poucas infrações penais 

podiam ser cometidas. 

 

 

Assim, podemos ressaltar a relação entre a criminalidade e o grau de 
exclusão das mulheres presas, que urge avaliar as políticas criminais 
e penitenciárias que não levam em consideração este incremento e 
as particularidades da mulher presa, bem como as mudanças 
conjunturais para que possam respeitar os direitos humanos numa 
condição peculiar da mulher (BRIGUENTI e CARLOS, 2008, p. 10). 

 

 

Como forma de resposta do Estado, para essas latentes mudanças no 

“perfil” feminino, as legislações já existentes são incrementadas de dispositivos 

que garantem direitos ligados a concepção de “essência feminina”. 

 

 

Em 1984 como um sinal de modernização do Sistema Prisional 
brasileiro é previsto a Lei de Execução Penal (LEP), onde a questão 
da mulher será afirmada por uma série de artigos, prevendo como 
exemplo o direito de estabelecimento próprio e adequado à sua 
condição pessoal, o direito à amamentação, à instalação de berçário 
para seus filhos e à seção para gestante, bem como parturiente 
(BRIGUENTI e CARLOS, 2008, p. 10). 

 

    

O que percebemos é um Sistema Penitenciário sucateado e regido por 

uma lei penal insuficiente, que deslegitima e oprime as necessidades das 

mulheres para além dos padrões patriarcais, família e submissão. 

Além de sofrerem com as consequências advindas da privação de 

liberdade, que é comum aos dois sexos, a mulher em situação de prisão ainda 

se encontra propícia a perder certas características de sua identidade ou tê-las 

limitadas. Sendo elas também acometidas por rompimentos familiares, uma 

vez que, em sua maioria, são abandonadas pelos maridos e pela família 

quando reclusas. 

 

3. O ESPAÇO PRISIONAL FEMININO DO CPEAMN: uma reclusão adaptada 
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O Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio (CPEAMN), 

localizado a 20km de Mossoró/RN, na rodovia estadual Mossoró-Baraúnas, foi 

o campo de pesquisa desse trabalho, mais especificamente sua “ala feminina”, 

que nos meses inicias de 2012 contava com 40 reclusas em regime semi-

aberto e fechado. A ala feminina do CPEAMN surgiu como forma de 

“desafogar” o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município de 

Mossoró/RN, cidade esta que não possuía nenhum local de reclusão para as 

mulheres condenadas. 

Diante de um histórico de surgimento emergencial, a ala feminina do 

CPEAMN teve uma adaptação deficiente de um projeto fundamentado, que 

estivesse de acordo com a LEP e com as condições físicas e financeiras do 

Complexo, já que estas mulheres foram alocadas em um antigo pavilhão de 

enfermagem. Com isso, o que observamos foi um espaço físico e funcional 

com dificuldades e limitações para efetivar os dispositivos de uma lei penal. 

As mulheres em situação de prisão, que se encontram reclusas nos 

diferentes regimes, têm vivências também diferenciadas. As apenadas - como 

elas próprias se referem - que se encontram presas no regime semi-aberto 

dividem com quatro ou cinco mulheres uma pequena cela (apêndice - imagem 

01, p. 18) de 2,5 m², na qual afirmaram ser pequenas para o número de presas, 

sendo também de péssima ventilação. 

Devido às limitações e improvisos feitos no espaço físico da ala feminina, 

muitos são os direitos que a LEP garante e não se efetiva. No regime fechado 

não é proporcionado a elas direitos fundamentais, como o banho de sol que 

não acontece para as mulheres reclusas nesse regime, garantido no art. 52 “IV 

- o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. 

(Incluído pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)”. Segundo a agente penitenciária 

entrevistada, isso não acontece devido à deficiência estrutural do Complexo, 

especificamente da ala feminina, que é apenas cercada de arames farpados. À 

medida que a lei exige condições determinadas para estrutura do regime 

fechado.  

Ainda pertinentes as fragilidades estruturais e legais do espaço físico da 

ala feminina, muitos são os direitos que a LEP garante e não se efetiva. No 

regime fechado não é proporcionado a visita íntima, garantida no art. 41, onde 

todas entrevistadas afirmaram não ter um local específico, ficando sujeitas ao 
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“parlatório”694, situação que corresponde o ato de relações sexuais, expostos 

dentro da cela que divide com outras detentas e que acontece no mesmo dia e 

espaço para as demais visitas695. 

 A necessidade de visita íntima, para as mulheres em situação de prisão, 

é deslegitimada pelo ambiente da prisão, situação potencializada pela 

adaptação da ala feminina do CPEAMN. O fato delas, muitas vezes, serem 

abandonadas pelos maridos/companheiros, de terem a maternidade e 

reprodução usurpada, retiram delas a perspectiva de uma vida sexual ativa, já 

que o prazer sexual, devido à ideologia patriarcal, não deve pertencer ao sexo 

feminino, realidade cultural arraigada no espaço da prisão. 

 Em razão de mais esse improviso - o “parlatório” - tais mulheres são 

colocadas em uma situação de constrangimento, sem privacidade, expondo a 

sua intimidade sexual a uma coletividade. Tendo elas nos relatado a 

preocupação de não deixar nenhum dos familiares, inclusive as crianças, 

dentro da cela, pois essas visitas ficavam limitadas as celas e ao corredor. 

As mulheres em situação de prisão, que se encontram no regime 

fechado, não têm direito a trabalho, não há uma política institucional que as 

beneficiem com trabalho externo e o trabalho interno é destinado a algumas 

presas do regime semi-aberto. O que se percebe é um Estado negligente 

diante de uma política penal que favoreça as mulheres, que por meio de 

ilegalidades tende deslegitimar a criminalidade feminina como um fenômeno 

crescente. De forma que, segundo o vice-diretor do Complexo, José Wilson, a 

agregação da ala feminina ao CPEAMN não mudou o financiamento do Estado, 

que continua mandando apenas alimentação, gás e energia. 

Segundo as entrevistadas, direitos ligados ao cumprimento das penas 

não é o mesmo para as mulheres e homens, que se encontram no CPEAMN. 

Algumas entrevistadas expuseram as condições desiguais, no cumprimento da 

pena condenatória. Elas afirmavam que o cumprimento de 1/5 (um quinto) da 

pena daria a apenada direito ao seu serviço externo, mas que isso não era uma 

realidade na ala feminina do CPEAMN. Para além, ainda segundo seus relatos, 

na ala masculina os detentos tinham a possibilidade de receber benefícios em 

                                                           
694

 Segundo dicionário, o significado correto sobre parlatório não está ligado à visita íntima, 
mas a um lugar, em certos estabelecimentos (conventuais, carcerários), onde se recebe visitas 
para conversar reservadas. 
695

 Segundo a diretoria do CPEAMN, as visitas serão separadas, passando a visita íntima para 
o dia de quarta-feira e a visita de familiares permaneceria aos sábados. 
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razão de bom comportamento com até 3 meses, já elas só teriam possibilidade 

a partir do 5º mês. 

Diante da realidade da mulher em situação de prisão no Brasil e das 

condições de adaptação que foi implantada à ala feminina do CPEAMN, 

mediante as entrevistas realizadas, fica claro que o papel socialmente ofertado 

as mulheres, ligado as atividades do lar e a subalternidade diante do sexo 

masculino, atravessam os muros da prisão. 

Uma vez que a própria LEP propicia uma interpretação que legitima a 

desigualdade de gênero, quando diz no art. 19, “Parágrafo único. A mulher 

condenada terá ensino profissional adequado à sua condição”. Especificar essa 

“condição” também significa ir para além de uma perspectiva de igualdade, de 

forma até contrária, pois impor diferenças à profissionalização de homens e 

mulheres, com atribuições e funções diferentes, limita à mulher reclusa a 

atividades ligadas a concepção de feminilidade padronizada, que a caracteriza 

como frágil, dócil e prendada e a mantém na condição de subalternidade. 

 Em razão disso, as atividades profissionalizantes oferecidas as mulheres 

no complexo, estão todas voltadas ao desenvolvimento de tais “aptidões 

femininas”, materializadas em curso de confecção de caixinhas artesanais, de 

decoração de unhas, confecção de bijuterias e de pintura em tecidos. 

Formações estas que direcionam as mulheres reclusas no CPEAMN às 

profissões de baixa remuneração e pouca valorização, consequência da 

divisão sexual do trabalho.  

Nesse sentido, os trabalhos internos ofertados as mulheres em situação 

de prisão696, são totalmente voltados ao espaço doméstico, atividades estas 

vistas como função feminina, como trabalhar na cozinha da administração, na 

cozinha do “rancho”, onde são feitas as comidas das/os apenadas/os, na 

cozinha dos guardas, na copa e na limpeza da ala feminina do CPEAMN. 

Todas as entrevistadas apontaram tais tarefas como às únicas ofertadas a 

elas. 

Também se analisa a situação do parlatório, visita íntima realizada 

dentro das celas, por meio de “cabaninhas” feitas de pano, sem privacidade, 

como uma ilegalidade banalizada por uma cultura de opressão da sexualidade 

feminina, a qual só é legítima e digna de atenção no presídio, se alguma 
                                                           
696

  No período da pesquisa de campo nenhuma mulher reclusa no CPEAMN se encontrava em 
trabalho externo. 
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dessas mulheres se relacionar com um homem que também esteja recluso no 

CPEAMN, pois há na ala masculina um local destinado a esse tipo de visita. 

Isso porque, segundo o senso comum disseminado pela ideologia patriarcal e 

cultura machista, o homem tem a necessidade de saciar constantemente seus 

desejos sexuais e já a mulher deve apenas atendê-los. Daí a deslegitimação da 

sexualidade feminina, da não compreensão de um ser repleto de desejos, 

necessidades e prazeres. 

A partir da observação sistemática que fizemos no ambiente da ala 

feminina, percebemos algumas salas vazias, provavelmente inutilizadas, que 

poderiam servir de local para a realização das visitas íntimas, mas que diante 

das conversas com a direção e com a agente penitenciária, não notamos o 

interesse de utilização dessas salas para este fim. 

No que se referem aos dispositivos da LEP que especificam direitos as 

mulheres, os poucos que existem não são efetivados, como art. 83, § 2º, “os 

estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, 

onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no 

mínimo, até 6 (seis) meses de idade (Redação dada pela Lei nº 11.942, de 

2009)”, complementado pelo art. 89, “a penitenciária de mulheres será dotada 

de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores 

de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a 

criança desamparada cuja responsável estiver presa. (Redação dada pela Lei 

nº 11.942, de 2009)”, estes espaços não existe no complexo e nem mesmo um 

futuro projeto de instalação.  

Não se vislumbra a probabilidade de uma gravidez (durante a pesquisa 

nenhuma condenada se encontrava gestante), a privação de liberdade 

enquanto sentença penal sucumbe a maternidade em um espaço de marcos 

legais desfavoráveis à reprodução da mulher.  

Para isso a contracepção é garantida, camisinhas, injeções e pílulas 

periodicamente, segundo a pesquisa. Enquanto aos filhos e as filhas, é como 

se não as pertencessem mais, realidade usurpada pela condenação e pelo 

estigma da criminalidade, já que a essas mulheres não é mais assegurado o 

direito de convivência, sendo ainda deslegitimadas moralmente pelos próprios 

familiares.  
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Como resultado o que se revela é um espaço prisional com 

desigualdades de gênero acentuadas, potencializadas pelo estigma da 

criminalidade, à medida que é interpretada como algo violento, agressivo e 

maléfico, retirando das mulheres condenadas, o padrão socialmente ofertado a 

elas, de fragilidade, docilidade e bondade. Em função disso, a prisão é um 

espaço que não se estrutura para recebê-las, que não favorece o 

desenvolvimento biológico, social e subjetivo, diferenciados dos homens e que 

ultrapasse o patriarcado. E especificamente para as mulheres presas no 

CPEAMN, ainda há o agravante de um espaço adaptado, improvisado, que 

muito nega os direitos penais e as poucas conquistas femininas nas legislações 

que regem o Sistema Penitenciário brasileiro.  

 

CONCLUSÕES 

 

As relações patriarcais de gênero se configuram como desigualdades 

entre os sexos, nas quais as mulheres se encontram em uma histórica 

desvantagem diante dos homens. Com efeito, a categoria gênero nos ajuda a 

compreender essas desigualdades a partir de uma construção social, na qual 

as relações de gênero se estabelecem como relações de poder, 

desmistificando a perspectiva biológico/natural, que condicionam as diferenças 

entre os sexos. 

No contexto da criminalidade, as mulheres encontram, em específico no 

tráfico de drogas, - segundo Misciasci (2010), é o crime que mais leva as 

mulheres a julgamento, cerca de 70%, em afirmativa a esse dado constatamos 

que todas as mulheres participantes da pesquisa estavam presas em função de 

associação ao tráfico de droga - uma forma de suprir as necessidades 

consequentes desse novo perfil de mulher, trabalhadora e “chefe de família”, 

diante de uma sociedade de produção regida pela divisão sexual do trabalho, 

na qual as profissões ofertadas às mulheres são de baixas remunerações e 

desvalorizadas socialmente. Sendo elas as mais condicionadas à pobreza, à 

miséria, ao desemprego, ao analfabetismo, à corrupção e à violência. 

Diante disso, o que percebemos em pesquisa realizada com as 

mulheres detentas no CPEAMN, foi um espaço da prisional potencializador da 

desigualdade de gênero, mediante ao controle que exerce sobre suas 
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instituídas, limitando suas alternativas de escolha, determinando suas 

atividades profissionais dentro da prisão a partir dos papéis socialmente 

ofertados e desiguais, nos quais as mulheres em situação de prisão, do 

Complexo penal pesquisado, têm suas atividades limitadas ao doméstico, 

cursos profissionalizantes ligados a certas “aptidões femininas”, uma 

sexualidade banalizada, mantendo relações sexuais de maneira inadequada, 

divergente com a LEP e desumana. Compreendemos que o espaço da prisão 

não permite uma construção social de mulher que vá para além do patriarcado. 

A generalidade – a qual pertence majoritariamente às necessidades 

masculinas – do espaço de reclusão e das legislações penais que regem a 

vivência dessas mulheres descaracteriza a perspectiva de singularidade 

presentes na criminalidade e na reclusão feminina. 

Por fim, entendemos que negar a crescente criminalidade e condenação 

penal feminina não é a melhor maneira de combater o crime, é preciso pensar 

e formular legislações específicas, que atendam as particularidades das 

mulheres reclusas e às condicione a uma pena de prisão humanizada, legal e 

singular a uma construção social do sexo feminino, independente e propositivo 

diante de uma sociedade de relações sociais complexas e em intensa 

transformação. 
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APÊNDICE  

IMAGENS DO PAVILHÃO FEMININO DO CPEAMN 

 

 

Imagem 01 – Cela do regime semi-aberto 
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Banheiro do regime semi-aberto 

 

 

Cela do regime fechado 



 

 

 

118 

 

Banheiro do regime fechado 
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RESUMO 

A violência contra a mulher é um problema social, uma violência de gênero. Assim a 
criação dos serviços jurídicos especializados tem relevância, na resolução dos casos 
de violência conjugal. Esse estudo exploratório objetiva fazer uma análise da violência 
doméstica em Teresina, PI, tendo como foco o papel do juizado buscando averiguar 
quais demandas são atendidas e a qualidade desse atendimento.  

PALAVRAS- CHAVE: Violência doméstica. juizado .atendimento. 

 

ABSTRACT 

Violence against women is a social problem, gender violence. Thus the creation of 
specialized legal services has relevance, in the resolution of cases of domestic 
violence. This exploratory study aims make an analysis of domestic violence in 
Teresina, PI, focusing on the role of the court seeking to determine what demands are 
met and the quality of care 

KEYWORDS: Domestic violence.court .treatment. 

 

1. CONTEXTUALIZANDO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

 A violência contra a mulher é um problema complexo, é a expressão de uma 

forma de dominação marcada pela desigualdade de gênero, necessitando-se assim de 

uma intervenção qualificada do Estado, independente de classe social, credo religioso, 

idade ou etnia. 
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 A violência contra mulher é caracterizada como uma violência de gênero. As 

consequências geradas por essa violência são muito graves, por isso no ano de 1995 

a Organização das nações unidas- ONU passou a considerar a violência de gênero 

como uma barreira para a realização dos objetivos de paz, igualdade e 

desenvolvimento social, necessários ao pleno exercício dos direitos humanos e 

liberdades individuais pelos cidadãos, passando a ser considerada como uma violação 

dos direitos humanos. 

Por muitos séculos esse fenômeno permaneceu oculto. Sua 
persistência histórica se deve a cultura patriarcal da 
sociedade, senso comum que se alimenta da dominação 
sexual e o preconceito de considerar as mulheres como 
seres cuja humanidade é problemática e perigosa ou menos 
capaz do que os homens (SILVA apud BOAVENTURA, 
2011, p13). 

 No Brasil a violência contra mulher se apresenta de forma alarmante. Segundo 

dados da Fundação Perseu Abramo em pesquisa realizada no ano de 2001, uma em 

cada cinco mulheres declara já ter sofrido algum tipo de agressão por parte de um 

homem e que no mínimo uma mulher é espancada a cada quinze segundos, 

constatando também que na maior parte dos casos metade das mulheres não pediu 

ajuda. Diariamente a imprensa brasileira divulga diversos casos de violência contra 

mulher, que vão de agressões físicas, sexuais e psicológicas até o homicídio 

praticadas em sua maioria por um companheiro ou ex-companheiro da vítima. 

 Nesse sentido podemos afirmar que há uma predominância de agressões nos 

lares, a mulher é agredida por uma pessoa em quem confia no local em que deveria estar 

protegida. A violência doméstica é um problema de direitos humanos e saúde pública, 

que como alui Saffiote (1999, p.83) ocorre dentro de uma relação afetiva e 

predominante no interior dos domicílios sendo, na maioria das vezes, caracterizada 

como uma violência de gênero. 

Essa prática se encontra naturalizada em nossa sociedade que se torna de certa 

forma invisível, tanto que o reconhecimento das práticas de violência doméstica como 

crimes ainda enfrenta resistências, geradas pelo patriarcalismo ainda presente na 

sociedade. Tal naturalização faz com que as mulheres tenham dificuldade em se 

colocarem como vítimas e de reconhecerem seus parceiros como agressores, existindo 

também uma ideologia de defesa da família que faz com que as mulheres se submetam a 

violência e não a denunciem. 

De acordo com Santos: 
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Tendo como conceito da violência doméstica contra a mulher 
“qualquer ação ou conduta que cause morte, dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico à mulher” adulta, criança ou 
adolescente, perpetrada, geralmente, no lar ou na unidade 
doméstica por um membro da família (marido, pai, padrasto ou 
companheiro) podemos constatar que violência doméstica ocorre 
no ambiente privado, contraposto ao espaço público, político 
(SANTOS,2011 apud ALMEIDA,2007,p.4). 

Por se tratar de um crime que ocorre na maioria das vezes em ambiente 

privado, o Estado e a sociedade tiveram por algum tempo receio de fazer 

intervenções nos casos de violência doméstica, devido à existência de uma 

forte defesa da instituição família como ambiente inviolável. 

Durante a década de 1980 a violência doméstica ganha espaço no 

cenário brasileiro, nesse período vários casos famosos de violência 

doméstica697 repercutiram na sociedade brasileira juntamente com as 

denuncias feitas por movimentos de mulheres para demonstrar que a violência 

contra a mulher era um problema grave e complexo necessitando de uma 

intervenção direta do Estado.Como resposta foram criadas as primeiras 

delegacias para atender a demanda de mulheres que vivenciavam esse tipo de 

violência.698 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS  

 

No Brasil durante as décadas de 70 e 80, o movimento feminista fez 

várias reivindicações, o que levou a conquistas e mudanças no quadro da 

violência doméstica. Os movimentos feministas empunhavam a bandeira 

“Quem ama não mata!”, em que se evidenciavam a impunidade dos homicídios 

contra mulheres no âmbito familiar.(SANTOS,2011,p.5).Devido a publicização  

do problema a violência doméstica passou a ser considerada como um 

problema social e não mais como algo particular do casal em que “não se mete 

a colher”. 

  Nesse sentido, os serviços jurídicos especializados como parte de uma rede 

de serviços no enfrentamento da violência, nascem com a atribuição de contribuir para 

a resolutividade da violência doméstica e familiar. Machado (2002, p.50) aponta que a 

atuação destes é fundamental já que neste espaço se entrelaçam questões de cunho 
                                                           
697

 Como exemplo,o assassinato de Ângela de Diniz,morta com um tiro pelo marido Doca 
Street. 
698

 A primeira Delegacia de defesa da mulher foi implantada em São Paulo em 1985. 
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civil e criminal, necessitando-se a aplicação de um tratamento específico para garantir 

os direitos das mulheres em situação violência. 

 Dentro dessa perspectiva foram criados os Juizados Especiais Criminais- 

JECRIMS, da lei 9099/95,tal lei: 

Foi promulgada no país buscando informalizar a justiça, tornando-a 
mais célere e eficiente, inserindo o país numa tendência 
internacional à despenalização e descarcerização,levando em conta 
a ineficácia da pena privativa de liberdade. A idéia inicial seria de 
que diante do sistema penal tradicional e das catástrofes por ele 
geradas, aos processos de “pequena gravidade”seria favorecida 
uma solução consensual, capaz de abreviar o processo, atenuar a 
sobrecarga de trabalho dos órgãos judiciais e até impedir, em certa 
medida, o contínuo agravamento do sério problema de superlotação 
carcerária.(SOUZA,2008 apud ARAÚJO,2003,p.2). 

Essa legislação não era específica para o trato da violência doméstica e 

familiar, acabou abrangendo uma totalidade de casos registrados nas 

Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher. No caso da violência 

cometida contra a mulher, esse sistema não fez mais que duplicar as dores da 

vítima, expondo-a a um ritual indiferente e formal, que desconsidera a 

diversidade inerente à condição humana e reproduz os valores que a 

conduziram até ele(SOUZA,2008,p3). 

Correa (2012, p24) aponta que após fortes críticas aos Juizados Especiais 

Criminais e intensa mobilização do movimento feminista na busca de um mecanismo 

eficiente no combate à violência de gênero, o Congresso Nacional em agosto de 2006 

aprovou uma legislação específica para tratar da violência de gênero, a lei 11.340 que 

recebeu o nome de Maria da Penha699.  

Silva (2011, p16) diz que a promulgação dessa lei acarretou alterações no 

sistema judicial brasileiro no que se refere ao tratamento da violência de gênero, 

tratando de questões que até então eram consideradas fora do espaço regulatório do 

Estado. Tendo como mérito principal o reconhecimento e definição da violência 

doméstica e familiar contra a mulher em suas diversas manifestações.  

Com intuito de combater a violência doméstica e familiar a lei Maria da Penha 

estabelece um conjunto de medidas multidisciplinares que abrangem a complexidade 

da violência contra a mulher. Incluem-se as punições do código penal, proteção aos 

direitos civis, assistência e proteção à integridade física da mulher, tendo criado 

                                                           
3Em homenagem a biofarmaceútica Maria da Penha Fernandes, que após longo histórico de 
violência conjugal ficou paraplégica em 1983 após ser atingida por um tiro nas costas deferido 
pelo marido, que permaneceu dezoitos anos sem receber nenhuma punição do Estado. 
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também os juizados de violência doméstica e familiar. Assim a competência para 

julgar os casos de violência conjugal foi transferida dos Juizados Especiais Criminais 

para os Juizados de Violência Doméstica e Familiar. 

 Tais juizados são instâncias especializadas para a aplicação da lei 

11.340/2006, sua criação pelos tribunais de justiça dos Estados e Distrito Federal está 

presente art.1 desta legislação, sendo descritos como “órgãos da justiça ordinária com 

competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, Distrito federal, e nos 

territórios, e pelos Estados, para processo julgamento e execução de causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” (Lei 

11.340/2006, artigo 14, capítulo I,grifos meus) 

Diferenciam-se dos demais juizados por apresentarem caráter hibrido em suas 

atribuições legais já que atuam simultaneamente no processo criminal e civil.De 

acordo com Silva(2012,p.34)“há uma grande expectativa de que a criação desses 

juizados de acordo com a diretrizes apresentadas na legislação contribua para dar 

maior celeridade às respostas judiciais  e melhorar sensivelmente o acesso à justiça 

para as mulheres.” 

Através de dados da Secretária de Políticas para Mulheres, os primeiros 

juizados de violência doméstica e familiar foram criados pelo tribunal de justiça 

do Mato Grosso700,atualmente existem 48 juizados de violência doméstica e 

familiar e varas com competência exclusiva para a execução da lei Maria da 

Penha, 30 deles se localização nas capitais e distrito federal. Nas cidades do 

interior dos Estados a lei é aplicada por varas criminais701 adaptadas para tal 

serviço enquanto um juizado específico não é estruturado (OBSERVÁTÓRIO, 

2010, p81). 

Sua especialização é definida por pelo menos dois elementos. 
Primeiro, pela dupla competência que é dada ao magistrado no 
julgamento de causas cíveis (de família) e criminais. Com esta 
medida o legislador procurou reduzir os obstáculos que as mulheres 
enfrentam no acesso à justiça, unificando no mesmo espaço físico 
(juizado) e temporal (a audiência) o acesso às medidas de proteção, 
de assistência e a garantia de seus direitos e de seus filhos. Um 
segundo elemento que caracteriza o atendimento especializado 
nestes Juizados é a existência de equipes multiprofissionais que 
deverão assessorar o juiz na tomada de decisões, identificar as 
necessidades das mulheres e providenciar para que elas tenham 
acesso a serviços e programas sociais aplicáveis no âmbito das 

                                                           
700

 No dia 22 de setembro de 2006, data em que a lei entrou em vigor, foram inauguradas as duas Varas 

de Violência Doméstica e Familiar,instaladas no Fórum Criminal de Cuiabá 
701

 Enquanto os juizados não são instalados, as varas acumulam competências civis e criminais 

para conhecer e julgar as causas decorrentes das práticas de violência doméstica e familiar.  
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medidas de assistência e proteção(OBERVATÓRIO,2010,p82) 
 Após essa exposição a respeito dos serviços jurídicos envolvidos no 

combate a problemática da violência doméstica, passemos adiante para uma 

explanação a respeito do atendimento especializado prestado as mulheres em 

situação violência. 

 

2. A IMPORTANCIA DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO 

COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

 Como já foi demonstrado a violência doméstica é um problema 

complexo que necessita de uma intervenção do Estado para buscar formas de 

solucioná-lo.Pois como afirma Silva (2010,p1) sair  de uma relação violenta é 

um processo e não uma ruptura abrupta que resulta em rompimento definitivo.  

 Dessa forma a criação dos mecanismos institucionais que visem 

combater e prevenir a violência doméstica foi um grande avanço para o país. 

Mas um aspecto que nos chama atenção é o atendimento prestado por estes 

serviços as mulheres, pois o atendimento é uma ferramenta essencial no 

acolhimento, encorajamento e proteção as vítimas (MENDES; SILVA, 2011 

apud VELAZQUEZ, 2006, p2). 

 O bom atendimento é caracterizado pela escuta e acolhimento 

adequados as usuárias, pois estas precisam sentir-se seguras para falar de 

seus problemas e assim poder enfrentá-los. É necessário que as mulheres 

sintam-se respeitadas por aqueles que atenderão estes profissionais devem ter 

uma postura compreensiva demonstrando interesse pelo o que a vítima irá lhe 

relatar sobre a violência sofrida. 

                 O atendimento diferenciado, especializado adequado as 

necessidades das mulheres foi uma bandeira defendida pelo movimento de 

mulheres, temos como exemplo a primeira Delegacia de defesa da Mulher. 

 Além de sua especialização em crimes contras mulheres, o 
atendimento deveria ser prestado por policiais do sexo feminino, 
no entanto as feminista não pensavam que, apenas pelo fato de 
serem mulheres,as policiais tratariam as mulheres em situação de 
violência necessariamente com mais respeito e solidariedade do 
que os homens.(SANTOS;PASSINATO,2008,p12) 

 Nesse sentido a capacitação profissional, no que se refere às 

questões de gênero se torna fundamental para um bom atendimento, não só 

porque permite compreender os interstícios que envolvem as práticas violentas 



 

 

 

125 

no contexto familiar, mas porque possibilita orientar e conduzir esses sujeitos 

(“vítimas” e “agressores”) na reflexão de suas práticas e tomada de decisão 

(MENDES; SILVA,2011,p3). 

 Dessa maneira as equipes especializada das instituições que 

auxiliam as mulheres em situação de violência, devem problematizar as 

questões sociais e culturais que estão presentes na constituição das 

identidades, estereótipos e relações de poder entre os gêneros, para assim 

entender as ambigüidades presentes nos discursos das mulheres que utilizam 

seus serviços. 

 Após discutirmos a importância do atendimento especializado no 

combate a violência doméstica, faremos uma breve explanação sobre a 

violência doméstica em Teresina. 

 

3. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES EM TERESINA 

 

 Como nas demais cidades do país Teresina possui um quadro 

violência contra mulher preocupante. Dados da recente pesquisa mapa da 

violência no Brasil realizada em 2012, demonstra que o Piauí é o estado com o 

menor índice de homicídios femininos 2,6%,mas isso não significa que nossas 

mulheres não convivem com a violência.Pois quando se fala na mesma 

pesquisa em homicídios por capitais a capital do Estado Teresina se encontra 

em 9ª lugar apresentando um indicie de 6,4%. 

 Nos noticiários locais somos bombardeados com noticias referentes a violência 

doméstica,espaçamentos e ameaças em sua maioria.Por isso através de dados de um 

estudo da corregedoria geral de justiça do Piauí que trata de um levantamento do perfil 

dos agressores e vitimas de violência doméstica na capital tentaremos mostrar um 

panorama dessa problemática.Esse estudo foi realizado no período de agosto a setembro 

de 2012,por meio da análise de dados coletados dos processos, protocolados no período 

de janeiro a junho de 2012, em tramitação no Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar Contra Mulher de Teresina,tendo sido analisados 244 processos. 

Segundo dados da pesquisa 35,07% das vítimas tinham idade entre 30 e 39 anos 

e a grande maioria das vítimas 66,82% encontra-se na faixa etária de 20 a 39 anos. No 

que se refere ao estado civil da vítima verificou-se que a maioria 41,71% estava solteira 
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no período da agressão, estavam casadas 23,22%;convivendo em união estável, 18,48% 

e  divorciadas/separadas 8,06%. 

Os dados também demonstram que grande parte das mulheres são donas de casa 

35,4%, empregadas domésticas 10,5% e estudantes 8,6%, seguido das auxiliares de 

serviços gerais 2,9%, das professoras2, 9%%,das vendedoras 3,3% e aposentadas 2,4%. 

Evidenciado que a violência doméstica independe de classes sociais ou poder aquisitivo. 

No que diz respeito ao agressor verificou-se que 27,49% dos agressores estão na 

faixa etária de 30 a 39 anos de idade e 23,70% ,têm entre 20 e 29 anos de idade. Os 

agressores estavam casados ou em relações estáveis em 48,34% dos caos, seguidos dos 

solteiros 40,76% e dos divorciados/separados 8,6%. 

 Quanto à profissão ou ocupação do agressor constatou-se que as 

profissões/ocupações de maior ênfase foram: pedreiro 9%, desempregado 

8,06% e servente 4,74%. Ao contrário das vítimas, alguns agressores estão 

inseridos em profissões menos precarizadas, tais como: engenheiro civil 

0,47%; fisioterapeuta 0,47%; publicitário 0,95%; vereador 0,95% e técnico 

judiciário 0,47%. 

E quanto às formas em que a violência foi praticada os dados levantados pelo 

estudo dos processos mostram que a forma mais grave de violência doméstica e familiar 

contra a mulher foi à violência moral 37,87%, seguida pela violência psicológica 

32,72%. A violência física apareceu em terceira posição, com 19,67%, sendo que a 

violência patrimonial apresenta um percentual de 8,27%. 

 O cônjuge se apresenta como o principal responsável pelos 

incidentes violentos, com 38,94%, seguido do ex-cônjuge, com 34,62% dos 

casos, totalizando 73,56% dos casos de ocorrência de violência doméstica e 

familiar contra a mulher em Teresina, no primeiro semestre de 2012. Evidencia-

se que a separação do casal não afasta o risco da vítima (ex-companheira) 

sofrer episódios de violência por parte do agressor (ex-companheiro). 

  Ficou demonstrado ainda que 88,46% das agressões ocorrem nas 

residências, seguidas das agressões realizadas na via pública 4,81%, com os 

menores índices o bar 1,44% e o comércio ou serviços 1,92%.  

 A partir do exposto podemos apontar que Teresina tem um quadro 

violência doméstica complexo que abrange diversas faixas etárias e classes 
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sociais. A exemplo de outras cidades há uma predominância de situações de 

violência contra mulher no interior dos lares sendo o cônjuge ou companheiro o 

principal agressor.A dependência financeira por partes das vítimas também 

ficou registrada na pesquisa, esse elemento é apontado na maior parte dos 

casos como motivo de permanência na relação violenta.  

 Mas o que chama a atenção nos dados apresentados se refere às 

formas de violência praticada.Em contraste com diversas pesquisas como o 

mapa da violência, as informações apresentadas por esse estudo apontam à 

violência moral e psicológica como as mais graves, no entanto a violência física 

na qual podemos incluir o assassinato em grande parte das pesquisas é tida 

como a forma mais grave.Diante desse contraste podemos inferir que poucos 

processos referentes violência física estariam sendo encaminhados a instância 

do judiciário de Teresina. 

 

4. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE TERESINA 

 

 No Piauí existe um juizado de violência doméstica e familiar 

localizado na comarca de Teresina702 intitulado Maria da Penha Fernandes, 

este foi criado pelo tribunal de justiça do Estado em 24 de maio de 2010. Mas 

cumprindo com a lei 11.340/2006, o tribunal de justiça do estado criou três 

núcleos multidisciplinares localizados nas comarcas de Teresina,Picos e 

Parnaíba 

 O juizado conta com uma equipe de trinta e quatro funcionários 

sendo: 2 juízes,3 servidores de gabinete,7 servidores da secretaria,5 

assistentes sociais,3 psicólogas,5 oficiais de justiça,3 estagiários,5 funcionários 

da equipe de apoio.Seu horário de funcionamento vai das 7h da manhã a 1h da 

tarde. 

 Os núcleos multidisciplinares elemento de especialização do 

juizado, são grupos formados por assistentes sociais e psicólogos e estagiários 

que atuam fornecendo subsídios para o juiz. Segundo a lei Maria da Penha: 

Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, 
fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao ministério público e a 
defensoria pública, mediante laudos ou verbalmente em 
audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, 

                                                           
702

 Localiza-se na Av. Antonino Freire,n 1473,em frente ao palácio de Karnac. 
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encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltadas para a 
ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção as 
crianças e aos adolescentes. (Lei 11.340/2006)        

 Dentre as atribuições do núcleo multidisciplinar podemos ressaltar o 

atendimento as vitimas, agressores e seus familiares fornecendo informações, 

encaminhamentos e orientações, realizar entrevistas e visitas domiciliares, 

atuar de forma articulada junto a rede de atendimento, conhecer e contribuir 

com a articulação, a mobilização e o fortalecimento da rede e serviços de 

atenção a mulher em situação de violência. 

 No que tange ao atendimento prestado por está instituição podemos 
afirmar que: 

o atendimento deverá ser realizado por pessoal capacitado e com 
conhecimento sobre as especificidades da violência baseada no 
gênero, que detém informações sobre os serviços especializados 
no atendimento a mulheres para fazer encaminhamentos 
adequados às suas necessidades e, por fim, que seja preparado 
para oferecer atenção e orientação de forma respeitosa, não 
preconceituosa,levando em consideração as dificuldades que são 
enfrentadas pelas mulheres que procuram ajuda institucional para 
sair da situação de violência doméstica e familiar. Esta 
especialização do pessoal deve abranger a equipe técnica 
(psicólogos e assistentes sociais), mas também os funcionários de 
cartório, de gabinete e de apoio (escrivães, escreventes, oficiais 
de justiça, recepcionistas) estendendo-se também aos operadores 
do Direito (juízes, defensores e promotores públicos). 
(OBSERVATÓRIO, 2010, p82)   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Diante do quadro apresentado fica claro que a problemática da 

violência doméstica se apresenta de forma complexa e que uma intervenção 

direta do Estado é essencial para dar solução a essa questão. Como pesquisa 

ainda se encontra em seus esforços iniciais e exploratórios, entendemos a 

criação dos juizados de violência doméstica como um passo importante para 

combater a violência doméstica, tais juizados, gestados a partir da implantação 

da lei Maria da Penha, constituem o mais recente mecanismo institucional 

brasileiro de combate a violência doméstica. No que se refere ao juizado de 

violência doméstica e familiar de Teresina, entendemos que se trata de uma 

intuição jovem visto que existe a apenas dois anos, atendendo a toda a 

demanda de casos de violência doméstica e familiar do Estado tendo em vista 

que é o único com essa atribuição. 
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Democracia representativa: a influência da luta 

feminista na garantia de cidadania às mulheres 

 

Resumo: O presente trabalho discorrerá acerca do funcionamento 
da democracia representativa e suas vantagens para uma política de inclusão 
de grupos minoritários sub-representados nas esferas de poder no Brasil, 
dando-se especial atenção ao grupo das mulheres, que apesar de significar 
mais da metade da população brasileira, tem ínfima representação política. 

 
Palavras-chave: Democracia representativa; cidadania; gênero; 

Direito. 
 

Introdução 

Hodiernamente, são feitas inúmeras críticas à política brasileira, não 

escapando delas o atual sistema de democracia representativa. Lembram-se 

valores ainda da Antiguidade, como a democracia direta grega, que, para a 

época, foi um grande avanço, mas para os dias atuais, além de inviável, não 

garante o suporte necessário às minorias na tomada de decisões. As 

demandas específicas desses grupos, silenciados no percorrer da história, 

merecem maior atenção. Uma democracia não se faz através do massacre dos 

hipossuficientes, mas sim por meio da garantia de uma igualdade material 

entre todos os cidadãos.  

A população de mulheres no Brasil representa cerca de 51,5% da 

totalidade dos brasileiros, segundo o IBGE. No entanto, a representação delas 

nos poderes da República, principalmente no Congresso Nacional, ainda é bem 

ínfima. Elas ocupam 8,77% da Câmara dos Deputados e apenas 12 dos 81 

lugares do Senado Federal. As cotas eleitorais já garantidas às mulheres 

desde a lei 9504/97, jamais foram implantadas adequadamente. Como leis 

como essa, se aplicadas devidamente, podem auxiliar no processo de 

reconhecimento de identidades e empoderamneto feminino? Como o Direito 

pode intervir na posição social das mulheres? Baseando-se nas discussões de 

teóricas como Iris Young, Anne Philips e Nancy Fraser, analisaremos neste 
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trabalho a importância de uma democracia representativa para a efetivação da 

cidadania feminina e a influência do feminismo nessas conquistas. 

 

 

Democracia direta versus democracia representativa 

 

O regime de governo democrático, apesar dos avanços que trouxe 

ao implantar os ideais de cidadania para todos e de poder advindo do povo, 

ainda tem muitas deficiências e está longe de alcançar suas propostas iniciais. 

Democratas mais radicais inclusive defendem que uma democracia verdadeira, 

para ser legítima, jamais poderia ser exercida por meio de representação, 

como ocorre hoje em boa parte dos países do ocidente. Para eles, a raiz do 

problema da falta de participação política e desinteresse por discussões desse 

gênero por parte da população é resultado do distanciamento que causa a 

representação. A sugestão desse grupo seria a de voltar às origens da era de 

ouro da cidadania grega ateniense, e restabelecer uma democracia direta, 

onde todos pudessem opinar e ser ouvidos. 

É realmente muito tentadora a ideia de uma participação direta da 

população na tomada de decisões. E não é incomum encontrar casos de tal 

regime em governos locais de pequenas vilas, ou agremiações de pessoas, 

como em reuniões de bairro, ou de condomínio. No entanto, é visível que tal 

método tem sua eficácia limitada a um número reduzido de participantes e à 

uma pauta de deliberações não muito extensa. No nosso país, por exemplo, 

temos, em âmbito nacional, a previsão constitucional de projeto de lei de 

iniciativa popular, que garante à população uma forma de participação ativa no 

processo de formação de leis. Há em todos os Estados da nossa Federação a 

incorporação do direito de iniciativa legislativa do povo. Vemos, também, a 

adoção do orçamento participativo em algumas municipalidades, o que permite 

aos cidadãos, não exatamente votar um projeto de lei orçamentária, mas dar 

suas sugestões e fazer suas reivindicações – como acontece nas prefeituras 

de diversas cidades como João Pessoa, Recife e Porto Alegre. 

Contudo, imaginemos uma situação em que praticamente todos os 

193,9 milhões de habitantes brasileiros703 tivessem que sugerir, deliberar, 
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 Dado estatístico fornecido pelo IBGE em 1º de julho de 2012.  
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decidir e elaborar um projeto de lei de alcance nacional, com várias pautas e 

discussões. Seria fisicamente inviável. Causaria confusão, lentidão e 

engessamento na tomada de decisões. Isso vale para os três níveis de poder 

(Federal, Estadual e Municipal). 

Afora isso, existe uma ilusão em se pensar que um governo por ser 

feito sob o regime de democracia direta seria mais justo, ou garantiria 

igualdade de participação de todos os segmentos da sociedade. Na verdade, 

uma democracia, seja ela representativa ou direta, jamais promoverá o 

interesse político de segmentos desfavorecidos socialmente, ou mesmo uma 

cidadania igualitária. Isso porque enquanto não existirem programas de 

inclusão de grupos desassistidos, o que se sobressairá será sempre uma 

ditadura da maioria, principalmente em situações em que há uma estagnação 

na mobilidade social, permitindo a perpetuação de determinados grupos no 

poder. 

O que ocorre é que numa sociedade onde um ou alguns grupos são 

maioria recorrente, estes sempre vencerão qualquer tipo de votação ou de 

eleição, pois estarão sempre em vantagem no número de votos a favor de seus 

interesses, como é perceptível na relação de dominação de homens e 

mulheres. Mesmo no sistema representativo, as maiorias nas bancadas 

legislativas sempre irão sobrepujar os interesses dos representantes de grupos 

minoritários, pois estes sempre estarão em menor número, condizente com a 

proporção de sua representação na população, em regra. 

Em se tratando da questão de gênero, a regra muda e o problema 

chega a ser mais grave: as mulheres, em número, não estão em desvantagem 

em relação aos homens, visto que chegam, às vezes, a superá-los no 

quantitativo populacional, como ocorre no Brasil, onde, como já dito, 

representam 51,5% do total de habitantes. Sendo assim, como explicar a 

gritante sub-representação em nossas esferas de poder de um grupo tão 

expressivo? Elas estão sujeitas a desigualdades estruturais melhor abordadas 

em tópico mais a frente. 

O que queremos aqui demonstrar inicialmente é que tanto a 

democracia direta como a representativa tem suas utilidades e aplicações, mas 

a segunda é a mais adequada para equalizar grandes e pequenos grupos, se 

implantada de maneira adequada, e portanto  será o objeto de nosso estudo. 



 

 

 

134 

Já a primeira demonstra-se mais útil em situações em que não há coalizões 

fortes e os indivíduos estão na plenitude do gozo de seus direitos, partilhando 

uma situação de paridade, o que não ocorre nos governos ocidentais. 

 

Democracia Representativa e seus dilemas 

 

É comum ver queixas a respeito de normas de representação. A 

população não se identifica mais com os seus representantes. Os ideais e os 

segmentos sociais com os quais cada indivíduo tem afinidade não estão 

adequadamente representados nos órgãos principais de tomadas de decisões, 

nem mesmo na transmissão de informações pelos meios de comunicação. 

Existem muitas propostas de inclusão de grupos que sofrem 

desigualdades, como a criação de cotas legislativas, ou cadeiras parlamentares 

reservadas, conselhos corporativos, comissões, etc. A maior objeção feita a 

esse conjunto de programas é que essa distinção entre grupos sociais, em vez 

de criar a inclusão, poderia perpetuar a dissidência entre os indivíduos de 

diferentes classes, ou mesmo reduzir, simplificar, os atributos e características 

de membros de um segmento, como se este fosse homogêneo, com uma só 

demanda. Como preleciona Iris Young, nas democracias representativas atuais 

o que predomina é a escolha do representante de acordo com a identidade de 

um grupo do qual ele faz parte ou representa. Como se os indivíduos de tal 

grupo tivessem uma só identidade que pudesse ser expressa em um único 

representante eleito por aqueles, o que, na verdade, é impossível, pois nenhum 

ser humano é igual a outro, e ninguém pode ser imagem e semelhança de 

outrem, ou exprimir com verdade todas as suas vontades e pensamentos, 

muito menos de um conjunto inteiro de pessoas. Cada qual tem a sua 

particularidade, e sempre serão percebidas discordâncias de ideias, 

pensamentos, vontades e necessidades: 

 

“Os membros de um grupo de gênero, racial etc. têm histórias de vida que 

os tornam muito diferentes entre si, com diferentes interesses e diferentes 

posicionamentos ideológicos. Assim, o processo unificador requerido pela 

representação de grupos buscaria congelar relações fluidas numa identi-

dade unificada, o que pode recriar exclusões opressivas.” (YOUNG, 2006, 

141-142). 
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A representação, vista como substituição ou identificação, nos 

termos de Young, é erroneamente apregoada no mundo político.  Ela deve ser 

entendida como “um relacionamento diferenciado entre atores políticos 

engajados num processo que se estende no espaço e no tempo” (Young, 2002, 

p. 142). 

Explica-se. O conceito de representação idealizado atualmente pode 

levar ao erro de se imaginar que um grupo, pela sua diversidade natural de 

componentes, não poderia ser satisfatoriamente representado, pois a voz de 

um jamais poderia exprimir os multi-interesses dos demais. O que precisamos 

entender é que representar o outro não é ‘ser’ o outro, no sentido de tomar o 

seu lugar, ser-lhe semelhante, mas é entender o outro, ter perspectivas e 

experiências de vida parecidas com as do outro de forma a aproximá-los 

(representante e representado) através da compreensão de suas 

necessidades. É por meio do conhecimento da realidade de um grupo, da 

convivência com ele, da participação em seus problemas, em suas angústias, 

que um indivíduo pode legitimamente tomar para si uma luta de muitos e 

defendê-la. Para tanto, é preciso primeiramente que o indivíduo representante 

esteja colocado no mesmo campo social de seus representados, partilhando 

com eles uma mesma perspectiva, um mesmo jeito de ver o mundo. É nesse 

diapasão que Young conceitualiza e diferencia interesses, opiniões e 

perspectivas, mostrando que essas últimas são determinantes para a 

existência de uma ponte entre os diversos segmentos sociais e seus 

respectivos representantes. 

Democratas radicais argumentam que a representação inibe a 

participação política do povo, dificultando o desenvolvimento de uma ideia 

plena de justiça e consequentemente da própria construção da justiça. Essa 

posição, contudo, está opondo representação à participação sem levar em 

conta os complexos processos pelos quais passa a democracia. Numa 

realidade de desigualdades sociais é impossível supor uma cidadania 

igualitária para todos sem que haja métodos de inclusão dos hipossuficientes. 

Por meio da democracia representativa isso ainda é possível, enquanto que 

numa democracia direta jamais o seria. 
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O regime de democracia representativa é imprescindível numa 

conjuntura política dispersa como a que vivemos. Com diversos órgãos 

deliberativos, consultivos, e de tomadas de decisão espalhados por todo o 

território nacional, é incoerente imaginar a possibilidade de que um cidadão 

consiga ter acesso e participe diretamente de todas as deliberações sobre 

assuntos que lhe digam respeito. A representação é a única maneira de ele 

sentir que seus interesses estão de alguma forma, e pelo menos em parte, 

sendo reivindicados e atendidos:  

“A representação é necessária porque a rede da vida social moderna 

freqüentemente vincula a ação de pessoas e instituições num determinado 

local a processos que se dão em muitos outros locais e instituições. 

Nenhuma pessoa pode estar presente em todos os organismos 

deliberativos cujas decisões afetam sua vida, pois eles são numerosos e 

muito dispersos. Ainda que as expectativas de um cidadão sejam 

freqüentemente desapontadas, ele espera que outros pensem em situações 

como a dele e as representem nos respectivos fóruns de discussão.” 

(YOUNG, 2006, p. 144). 

 

Pensar a democracia direta como um estímulo à participação ativa 

de todos os cidadãos é iludir-se, pois, à exceção de pequenas comissões onde 

é viável que todos falem, sempre existirão aqueles mais atuantes e aqueles 

que permanecerão numa posição passiva de ouvinte. Os que se destacam na 

arte da oratória, na desinibição, na coerência de ideias, na sedução da palavra, 

hão de ver seu discurso predominar sobre o dos demais, recebendo um poder 

que não lhe é legítimo, pois não foi realmente escolhido para representar os 

ideais do grupo, mas utilizou-se do oportunismo para dominar. Logo, serão 

formadas associações, coalizões, e a representação estará de mesmo modo 

presente, porém sob a forma de uma conveniência repulsiva e ilegítima. 

As vantagens advindas de um regime de representação são agora 

claras. Ao eleger um representante, estamos voluntariamente transferindo a 

outrem o poder, não por conveniência ou oportunismo, mas porque 

reconhecemos nele perspectivas que partilhamos e concordamos.  

Portanto, sendo a representação necessária, devemos abandonar a 

ideia de que para haver participação política efetiva por parte de cada cidadão 

é necessária a implantação da lógica da identidade ou da co-presença, nas 

quais ou o representante é idêntico aos representados ou toda a população 
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possa tomar parte em todos os fóruns de discussão de seu interesse. Sabemos 

que ambos são impossíveis. Para viabilizar o sistema representativo é preciso 

desenvolver uma lógica mais coerente, que comporte a realidade da 

democracia de massa, da descentralização das instituições políticas, e da 

singularidade de todos os indivíduos.  Deve haver uma mediação, uma ponte 

de comunicação, entre eleitores dos diversos segmentos sociais e os seus 

representantes. O diálogo entre esses blocos e, mais importante ainda, a 

prestação de contas que os representantes devem dar aos seus representados 

e que estes devem cobrar daqueles, permitem uma simbiose harmônica entre 

políticos e sociedade. A conceitualização de Young dessa problemática, 

resolvendo o paradoxo da identidade através do que ela chama de “différance” 

é bastante útil na nossa discussão: 

 

“Conceitualizar a representação em termos de différance significa 

reconhecer e afirmar que há uma diferença, uma separação entre o 

representante e os representados. Evidentemente, nenhuma pessoa pode 

pôr-se por (stand for) e falar como uma pluralidade de outras pessoas. A 

função do representante de falar por não deve ser confundida com um 

requisito identitário de que o representante fale como os eleitores falariam, 

tentando estar presentes por eles na sua ausência.” (YOUNG, 2006, p. 149) 

 

O grande problema das democracias de massa, hodiernamente, 

reside não no sistema representativo, que predomina na maior parte dos 

países ocidentais, mas na forma como essa representação está estabelecida 

na sociedade. É extremamente complicado manter o diálogo permanente entre 

representantes e representados, o que acaba por afastar os segundos do 

campo político, deixando o espaço de poder livre para os usurpadores. O 

cidadão deve primeiramente ter consciência de que sua tarefa como eleitor não 

termina no ato do voto. O voto é o pontapé inicial para a empreitada que a 

população deverá enfrentar. A cobrança de resultados e a exigência de uma 

política de governo condizente com a proposta apresentada ao povo no 

período de eleições é o cerne da solução de uma política mais transparente. 

Anne Phillips, é outra autora que, apesar de algumas divergências do ponto de 

vista de Iris Young, defende como esta que: 
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“A qualidade da representação é, assim, vista como dependente de 

mecanismos mais firmes de responsabilização e prestação de contas, que 

vinculem mais estreitamente os políticos às opiniões que eles afirmam 

representar.” (Phillips, 2001, p. 271). 

 

 Mas não só isso, a representação deve incluir todos os segmentos 

sociais, para que haja um equilíbrio na tomada de decisões. As camadas da 

sociedade menos privilegiadas devem ser favorecidas com políticas inclusivas, 

pois, do contrário, não conseguirão ser ouvidas. 

Phillips explica em seu artigo “De uma política de ideias a uma 

política de presença?” o quanto a democracia tem girado em torno de uma 

política de ideias, favorecendo aquele que possui tal ou qual discurso, dentro 

de um partido político, valorizando-se aquilo que o representante diz ser, e 

esquecendo-se de deter o olhar para suas ações e para sua postura como 

representante. Assim ocorre uma subordinação do representado ao 

representante, quando o correto seria o contrário. Por conta disso, há uma 

tendência nas lutas políticas atuais, decorrente principalmente de grupos 

minoritários mais organizados politicamente (como é o caso das mulheres), de 

reivindicação de uma política de presença, ou seja, uma política na qual a 

representação dos hipossuficientes seja feita por indivíduos do próprio grupo. 

Afinal, como uma bancada formada apenas por homens poderia avaliar 

adequadamente e resolver os dilemas essencialmente femininos? Ou uma 

bancada de brancos poderia conhecer e tomar parte de lutas de grupos de 

negros? Afirma a autora: 

 

 Muitos dos argumentos correntes a respeito da democracia giram em torno 

do que podemos chamar de demandas por presença política: demandas 

pela representação igual de mulheres e homens; demandas por uma 

proporção mais parelha entre os diferentes grupos étnicos que compõem 

cada sociedade; demandas pela inclusão política de grupos que começam a 

se reconhecer como marginalizados, silenciados ou excluídos. Neste 

importante reenquadramento dos problemas da igualdade política, a 

separação entre quem e o quê é para ser representado, bem como a 

subordinação do primeiro ao segundo, está em plena discussão. A política 

de idéias está sendo desafiada por uma política alternativa, de presença. 

(PHILLIPS, 2001, p. 272). 
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Assim, tem emergido como consequência dessa nova onda de 

reivindicações, uma política de inclusão baseada na criação de cotas 

legislativas para mulheres, como ocorre no Brasil, além de outros métodos de 

inclusão, mais predominantes em outros países. 

  

O Brasil e as mulheres 

 

Como já dito anteriormente, as mulheres brasileiras, em termos 

populacionais, representam mais da metade dos habitantes do país. É fato 

conhecido que esse segmento da sociedade, apesar de representar número 

tão expressivo, não chega a ocupar sequer um quarto do número de 

legisladores do Congresso Federal. Com ínfimos 8,77% de cadeiras ocupadas 

na Câmara dos Deputados e 14,81% de representação no Senado Federal, a 

grande massa das mulheres brasileiras se sentem sub-representadas, caladas 

e esquecidas.  

Mas não deveria ser assim. De acordo com a legislação em vigor no 

país desde o ano de 1997 (Lei 9504/97), as mulheres deveriam ter garantidos 

em cada eleição um mínimo de 30% das candidaturas dos partidos políticos. 

Após 16 anos, e passados oito processos eleitorais no país, vimos que a única 

eleição na qual foi realmente respeitada a determinação legal foi a de 2012. 

Seria essa a solução para a conquista da cidadania plena das mulheres? O 

que mudou na última eleição? 

Os números não mentem. Vejamos a seguir estimativas feitas pelo 

IBGE, no Anuário das Mulheres Brasileiras, publicado em 2011: 
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705 

 

 

Essas são as estimativas comprobatórias dos dados anteriormente 

fornecidos a respeito da representação feminina no âmbito do legislativo 
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705
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federal. Podemos observar que a evolução no período de 2002 a 2010 foi 

mínima. Mas a sub-representação das mulheres não se resume a essa esfera 

de poder. É muito presente também no âmbito do Executivo e Judiciário, o que 

também interfere na atuação das mulheres no meio político e na luta por 

direitos. A exemplo disto, vejamos mais dados: 

706 

 
707 

 

Não é preciso ser grande entendedor de cálculos para se perceber 

que há uma grave disparidade nesses dados. Homens tem predominância 

marcante nas três esferas de poder do Brasil. No âmbito do legislativo federal, 
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como já comentado as mulheres tem participação muito insatisfatória. No 

Poder Executivo é importante notar o grande desfalque de mulheres: até o ano 

de 2003, simplesmente não existiam mulheres nas cadeiras ministeriais, e 

somente em 2010 é que foi eleita a primeira mulher Presidente da República no 

Brasil. A situação se repete na esfera Judiciária: em média 15,7% dos cargos 

de ministro dos Tribunais Superiores são ocupados por mulheres. O resto dos 

84,3% dos cargos é obviamente ocupado por homens. O quadro é drástico 

quando se observa o percentual de mulheres no STM: apenas uma, em meio a 

14 homens. É a referência mais longe da média apontada para os Tribunais.  

A lei de cotas para mulheres nas candidaturas políticas foi um 

avanço, é verdade. Reconhecer o direito a uma participação mais equitativa 

nas eleições é o primeiro passo para a abertura de caminhos que levem a uma 

igualdade de fato, e não só na esfera Legislativa, como também na Executiva e 

Judiciária. Através da entrada no mundo político por meio das Câmaras 

Federais, Estaduais e Municipais, as mulheres passarão a ter armas suficientes 

para a organização de políticas inclusivas em todas as instâncias de poder, 

bem como em todas as facetas da vida (casa, família, trabalho, estudo, etc). 

Mas a questão é: como aplicar na prática esse mecanismo tão favorecedor 

para o grupo feminino? 

O que favoreceu a participação das mulheres em 2012, e portanto 

creio que seja uma boa forma de tornar as leis de inclusão mais eficazes, foi a 

adoção da lei 12.034/09 (minirreforma eleitoral, que modificou a redação da lei 

9504/97, de forma que o art. 10º, par. 3º, deixou de constar "deverá reservar". 

A nova redação diz que o partido político "preencherá" o mínimo de 30%. 

Acrescentou também penalizações aos partidos que descumprirem a 

exigência. Dessa forma, a eleição posterior que ocorreu no ano passado foi a 

primeira a cumprir o percentual de 30% de mulheres candidatas por partido. 

Isso demonstra que o que falta em nosso país, além da criação de novas 

políticas de inclusão, é a efetivação das já existentes. Foi preciso uma década 

e meia para que uma medida simples como aquela fosse respeitada. É 

necessário criar legislações complementares que punam partidos irregulares 

ou que não forneçam investimento suficiente para a capacitação de mulheres 

filiadas para o exercício da carreira política.  
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 A grande dificuldade encontrada por muitas das mulheres 

interessadas em ingressar numa carreira política, além da falta de apoio 

partidário e do pouco investimento em suas campanhas, é a dificuldade, senão 

melhor dizer, a impossibilidade de conciliar essa atividade com demais outras 

acumuladas em sua vida. Ser mãe, mulher, dona-de-casa, e com dupla jornada 

de trabalho, torna praticamente inviável a candidatura feminina. Por isso, 

muitas desistem, ou sequer pensam em seguir tal caminho. A falta de incentivo 

dentro de casa e fora dela são os pontos cruciais para o fracasso desse sonho. 

Não existe em nosso país uma cultura voltada a impulsionar mulheres a 

ascender na política, ou a lutar por tais lugares na sociedade. O preconceito e 

a discriminação também vêm incrementar essa lista de fatores desmotivadores 

para a participação política feminina. E aqui falo em relação ao Brasil, mas 

acredito que na maioria dos países ocidentais essa realidade não é muito 

diferente, principalmente em se tratando de América Latina.  

Podemos ainda acrescentar como dado relevante em nossa 

pesquisa a participação das mulheres em outros tipos de conselhos, comissões 

e cargos de chefia de entidades privadas: 

708 

 

 

Percebe-se, de modo geral, que quanto maior a empresa e quanto 

mais alto o cargo de chefia ou de comando, menor é a porcentagem de 

mulheres ocupando tais cargos. A pequena representação delas em cargos de 
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destaque de grandes empresas denota o alcance do problema da sub-

representação, que ultrapassa o âmbito político do Estado e incorpora todas as 

nuances da vida privada. Com isso, vemos que a questão não gira em torno 

apenas de uma mudança política ou de uma modificação no regime 

democrático, mas numa revolução cultural e estrutural da vida privada. As 

concepções de papéis sociais de homens e mulheres devem ser redefinidas, 

de modo que a distribuição de tarefas seja mais equilibrada, incentivando o 

homem a tomar parte do que concerne ao doméstico e para permitir à mulher a 

participar e se incluir no ambiente político. Antes de uma transformação no 

governo, é uma transformação em mentes. 

 

Conclusão 

 

Vimos que a democracia direta e a representativa têm pontos de 

distanciamento e de encontro entre si.  Mas posições divergentes a respeito 

desses conceitos não mudam a realidade: um ou outro precisam de ajustes. 

Para a situação vivida atualmente de democracias de massa, se torna inviável 

a efetivação de uma democracia direta, o que não significa que ela não deva 

mais existir em certas situações em que é recomendável. Mas democracia 

representativa, mesmo com suas fragilidades, é o meio mais adequado para 

atender o enorme contingente populacional na tomada de decisões. 

Contudo, deve-se observar a forma como esse sistema está sendo 

desenvolvido. Tanto uma política de ideias, como uma política de presença, 

como denomina Phillips, são insuficientes para garantir a participação efetiva 

do povo na tomada de decisões. A representação vai mais além de uma lógica 

identitária, ou de co-presença. É preciso haver um diálogo entre os dois 

sistemas, de forma a se complementarem. Mais ainda, faz-se necessário, com 

urgência, a implementação de mecanismos mais eficientes de prestação de 

contas por parte dos políticos, e maior interesse dos cidadãos em conhecer as 

propostas dos seus candidatos e elegê-los de acordo com aquelas para 

posteriormente poder cobrar destes os resultados esperados. 

Ademais, devemos concluir que legislaturas e instâncias públicas de 

governo como cargos ministeriais do Poder Executivo, ou alta cúpula Judiciária, 

não são os únicos organismos aos quais podemos aplicar as observações 
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sobre representação democrática aqui discorridas. A representação de grupos 

minoritários é essencial no âmbito público, até mesmo em comissões menores, 

em instâncias judiciárias de qualquer grau, e demais setores onde haja 

representação e deliberação de aspectos importantes da vida em social, pois 

suas decisões refletem em toda a sociedade. Acrescentemos que a 

representação das mulheres em específico deve ser ainda mais ampla, pois 

sua exclusão não se limita à atuação política, mas a diversos ramos do dia-a-

dia não relacionados à esfera privada. Elas precisam de mais espaço para 

utilizar o seu potencial. A ascensão em carreiras de sucesso, em altos cargos 

em instituições privadas de grande porte ainda são sonhos difíceis de atingir. 

Elas precisam de mais incentivo e oportunidades. 
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RESUMO 
 
O artigo apresenta as grandes etapas vivenciadas pela comunidade 
internacional no tratamento da temática do estupro contra mulheres em 
conflitos armados, demonstrando as incongruências do Direito Internacional 
Humanitário e os avanços da jurisprudência dos tribunais criminais 
internacionais à luz das teorias feministas do Direito. 
Palavras-chave: Estupro. Conflitos armados. Direito Humanitário. 
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ABSTRACT  
 
The article presents the great stages the international community experienced 
while dealing with rape against women in armed conflicts, exhibiting the 
International Humanitarian Law incongruences and the jurisprudential 
advancements of the international criminal courts in light of the feminist legal 
theories. 
Keywords: Rape. Armed conflicts. Humanitarian Law. Jurisprudence. 
Feminist legal theories. 
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 O que se sabe sobre o estupro cometido contra mulheres em conflitos 

armados? Durante um largo período de tempo a comunidade internacional 

responderia: “não tem importância, faz parte da vida – e da guerra”. O estupro 

faz parte do cotidiano, sobretudo feminino, tanto em tempos de paz quanto 

em tempos de conflito. Neste, todavia, a magnitude das violências e as 

consequências traumáticas aumentam exponencialmente. 

 Os exemplos históricos são inúmeros: soldados alemães estupraram 

belgas ao invadir a Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial; turcos 

estupraram armênias durante o genocídio na Armênia em 1915; japoneses 

assediaram chinesas durante o Estupro de Nanking em 1937-1938, violando 

indiscriminadamente mulheres e crianças e profanando os seus corpos com 

baionetas e outros objetos; russos celebraram a derrocada da Alemanha 

nazista em 1944-1945 com estupros em massa contra milhares de mulheres 

(alemãs, polonesas, russas, judias); norte-americanos estupraram vietnamitas 

durante a Guerra do Vietnã nos anos 1960; Hutus estupraram mulheres Tutsis 

no decorrer do genocídio de Ruanda, nos anos 1990; muçulmanas foram 

continuamente violadas em campos especificamente montados para tal 

propósito na Iugoslávia, também nos anos 1990; e, durante as tensões entre 

o governo do Sudão e grupos rebeldes a partir de 2003, tropas do governo e 

as milícias Janjaweed atacaram continuadamente vilarejos e campos de 

deslocados internos para dizimar comunidades inteiras e estuprar de forma 

sistemática as mulheres ali presentes.   

 Estupro não é sexo. É um ato seminal de afirmação de uma 

masculinidade que se diz superior, direcionada desproporcionalmente às 

mulheres pela crença de serem naturalmente inferiores em razão de seu 

sexo. Trata-se, portanto, de violência de gênero. Como veremos nas linhas 

seguintes, a jurisdição internacional foi o veículo de quebra de um silêncio 

covarde de séculos em relação ao problema. 

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO TRATO DA TEMÁTICA 

 

 A ocorrência de estupro contra mulheres é tida como componente que 

sempre se fez presente nas grandes guerras da humanidade, apesar de não 
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se saber precisar em que momento histórico o estupro nesses contextos foi 

tido como um ato criminoso pelas leis internacionais710. 

Do ponto de vista do ordenamento jurídico internacional, a 

problemática que aqui se enfrenta não obteve tratamento uniforme ao longo 

dos tempos. Conforme periodização apresentada por Alona Hagay-Frey, a 

evolução da consciência internacional pode ser distinta em três etapas: a Era 

do Silêncio, a Era da Honra e a Nova Era711. 

 

2.1 A Era do Silêncio 

  

 A maior de todas as etapas históricas, a Era do Silêncio consistiu no 

momento generalizado de completa indiferença com a ocorrência sistemática 

de violência sexual contra mulheres em conflitos armados. Inúmeras mulheres 

foram, em inúmeras oportunidades, mortas, mutiladas, estupradas, 

inseminadas forçadamente, escravizadas sexualmente, prostituídas e, ainda 

assim, a comunidade internacional continuava a entender que tais agressões 

eram parte inexorável e indissociável do ambiente da guerra (byproduct of 

war)712. 

 Tal status quo, indubitável dizer, consistiu corolário direto dos padrões 

e estereótipos culturais sexistas que consideravam a mulher como 

propriedade, possuída e controlada por um homem (pais e, em seguida, 

maridos). O estupro contra uma mulher, portanto, não caracterizava um crime 

contra a própria vítima, e sim um crime contra a propriedade masculina. Em 

situações de conflito, a mulher era vista e tratada como legítimo espólio da 

guerra, de forma análoga ao gado e a outras posses materiais713. 

 Nada obstante a existência de exemplos pontuais de proibição jurídica 

ao ato do estupro ao longo de tal Era714, a violência sexual em geral continuou 
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a ser tolerada por comandantes e oficiais, vários destes acreditando que tal 

prática antes da batalha recrudescia a agressividade do soldado e, depois 

dela, significava uma recompensa merecida e uma oportunidade para aliviar 

as tensões e relaxar715. Como precisamente coloca Nomi Levenkron, “o 

silêncio tem sido considerado preferível à oposição do tabu de não se falar 

sobre o assunto, e o banimento preferível à inclusão” (tradução livre)716. 

 A cultura do silêncio também se fez presente na relevante experiência 

dos Tribunais pós-Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg 

(International Military Tribunal in Nuremberg – IMT, em inglês) e o Tribunal de 

Tóquio (International Military Tribunal for the Far East – IMTFE, em inglês): a 

oportunidade emblemática de ventilar uma resposta sonora às atrocidades 

cometidas contra as mulheres civis durante a guerra mais sangrenta da 

história infelizmente não foi aproveitada717.  

Ambos os tribunais estavam imbuídos, mediante seus respectivos 

Estatutos, de competência para processar e julgar crimes contra a paz, crimes 

de guerra e crimes contra a humanidade. Todavia, em vez de se enfrentar 

diretamente a ocorrência sistemática de estupro durante o conflito e tratá-lo 

como os outros crimes, tal violência foi vista como algo “abominável demais 

para ser processado, e tão impossível de se prevenir que era indigno de ser 

processado” (tradução livre)718. Nada obstante a ampla documentação de 

atos de estupro, abortos forçados, esterilizações forçadas, prostituição 

forçada, escravidão sexual etc., a prioridade residiu nos chamados crimes 

contra a paz719, em detrimento das outras categorias ali encartadas que 
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poderiam, mediante interpretação extensiva, abarcar atos de violência sexual 

perpetrados contra civis720. 

 O silêncio era norma e não exceção. Esse silêncio insensível que 

relega ao esquecimento incontáveis mulheres brutalizadas é o mesmo que as 

amordaça por medo, vergonha ou culpa da violência que sofreram. A 

estigmatização – fortemente presente em violências de cunho sexual como o 

estupro – lançou um véu de obscuridade sobre o assunto por muitos anos, 

dificultando sobremaneira a própria reabilitação daquelas que sofreram em 

contextos de completa instabilidade política e institucional. Na Era do Silêncio, 

como se vê, “o estupro de uma mulher solitária em face da destruição de uma 

nação inteira não tinha particular importância” (tradução livre)721. 

 

2.2 A Era da Honra 

 

 O silêncio penetrante é timidamente quebrado – não sem controvérsias 

– pela promulgação das Convenções de Genebra de 1949, logo após o fim da 

Segunda Guerra Mundial. Antes do advento de tais instrumentos normativos, 

somente havia uma vaga lembrança do que poderia ser entendido como uma 

proibição indireta da violência sexual nas Convenções de Haia de 1899 e 

1907, as quais continham a determinação do respeito à “honra familiar”. 

 As Convenções de Genebra de 1949, nesse sentido, abordaram o 

crime de estupro de maneira mais explícita, constituindo os primeiros 

documentos internacionais a assim fazê-lo – no caso, inserindo o estupro no 

contexto da proteção dos civis em conflitos armados. O ineditismo, todavia, 

não foi muito longe: dos 429 artigos das quatro convenções, apenas uma 

frase de um artigo pretende proteger explicitamente as mulheres contra o 
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estupro722. Posteriormente, os Protocolos Adicionais I723 e II724, ambos de 

1977, trouxeram alguns dispositivos que se referiam ao estupro, porém 

fazendo tal violação permanecer no rol de “assédios indecentes” contra os 

quais as mulheres deveriam ser protegidas. 

A forma pela qual o Direito Internacional Humanitário (DIH) consolidou-

se atraiu diversas críticas – sobretudo das teóricas feministas – em razão do 

liame sempre persistente entre a violência sexual e a honra. Como colocado 

nas linhas antecedentes, todos os dispositivos que se referem literalmente ao 

estupro apresentam este crime como ato sempre atrelado à honra ou à 

indecência, apontando que a objetividade jurídica de tais normas não é 

precisamente tutelar a integridade física e psíquica ou a autodeterminação 

sexual da vítima, e sim preservar uma determinada moralidade sexual. Na 

perspectiva das Convenções de Genebra, por conseguinte, o estupro é mais 

uma ofensa à honra da mulher (e, por extensão, à honra de seu proprietário 

masculino) do que à sua dignidade enquanto ser humano725. 

A diferenciação que o legislador internacional faz entre o estupro (um 

crime notadamente de gênero) e outros tipos de delito vai mais além: o 

estupro não figura como uma das violações graves (grave breaches) das 

Convenções de Genebra (o que em tese o afastaria do rol de crimes de 

guerra submetidos à jurisdição universal726), assim como não consta no art. 3º 

comum a todas as Convenções (aplicável aos conflitos armados não 

internacionais e reputado Direito Internacional consuetudinário727), o que 
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dificulta sobremodo a efetividade do intento protetivo de tais instrumentos nas 

realidades destruídas pela guerra728. 

Em última análise, a linha de raciocínio seguida pelo legislador do DIH 

aceita a concepção de estupro enquanto ofensa à honra masculina, 

evidenciando as raízes patriarcais que pregam a violência sexual como 

inexorável às circunstâncias e como acontecimento desonroso para os 

proprietários masculinos daquele bem violado. As mulheres, então, eram os 

objetos de um ataque vergonhoso, as propriedades que talvez precisem de 

proteção, mas que não eram sujeitos de direitos729.  

 

2.3 A Nova Era 

 

 A Nova Era é o período (ainda em curso) lançado pela criação dos 

Tribunais ad hoc para a ex-Iugoslávia (International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia - ICTY, em inglês) e para Ruanda (International Criminal 

Tribunal for Rwanda – ICTR, em inglês) na década de 90. A criação de tais 

tribunais representou verdadeiro marco histórico no trato da temática do 

estupro contra mulheres em conflitos armados, lançando luz às brutalidades 

que anteriormente não angariavam preocupação significativa por parte da 

comunidade internacional. 

 A expressa inclusão do estupro como crime contra a humanidade no 

Estatuto do Tribunal da ex-Iugoslávia e, no Estatuto do Tribunal de Ruanda, 

como crime de guerra e crime contra a humanidade, é indicativo pungente da 

tomada de consciência quanto à necessidade da judicialização de tais 

violações e de um provimento jurisdicional adequado e efetivo às mulheres 

historicamente negligenciadas. Tal judicialização, como se verá a seguir, 

consiste no mecanismo por excelência para o empoderamento das mulheres 
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em contextos de conflito, resgatando uma defasagem histórica que é 

característica do marco regulatório humanitário. 

 

3 OS TRIBUNAIS PENAIS INTERNACIONAIS 

 

 Um novo momento histórico apresentou-se propício para a 

consolidação da jurisdição criminal internacional: o acirramento dos conflitos 

na ex-Iugoslávia (a partir de 1991) e em Ruanda (1994) não mais permitiam o 

pretérito comportamento apático da comunidade internacional. Foi com 

espeque em tais acontecimentos que o pontapé inicial foi dado: a criação, em 

1993, do Tribunal ad hoc para processar e julgar os crimes cometidos no 

conflito dos Bálcãs constituiu o ímpeto primário para os novos 

desenvolvimentos no tratamento dado aos crimes sexuais730. 

 Importante colocar que o contexto geopolítico que se colocava no 

começo da década de 90 foi crucial para se entender os motivos pelos quais, 

quase 50 anos depois de Nuremberg e Tóquio, tentou-se novamente dar uma 

segunda chance à ideia de justiça criminal internacional. Conforme aponta 

Antonio Cassese, o fim da Guerra Fria gerou catalisadores nesse processo de 

maturação da justiça, assim como provocou fragmentação e instabilidade no 

globo. De um lado, seu fim nutriu um “novo espírito de relativo otimismo”, 

havendo a clara redução das descrenças e suspeitas mútuas interestatais e 

um crescente acordo sem precedentes entre os cinco Estados permanentes 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). De outro, o colapso 

do modelo de gestão da política internacional durante a Guerra Fria (Estados 

Unidos e União Soviética atuando como “polícias” mantenedoras de um 

mínimo de ordem dentro de suas esferas de influência) causou desordem e 

fragmentação que, em conjunto com crescentes nacionalismos e 

fundamentalismos, levaram a inúmeros conflitos armados internos com 

bastante derramamento de sangue e crueldade731. 

A nova ordem mundial era uma ordem na qual os direitos humanos 

cresciam em importância. Os mecanismos de monitoramento do respeito a 
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tais obrigações provaram-se deficientes, o que também impulsionou a crença 

de que a melhor maneira para se atingir o cumprimento dos Estados era por 

meio de um processo judicial e da condenação individual dos responsáveis 

pela infração. Esse período, por conseguinte, foi caracterizado pelo 

desenvolvimento de instituições empoderadas para processar e punir graves 

violações do DIH732. 

 Em síntese, a importância do estabelecimento dos tribunais 

internacionais ad hoc tem quatro vertentes: a) o estabelecimento de tribunais 

pelo Conselho de Segurança733 aliou as infrações graves aos direitos 

humanos e aos valores universais fundamentais à paz e segurança 

internacionais; b) os tribunais ad hoc se diferenciaram dos predecessores 

porque não são tribunais que representaram o lado vitorioso da guerra, 

representando o primeiro passo em direção à jurisdição neutra; c) contribuem 

para uniformizar o desenvolvimento dos procedimentos e regras de aplicação 

do Direito Internacional, além do direito substantivo; d) aceleraram a 

implementação da ideia de uma corte internacional permanente734.  

 

3.1 Tribunal Internacional para a ex-Iugoslávia 

 

O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY, em inglês) foi, como já 

dito, criado pelo Conselho de Segurança em 1993, tendo como competência 

julgar as pessoas responsáveis por sérias violações do direito humanitário 

internacional cometidas no antigo território da Iugoslávia desde 1º de janeiro 

de 1991. 

A Iugoslávia, após a Segunda Guerra Mundial, era composta por seis 

repúblicas onde moravam diversos grupos étnicos: Bosnia e Herzegovina, 

Croácia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Eslovênia. Com a morte do líder 

autoritário Marshal Tito e com uma economia passando por dificuldades, 

tensões étnicas recrudesceram e a união entre as repúblicas começou a 

desmoronar. Nesse contexto, o processo de independência da Bósnia foi 
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marcado por repressões violentas por parte da hegemonia sérvia, com o 

apoio do Exército Popular da Iugoslávia – o que levou a perseguições e 

massacres brutais dos bósnios muçulmanos e croatas, cometidos por bósnios 

sérvios735. 

A violência sexual foi instrumento de terror largamente e 

sistematicamente utilizado durante os anos de guerra que se seguiram até 

novembro de 1995. Apesar de todas as partes no conflito terem se utilizado 

desse expediente, os bósnios sérvios foram tidos como os maiores 

responsáveis pelos atos sexuais, dirigidos principalmente às mulheres 

muçulmanas com o fim de limpeza étnica. As estimativas variam, mas 

algumas apontam que cerca de 60.000 mulheres foram estupradas (diversos 

campos de estupro foram montados em restaurantes, hotéis e escolas onde 

mulheres eram repetidamente violentadas por soldados sérvios)736. 

O escrutínio internacional, dessa vez, foi intenso. Nunca antes crimes 

sexuais foram tão intensamente investigados e documentados, mormente em 

razão da maior consciência global dos danos gerados por tais crimes, da 

presença inédita de mulheres investigadoras, procuradoras e juízas e da 

pressão impressa por organizações de direitos humanos das mulheres para 

que os delitos fossem processados. No momento em que o Tribunal da 

Iugoslávia foi criado, as organizações de mulheres e estudiosos já haviam 

percorrido um longo caminho de desconstrução dos estereótipos acerca de 

crimes de estupro. Apesar dos avanços, o Tribunal não estava munido de 

nenhum precedente internacional para processar crimes de gênero737. 

O Estatuto do Tribunal738 traz em seu bojo a previsão de crimes contra 

a humanidade (art. 5º), crimes de guerra (violações graves às Convenções de 

Genebra de 1949 – art. 2º; violações às leis e costumes da guerra – art. 3º) e 

genocídio (art. 4º), porém só reconheceu expressamente o estupro enquanto 

uma das hipóteses de crimes contra a humanidade. Nada obstante o aparente 

silêncio do documento em relação aos outros delitos, a jurisprudência do 
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Tribunal já apresenta entendimento consolidado no sentido de que as várias 

formas de violência sexual estão cobertas pelas infrações graves das 

Convenções de Genebra de 1949 (principalmente pelas cláusulas de “tortura”, 

“tratamento desumano”, “causar intencionalmente grande sofrimento”, 

“ofensas graves à integridade física ou à saúde”), pelo art. 3º comum a todas 

as Convenções e pelas cláusulas “b” (“ofensas graves à integridade física ou 

mental de membros do grupo”), “c” (“sujeição intencional do grupo a 

condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou 

parcial”) e “d” (“imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no 

seio do grupo”) do artigo referente ao genocídio no Estatuto739. 

De forma exemplificada, passamos a abordar alguns casos já 

finalizados pela Corte que foram emblemáticos e importantes para a questão 

do estupro. 

 

3.1.1 O Procurador v. Zdravko Mucić, Hazim Delić, Esad Landžo & Zejnil 

Delalić (“Čelebići Camp”) IT-96-21 

 

 Zdravko Mucić, Hazim Delić e Esad Landžo foram condenados por 

violações graves às Convenções de Genebra de 1949, previstas no art. 2º do 

Estatuto do Tribunal. De acordo com o indiciamento, bósnios muçulmanos e 

croatas passaram a controlar vilas ocupadas predominantemente por bósnios 

sérvios em 1992, ocasião na qual várias pessoas foram detidas no campo de 

Čelebići e sofreram inúmeras violações de direitos humanos, inclusive 

estupro. 

 O Tribunal reputou Delić individualmente responsável por ter estuprado 

diversas vezes duas detidas durante interrogações, apontando que o 

propósito de tais violações foi o de intimidar e coagir as vítimas a dar 

informações e a criar uma atmosfera de medo e impotência no campo (um 

dos estupros foi cometido na presença de outros guardas)740. A Câmara de 

Julgamento o entendeu culpado de estupro como tortura (infração grave às 

Convenções de Genebra), compreendendo que as violações caracterizaram 
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um ataque à dignidade humana e à integridade física741, além de 

discriminação sexual (conferindo, portanto, uma perspectiva de gênero ao 

crime cometido)742. Ademais, com base na doutrina da responsabilidade de 

comando, Mucić e Delić foram condenados pelos crimes de guerra de 

“tratamento desumano” e “causar intencionalmente grande sofrimento ou 

ofensa grave à integridade física” pelo cometimento de abusos sexuais por 

parte de seus subordinados dentro do campo743. 

 

3.1.2 O Procurador v. Anto Furundžija (“Lašva Valley”) IT-95-17/1 

 

 Anto Furundžija, comandante local dos Jokers (unidade especial da 

polícia militar do Conselho de Defesa Croata), foi acusado pelo Tribunal de 

não ter impedido agressões físicas e estupros sucessivos cometidos por um 

soldado subordinado contra uma mulher muçulmana (referida como 

testemunha “A”) durante interrogatórios dos quais participou. O Tribunal 

entendeu que a sua inação foi contribuição substancial para os crimes 

cometidos, condenando-o pelos crimes de tortura e ofensa à dignidade 

pessoal, incluindo estupro, enquanto violações às leis e costumes da guerra 

(art. 3º do Estatuto). 

 A Câmara de Julgamento  salientou ser “indisputável que o estupro e 

outras agressões sexuais sérias em situações de conflito armado ocasionam 

a responsabilidade criminal dos perpetradores”744 e rediscutiu a definição de 

estupro formulada pela Câmara de Julgamento I do Tribunal Internacional 

para a Ruanda no caso Akayesu (cf. ponto 3.2.1 abaixo) e endossada no caso 

Čelebići (cf. supra)745. 

 

3.1.3 O Procurador v. Kunarac, Kovač & Vuković (“Foča”) IT-96-23 e 23/1 
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 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač e Zoran Vuković foram acusados 

de violações às leis e costumes de guerra e crimes contra a humanidade 

(estupro, tortura, escravidão e ofensa à dignidade pessoal) por terem 

participado da campanha das forças sérvias no município de Foča com o fim 

de expulsar os muçulmanos ali residentes. Restou comprovada a 

manipulação de táticas de difusão do terror por parte dos acusados, sendo o 

estupro um dos métodos por excelência. 

 O caso em espeque foi significativo, visto que constituiu o primeiro 

indiciamento da história dos crimes internacionais em que o processo baseou-

se unicamente em acusações de violência sexual e a primeira condenação de 

estupro em conflitos armados como crime contra a humanidade746. Não só 

isso, a Câmara julgadora entendeu por redefinir o conceito de estupro 

substituindo o anterior elemento da força (colocado pelo caso Furundžija) pelo 

elemento do consentimento – para tal propósito, o consentimento deve ser 

dado voluntariamente como resultado do livre arbítrio da vítima, aquilatado 

dentro do contexto das circunstâncias fáticas747. 

 

3.2 Tribunal Internacional para a Ruanda 

 

 O Tribunal Penal Internacional para a Ruanda (International Criminal 

Tribunal for Rwanda – ICTR, em inglês) foi implementado pelo Conselho de 

Segurança em 1994 com o fito de julgar as pessoas responsáveis por 

genocídio e outras sérias violações do Direito Internacional Humanitário 

cometidas em Ruanda ou no território dos Estados vizinhos entre 1º de 

janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 1994. 

 Estima-se que o conflito em Ruanda tirou a vida de cerca de 800.000 

pessoas, a maioria pertencente à etnia dos tutsis. A guerra, alimentada por 

tensões entre as duas etnias mais expressivas do país – tutsis e hutus – já 

existentes desde o regime colonial belga, durou apenas 100 dias (abril a julho 

de 1994). A magnitude da violência, todavia, foi assustadora: homens, 

mulheres e crianças foram sistematicamente massacrados, enquanto outras 

                                                           
746

 TESCARI, Adriana Sader, op. cit., p. 133. 
747

 SIVAKUMARAN, Sandesh. The Law of Non-International Armed Conflict. Oxford: Oxford 
University Press, 2012, p. 265. 



 

 

 

160 

centenas de milhares foram torturados e abusados. O estupro, como apontou 

à época o Relator Especial das Nações Unidas para Ruanda, Rene Degni-

Segui, “era a regra, e sua ausência a exceção”. Estima-se que entre 250.000 

e 500.000 mulheres tenham sido estupradas durante o genocídio748. 

 Diante da utilização massiva do estupro como instrumento de terror e 

de limpeza étnica749, o Estatuto do Tribunal para Ruanda previu tal delito tanto 

como crime contra a humanidade (art. 3º, “g”) quanto como crime de guerra 

(art. 4º, “e”). 

 

3.2.1 O Procurador v. Jean-Paul Akayesu ICTR-96-4 

 

  Jean-Paul Akayesu, burgomestre da comuna de Taba, foi acusado de 

genocídio, crimes contra a humanidade e violações ao art. 3º comum às 

Convenções de Genebra por, dentre outras condutas criminosas, ter tido 

conhecimento, presenciado e incentivado violências sexuais cometidas dentro 

da sede administrativa de Taba ou nas redondezas750. 

 Trata-se da primeira condenação da história que entendeu que o 

estupro poderia ser qualificado como crime de genocídio e crime contra a 

humanidade. A Câmara de Julgamento adjudicou no sentido de que a 

violência sexual foi parte do processo de destruição da etnia tutsi e que 

caracterizou um ataque generalizado e sistemático dos hutus com a intenção 
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de humilhar, causar dano e destruir, fisicamente e mentalmente, o grupo 

tutsi751. 

 Importante anotar, ainda, que o Tribunal delimitou o seu próprio 

conceito de estupro, que seria a “invasão física de natureza sexual, cometida 

em uma pessoa sob circunstâncias que são coercivas” (não implica 

necessariamente o uso da força física; intimidação e ameaças podem 

constituir formas de coerção). A violência sexual, mais abrangente e que inclui 

o estupro, pode incluir atos que não envolvem sequer contato físico752.  

 

3.3 Tribunal Penal Internacional 

 

 A experiência dos tribunais ad hoc acima mencionados foi fundamental 

para a codificação da violência sexual na memória da jurisdição internacional 

e influenciou diretamente na competência material do Tribunal Penal 

Internacional (TPI). Reconhecendo a oportunidade de integrar de forma 

abrangente, compreensiva e definitiva (já que o TPI é a primeira corte 

internacional de caráter permanente que determina a responsabilidade 

criminal individual753) um corpo de disposições sensíveis às questões de 

gênero no Direito Penal Internacional, é que os grupos de advocacy 

feministas participaram ativamente das negociações do Estatuto do Roma, 

instrumento constitutivo do Tribunal754. 

O Estatuto de Roma755 (aprovado em 1998, entrada em vigor em 2002) 

traz diversos dispositivos que refletem a integração de gênero em seu corpo: 

desde a qualificação de seus crimes (arts. 6º ao 8º), passando pela 

composição dos órgãos da Corte (art. 36, item 8; art. 42, item 9; art. 43, item 

6), até os procedimentos de participação das vítimas. O TPI deu voz às 
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mulheres em seus procedimentos, algo negligenciado pelos tribunais 

antecessores756. Todavia, o ponto nevrálgico das inovações foram os crimes 

em espécie: o estupro está expressamente encartado nos crimes contra a 

humanidade (art. 7º, item 1, “g”) e – o que é mais inédito – nos crimes de 

guerra (art. 8º, item 2, “b”, xxii). No que tange ao crime de genocídio, o 

Elements of Crime757 prescreve que o estupro pode estar encartado no art. 6º, 

“b” (“ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo”), do 

Estatuto se o ato for cometido com a intenção de destruir, no todo ou em 

parte, um grupo nacional, étnico, rácico ou religioso. 

O TPI, com poucos anos de experiência, somente proferiu uma 

sentença até hoje – a condenação do comandante de milícia e recrutador de 

crianças-soldado Thomas Lubanga –, o que lança dúvidas sobre o corpo de 

jurisprudência que será construído, sobretudo em relação à violência sexual. 

O que se espera, todavia, é que o corpo de magistrados concretize as 

previsões estatutárias munido e inspirado nas jurisprudências sedimentadas 

pelos tribunais mais antigos. Afinal, como dizem Barbara Bedont e Katherine 

Hall Martinez: “Já era tempo que tais crimes parem de ser vistos como 

‘produtos inevitáveis’ da guerra e recebam a atenção séria que merecem”758. 

 

4 O NOVO STATUS QUO À LUZ DAS TEORIAS FEMINISTAS DO DIREITO 

  

 Nada mais apropriado do que iniciar este ponto com a indagação 

certeira de Rhonda Copelon: se os crimes de violência sexual estão 

positivados, por que preocupar-se com integração de gênero? A resposta é 

simples: a história ensina que existe uma tendência que crimes vistos como 

crimes contra mulheres sejam tratados como de importância secundária. 

Destarte, faz diferença, em relação aos elementos que devem ser provados, às 

penalidades a serem impostas e ao entendimento cultural mais geral sobre 

                                                           
756

 McKAY, Fiona. Victim Participation in Proceedings before the International Criminal Court. 
Human Rights Brief, v. 15, n. 3, 2008. 
757

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Elements of Crimes. Disponível em: <http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-
45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf>. Acesso em: 09 ago. 2013. 
758

 BEDONT, Barbara; MARTINEZ, Katherine Hall, op. cit. 



 

 

 

163 

violência contra mulher, que o estupro seja, por exemplo, tratado como tortura 

e não como humilhação759. 

 Esse é o aspecto fulcral das inquietações das teorias feministas: a 

tomada de consciência de que o Direito não é neutro e nem objetivo. As teorias 

feministas do Direito, enquanto teorias críticas sociais acopladas a críticas 

também epistemológicas da ciência convencional dominada por homens760, 

diagnosticaram diferentes distorções e injustiças dentro do Direito – seja pela 

desigualdade jurídica de tratamento (reformismo legal), pela masculinidade 

penetrante no próprio Direito (Direito como ordem patriarcal) ou pela negação 

da sua ambiguidade inerente (teoria jurídica crítica: ele é tão racional quanto 

irracional, tão objetivo quanto subjetivo, tão masculino quanto feminino, tão 

universal quanto particular)761. Qualquer que seja o posicionamento adotado, 

um denominador comum persiste a todos eles: a crença de que os 

essencialismos/naturalismos na construção da masculinidade e da feminilidade 

servem a determinados interesses políticos – in casu, a subordinação do 

feminino ao masculino. 

 O Direito Internacional não foge à regra: ele foi inventado e formulado 

por homens para proteger homens e, assim, ignorou historicamente as 

sistemáticas violências perpetradas contra as mulheres762. Não só isso, tal 

ramo jurídico abraçou a construção liberal de separação entre a esfera privada 

(nacional) e a esfera pública (internacional), determinando quais assuntos são 

suficientemente relevantes para merecerem a atenção da comunidade 

internacional. Como aponta Alona Hagay-Frey, a linha que separa aqueles que 

estão protegidos sob as asas do Direito Internacional daqueles que não estão 

coincide com a linha de gênero763. 

 Como visto, durante séculos a temática do estupro foi relegada como 

assunto privado, inserido na soberania de cada Estado e não merecedor de 

maior atenção ou proteção pela esfera pública (a Era do Silêncio). Somente 

com a criação e consolidação dos tribunais ad hoc e com a aprovação do 

Estatuto de Roma do TPI é que as questões atinentes ao gênero vieram à 
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superfície e passaram a ser consideradas fundamentais para a manutenção da 

paz e da segurança internacionais. 

 Ainda que o DIH, mediante suas Convenções de Genebra, ainda atrelem 

a violência sexual a questões de honra e decência, pode-se enxergar uma 

evolução no sentido da autonomização dos crimes sexuais em relações a 

esses elementos anacrônicos, fruto direto do trabalho dos tribunais para 

Ruanda e para ex-Iugoslávia (sobretudo nos casos Akayesu, Furundžija e 

Kunarac). A partir do julgamento Kunarac (e a inserção da questão do 

“consentimento” no conceito de estupro, em substituição à “força”) é que a 

vontade da vítima surge como essencial e que se entende a liberdade e a 

autodeterminação sexual como bens jurídicos da humanidade764. De qualquer 

forma, acredito ser possível, na esteira do posicionamento de Valerie 

Oosterveld, uma combinação de escrutínio contínuo do DIH com a luta por sua 

melhor aplicação, reinterpretação e reforma de suas disposições como 

estratégia para melhorar a situação das mulheres civis em conflitos armados765. 

Seguindo o entendimento da teoria jurídica crítica feminista, é possível 

visualizar o Direito como mais uma atividade humana como qualquer outra, 

podendo ser moldada e revisitada a todo tempo para servir a propósitos 

alternativos. 

 Apesar dos avanços supracitados, alguns pontos ainda continuam sendo 

objetos de críticas.  

O Estatuto de Roma perdeu uma oportunidade de sedimentar a 

construção de alguns posicionamentos dos tribunais anteriores em relação ao 

estupro, quais sejam: a) positivá-lo como ato de genocídio e incluir o 

“gênero”766 como uma das bases de proteção na mesma categoria; b) incluí-lo 

expressamente como uma das infrações graves às Convenções de Genebra de 

1949 (como o Tribunal da ex-Iugoslávia já entendeu em diversas ocasiões); c) 

definir os seus elementos constitutivos. A tradição de se incluir as 

necessidades femininas por meio de “ginásticas hermenêuticas” pela 

jurisprudência parece que ainda continuará. 
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 FIDALGO, Sónia, op. cit., p. 1018. 
765

 OOSTERVELD, Valerie. Feminist Debates on Civilian Women and International 
Humanitarian Law. Windsor Yearbook of Access to Justice, v. 27, n. 2, 2009, p. 387. 
766

 O conceito de “gênero” trazido pelo Estatuto é extremamente polêmico e, para alguns, 
imprestável para verter as aspirações feministas. Cf. Idem. The Definition of “Gender” in the 
Rome Statute of the International Criminal Court: A Step Forward or Back for International 
Criminal Justice? Harvard Human Rights Journal, v. 18, 2005. 
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Saliente-se que a necessidade de enquadrar o estupro – uma violência 

marcadamente de gênero (ou seja, cometida desproporcionalmente contra 

mulheres e meninas pelo fato de serem mulheres e meninas) – em categorias 

tradicionais previamente definidas também é problemática, já que oculta o 

substrato de gênero desse crime. Não só isso, tal exigência também cria 

diferenciações entre estupros “mais graves” (ligados a um ataque a uma 

comunidade ou grupo específico de pessoas) e estupros “menos graves”, o que 

significa que o Direito Penal Internacional ainda incorpora a problemática 

distinção público/privado: opera na esfera pública da coletividade, deixando a 

esfera privada do indivíduo intocada767. 

Nada obstante a marcha antológica iniciada pelos tribunais ad hoc e 

continuada pelo TPI, vê-se que ainda existe um longo caminho a percorrer. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mostra-se um impasse: é suficiente incluir o estupro nas categorias 

tradicionais? Creio, de acordo com Alona Hagay-Frey768, ser possível lutar por 

duas frentes. De um lado, a integração/adequação de gênero nos documentos 

internacionais já existentes é premente de um ponto de vista pragmático – 

afinal de contas, há incontáveis mulheres em situações de conflito armado 

necessitando de proteção e de reconhecimento agora, não futuramente. De 

outro, há inúmeras lacunas que precisam ser ocupadas por uma proposta de 

visão alternativa que inclua todas as mulheres, ao lado de todos os homens, 

como sujeitos de direitos. 

 Não se trata de olvidar as conquistas já realizadas e recomeçar do zero. 

O DIH e os Estatutos dos Tribunais, apesar de suas falhas, são instrumentos 

garantidores de direitos que representam um mínimo de esperança em lugares 

onde reinam a violência, o medo e a morte. Os tribunais internacionais, como 

apontado, quebraram um silêncio prevalecente por séculos, o que 

indubitavelmente caracteriza uma mudança revolucionária para inúmeras 

mulheres. A consciência desse fato não significa, todavia, endossar uma 

postura conformista e a-histórica: o Direito legitima uma determinada ordem 

social. Penetrar o ordenamento jurídico com proposições feministas que 
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 HAGAY-FREY, Alona, op. cit., p. 101. 
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enfatizem que existem relações de poder assimétricas sendo chanceladas pela 

estrutura jurídica é um passo para o empoderamento das mulheres, inclusive 

as que estão presas em um conflito armado. 

Nesse diapasão, a proposta da criação de crimes internacionais 

específicos para violências de gênero não é utópica. Afinal, até quando as 

aspirações das mulheres caberão satisfatoriamente em interpretações 

analógicas sucessivas de conceitos pré-definidos por uma visão masculina do 

mundo?  
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RESUMO 

Entre os discursos presentes na manutenção da norma do regime ditatorial 
stronista no Paraguai há um normatizador das expressões sexuais e de 
gênero. Práticas institucionais regulatórias fundamentadas no conceito 
naturalizante de “família monogâmica e heterossexual” resultaram em um 
verdadeiro clima de terror contra subjetividades que atentavam contra as 
“viris tradições paraguaias”.  

Palavras-chave: Biopolítica, Sexualidade, América Latina, Ditadura, 
Paraguai 

 

ABSTRACT 

Among the discourses present on the maintenance of the dictatorial 
Stroessner regime rule in Paraguay there is a normalizing expressions of 
sexual and gender violence. Regulatory institutional practices based on 
naturalizing concept of "monogamous, heterosexual family" resulted in a real 
enviroment of fear against subjectivities that violated "manly Paraguayan 
traditions."  

Keywords: Biopolitics, Sexuality, Latin America, Dictatorship, Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presença da violência institucional na vida cotidiana não é 

exclusividade dos estados de exceção, porém, é neste tipo de contexto que fica 

evidente a impossibilidade de separação das questões de ordem públicas e 

privadas, já que o registro da multiplicidade de delitos explicita a forma como os 

assuntos considerados de âmbito privado, como a sexualidade, também era 

uma questão de “sanidade pública” para as autoridades militares. 
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Nos casos analisados no presente artigo poderemos destacar a forma 

como a moralidade baseada no conceito de “família heterossexual, 

monogâmica e patriarcal” enviesou as normas institucionais ditatoriais que 

afetaram corpos que expressavam subjetividades sexuais e de gênero 

múltiplas. 

A homossexualidade, assim como a suposta bigamia de alguns, foi 

reprimida em um contexto político de estado de exceção em que se valorizava 

de forma pública a virilidade e a mão forte paternalista do presidente 

Stroessner. Neste sentido, certas características assimiladas como de gênero 

são reivindicadas o tempo todo para garantir a “boa manutenção do Estado e 

da Pátria”. 

No contexto da ditadura paraguaia, a utilização do aparato ditatorial para 

conter as expressões que confundiam a norma heterossexual vigente, ao não 

estarem “alinhadas” de acordo com as construções de “sexo, gênero, 

orientação sexual”, demonstra um regime biopolítico769 de gênero e 

sexualidade (FOSTER, 2001) que coexiste com o stronismo. Assim como os 

governos ditatoriais, o regime de gênero também produz e qualifica seus 

corpos abjetos770 (BUTLER, 2002).  

Para conter as expressões destes corpos, o governo paraguaio utilizou 

um mecanismo de controle de criminalidade para prender, normalizar e 

estigmatizar essas subjetividades consideradas desviantes, de modo a traçar 

nestes corpos um teor de culpabilidade no terror social de forma a tentar 

justificar sua abjeção.  

Estas perseguições afetaram diretamente pelo menos mais de 700 

corpos considerados abjetos, entre os períodos analisados de 1959 a 1982, 

tentando anular sua subjetividade sexual como existência, aprisionando e 

torturando corpos que, de acordo com a norma heterossexista vigente, “não 

deveriam existir”.  

 

A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna 

inteligível exige que certos tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’ – isto é, 

                                                           
769

Como biopolítico, compreenderemos os regimes de governo e regulamentação da vida e da 
morte, que revisitando o conceito foucaultiano, analisaremos aqui o regime heteronormativo 
como regulador das expressões sexuais e de gênero, as chamadas heteronormas. FOSTER, 
2001.   
770

 Corpos abjetos, de acordo com Butler, se referem a corpos socialmente desqualificados, 
vidas que não são consideradas vidas e que sua existência é tratada como desimportante. 
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aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas 

do desejo não ‘decorrem’ nem do ‘sexo’ nem do ‘gênero’
771

 (BUTLER, 

2003) 

 

No Código Penal a diferenciação a partir da orientação sexual não 

aparece explicitamente nas leis, como forma de coibir a homossexualidade, 

porém, deixa constar em seu Capítulo VI artigo 138 o título “Actos 

homosexuales contra menores” no qual  

“El que siendo mayor de edad realizara actos sexuales con una 
persona del mismo sexo, menor de dieciséis años, será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.”

772
 

 

A escrita do Código, ao destacar do texto jurídico um tipo de delito 

relacionado a homossexualidade evidencia também sua heteronormatividade 

discursiva, porém, apesar disso, a homossexualidade nunca foi criminalizada 

no país. 

Nos casos analisados no presente artigo, a ilegalidade das perseguições 

chegou a ser inclusive defendida por “hombres de campanillas”773 que 

afirmavam que a lei deve proteger a moralidade e os bons costumes, mesmo 

que o delito em questão – a homossexualidade - não figurasse no Código 

Penal.774 

O peso simbólico de família permeia todo o discurso regulador como 

dispositivo da sexualidade775 (FOUCAULT, 1988) e dá corpo ao discurso militar 

e patriota enaltecendo a masculinidade viril como forma necessária para 

governar. Neste sentido, o dispositivo776 legal contra a bigamia também foi 

utilizado como protetor da moral, afinal, a família paraguaia só poderia ser 

constituída por um casal heterossexual, monogâmico e liderado por um pai viril. 
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 BUTLER, Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução 
de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2003. p.39. 
772

 Aquele que sendo maior de idade realizar atos sexuais com uma pessoa do mesmo sexo, 
menor de dezesseis anos, será castigado com pena privativa de liberdade de até dois anos ou 
com multa.Tradução livre da autora. Código Penal, Corte Suprema de Justicia. Asunción, 1997. 
773

 Pessoas que se auto-intitulavam “cidadãos de bem”. 
774

 SZOKOL. Erwing Augsten . 108 Ciento Ocho, Asunción: Editora Arandurá. 2013. p 41. 
775

 FOUCAULT, Michel). História da sexualidade I: A vontade de saber. São Paulo: Graal. 
776

 Como conceito foucaultiano revisitado por Agamben, entenderemos os dispositivos como 
“[...] qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 
dos seres viventes” AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo? In: E que é o 
contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó SC: Argos, 2009. 
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Como veremos, a manutenção da sexualidade não era assunto privado 

nas terras guaranis, mas sim, um modo urgente de regular condutas, 

subjetividades e buscar garantir uniformidade ao país que por 35 anos possuiu 

um governo que buscava silenciar a multiplicidade de pensamento e, como 

veremos, de expressões sexuais que são inerentes à pluralidade humana.  

 

O caso 108 

 

Bernardo Aranda, um famoso locutor paraguaio, foi assassinado em 1º 

de setembro de 1959777. Segundo os jornais da época, na noite do crime, 

Bernardo havia jantado com seus amigos no bar Carioca e, “ligeiramente 

bêbado”, teria se deslocado ao seu local de trabalho, onde tinha disponível 

para si um quarto. Pouco depois da uma da manhã os vizinhos ouviram uma 

terrível explosão seguida de uma grande nuvem de fumaça.  O corpo de 

Aranda foi encontrado queimado e sem vida na cama. 

Como se tratava de uma figura pública muito conhecida, a polícia não 

tardou em começar pela cidade de Assunção uma busca pelo dito criminoso. 

Para tal, a polícia lançou uma lista com 108 nomes de suspeitos, todos 

considerados homossexuais e alguns já conhecidos popularmente pela cidade. 

A lógica utilizada institucionalmente para a seleção desta lista foi que, de 

acordo com o estado em que se encontrou o corpo, só poderia se tratar de um 

crime passional, e como era sabido que grande parte do seu círculo de amigos 

era homossexual, seu assassino só poderia ser um tipo de amante. A revista 

Ñandé no dia seguinte ao ocorrido deu a notícia com a cifra que seria utilizada 

até os dias de hoje778 como “a marca dos homossexuais” 108 y un quemado779. 

Os informes com os 108 nomes de supostos homossexuais invadiam as 

ruas de Assunção. Para dar mais corpo a essa lógica, cada cidadão agregava 

à lista sua própria lista de suspeitos.  

Nesta perseguição dos corpos considerados abjetos, os jornais serviram 

como espaço de delação e fonte escandalosa para um público que buscava dar 

forma à sua imaginação e contribuir para a constituição deste inimigo público 

                                                           
777

 RELATÓRIO, Comisión de Verdad y Justicia. Assunção: [s.n], 2008, p 49.  
778

O número 108 referente a esta perseguição é utilizado até hoje na sociedade paraguaia 
como uma chacota referente aos homossexuais, algo como o número 24 no Brasil. 
779

ROCHE, Armando. El Paraguay de Drácula, Assunção: Editora El pez del pez. p. 32. 
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número um. Os periódicos faziam dossiês para explicar o ocorrido e identificar 

o criminoso, além de publicar dezenas de cartas de leitores que eram enviadas. 

Lia-se no jornal El País no dia 05 de setembro de 1959 

  
El depravado somete a su víctima a una constante tortura moral de 
manera de tenerlo siempre aferrado a sus vicios. Cuando la víctima 
intenta rebelarse por la repugnancia ante tanta inmoralidad, es 
tratado con brutalidad, pues el "enamorado" se convierte en un 
verdadero monstruo que no abandona a su víctima por dos razones: 
1) por evitar ser descubierto y 2) por no perder a la persona sobre la 
que siente una atracción realmente poderosa. 

780
    

 

 

As cartas de leitores, em sua grande maioria, se preocupavam em 

explicar dentro da perspectiva moral heterossexual, a “abominação” e o 

“distúrbio” dos chamados “amorais” homossexuais, que precisavam ser 

contidos para garantir a integridade “da família e dos bons costumes”. Uma das 

cartas trata de tentar lançar uma campanha de “saneamento moral” contra a 

homossexualidade (SZOKOL, 2013). 

Casos de homônimos que circulavam nas listas eram resolvidos 

publicamente nos diários, afinal, ao verem seus nomes constados nas listas de 

108, muitos se preocuparam em afirmar categoricamente que tal referência 

caluniosa certamente não proveria de um homem de bem e que era necessário 

publicar que não eram um 108 

 

Me enteré en un pasquín que trae como leyenda “Comité de 
padres para el saneamiento de nuestra Sociedad”, se incluye 
mi nombre, Anibal Gadea, Farmacia Paraguaya, es la lista de 
los amorales. Esta infamia, en lo que a mí se refiere, urdida 
seguramente con fines canallescos por algún cobarde que solo 
anima a escudarse en un anónimo irresponsables, no 
profesional y de hombre de hogar, pero es el caso que llegado 
el pasquín a manos de personas que no me conocen pudiera 
suscitar dudas respecto a mi honorabilidad y es justamente por 
este motivo que me molesto en solicitar la publicación de esta 
cara abierta.781
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 O depravado submete sua vítima a uma constante tortura moral de maneira a tê-lo sempre 
agarrado a seus vícios. Quando a vítima tenta rebelar-se pela repugnância diante de tanta 
imoralidade, é tratado com brutalidade, pois o “namorado” se converte em um verdadeiro 
monstro que não abandona sua vítima por duas razões: 1)para evitar ser descoberto e 2)  para 
não perder a pessoa sobre a qual se sente uma atração realmente poderosa. Tradução livre da 
autora. Jornal El País, Assunção: 05 de setembro de 1959, p. 9. 
781

 “Solicitada – Carta Abierta” (Diario “El País” 7/10/1.959– pág. 2). In SZOKOL, ERWING. 108 
Ciento Ocho. Asunción: Editora Arandura. p 43. 
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Na análise destas publicações podemos encontrar a forma como o 

número foi se tornando uma marca, um estigma firme no imaginário social em 

que o crime contra Bernardo Aranda foi perdendo espaço para discursos sobre 

a homossexualidade, suas “origens”, os “riscos de sua perversão” e “a 

gravidade de sua amoralidade”. 

Qualquer um poderia ser suspeito dentro do regime 

heterossexista782 que condenava a homossexualidade, já que a preocupação 

com a resolução do crime contra Bernardo Aranda deu lugar a uma sucessão 

de reportagens que classificavam, marginalizavam e condenavam a 

subjetividade homossexual, afinal, ela atentava contra as “viris tradições 

paraguaias”. 

O governo prendeu estes supostos homossexuais sem nenhuma prova 

que pudesse incriminá-los. O fato de “parecerem” homossexuais já fazia com 

que muitos fossem detidos, até mesmo por culpa de um simples cavanhaque. 

Em seu livro “El Paraguay de Drácula”, Armando Almada relata o seu caso783  

“Aquí encontré un 108 de barbita", gritó. Enseguida me rodearon 
varios policías. Uno de ellos sacó su yatagán y, mientras otros dos 
me sujetaban, me cortó los cabellos y afeitó la barba en seco, ante la 
mirada atónita de la gente. Me pregunté de qué serviría protestar, 
humillado, dolorido y triste...

784
.  

Preocupados com o ocorrido, seus familiares precavidos diziam para 

que retirasse seu cavanhaque, assim, parecendo menos com o que a polícia 

consideraria um 108 ele correria menos riscos de ser levado para algum 

cárcere. Proposta que o irritava e a qual respondia contrariado “¡Qué régimen, 

ni qué policía! ¡Yo soy un artista! (ROCHE, 2010) 

Estas vidas, marcadas tanto pelos mecanismos de gênero quanto pela 

violência repressiva e militar da época, tiveram seus destinos traçados pelas 

páginas policiais como verdadeiros corpos abjetos que sofreram na perspectiva 

ditatorial, a consequência de seu modo vida “desviado” como se o lugar para 

uma vida considerada pervertida e amoral só pudesse ser a prisão ou a morte, 
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Como heterossexista compreende-se um regime biopolítico de gênero baseado no 
imperativo heterossexual, que em seu discurso torna ilegítimo, imoral ou anormal qualquer tipo 
de sexualidade que não seja a heterossexual.   
783

 ROCHE. Armando. El Paraguay de Drácula, Assunção: Editora El pez del pez. p. 37. 
784

 “Aqui encontrei um 108 de barbinha”, gritou. Em seguida me rodearam vários policiais. Um 
deles tirou seu iatagã (facão) e, enquanto outros me seguravam, me cortou os cabelos e 
raspou minha barba no seco, diante do olhar atônito das pessoas. Me perguntei de quê serviria 
protestar, humilhado, dolorido e triste...” Tradução livre da autora. No livro, o autor comenta que 
havia deixado seu cavanhaque como o do cantor de rock’n roll argentino famoso na época, 
Billy Cafaro, de quem era fã. 
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a consequência da má sorte de sua “paixão depravada”, como no caso de 

Bernardo Aranda, seu próprio assassinato pelas mãos de um de seus amores 

malditos. 

 

Paternalismo e Virilidade 

 

O chamado “período stronista” não possui este nome apenas por ser o 

período correspondente à ascensão de Stroessner no poder, mas por conter 

um traço essencialmente personalista no governo, em relação a pessoa do 

Stroessner como “homem forte”, “chefe” e “príncipe”.  

Sua ascensão ao poder inaugura uma junção de poderes e títulos já 

que neste período o Partido Colorado, as Forças Armadas e o Governo 

foram unificados, deste modo, Stroessner era simultaneamente Chefe das 

Forças Armadas, Presidente do Partido Colorado e Presidente da República 

(ALMADA, 1990).  

À medida que muitos se interessavam em manter-se no posto de 

protegidos do Governo, em diversas ocasiões Stroessner era homenageado 

em discursos civis e militares. Durante estes eventos essas falas proferidas, 

geralmente com exaltação, poderiam servir para subir na escala de 

favoritismo do General ou para garantir sua aproximação no círculo do 

poder.  

Podemos exemplificar o cunho personalista com a grande admiração 

demonstrada por Augusto Saldívar, chanceler do governo, em um dos 

discursos proferidos nas comemorações de final de ano em 1973, com o 

tema "El stronismo: etapa superior del coloradismo". Aparentemente muito 

emocionado se referiu a Stroessner dizendo:  

 

Ustedes estarán de acuerdo conmigo en condenar 
enérgicamente a los timoratos que se permitieron no sé por qué 
"regla de tres", desaconsejar al Excelentísimo Señor Presidente de la 
República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, General de Ejército Don Alfredo Stroessner, su ascenso al 
grado inmediato de Mariscal.

 785
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Vocês estarão de acordo comigo em condenar energicamente aos timoratos que se 
permitiram não sie porque “regra de três”, desaconselhar ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e Comandante Chefe das Forças Armadas da Nação, General do Exército Dom 
Alfredo Stroessner, sua ascensão ao grau imediato de Marechal. Tradução livre da autora. 
ALMADA, Martín. 1993. 71-72. 
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Agregando que ainda estaria em tempo de consertar este erro histórico 

já que o povo paraguaio “por unanimidade”786 havia lançado a campanha para 

o Marechalato. O chanceler não deixou de comentar também a importância do 

trabalho cumprido pelo Movimiento Femenino Stronista, encabeçado pela 

obstetra dona Eduvigis Amarilla de Benítez. Segundo ele, para a senhora 

Eduvigis, Stroessner havia nascido predestinado a gozar do mais elevado 

grau militar, sendo injusto que ficasse como simples general, já que lutou 

bravamente na Guerra do Chaco - contra a Bolívia - e agora atuando contra os 

agentes subversivos: os comunistas. Saldívar pronunciou ainda que estava 

certo de que o presidente era efetivamente a reencarnação do viril “centauro 

de Ybycuí”787, sem deixar de mencionar a teoria evolucionista de Darwin788. 

Terminando seu discurso afirmando textualmente:  

Stroessner surgió de las fuentes puras del coloradismo para 
hacerlo avanzar hacia el porvenir. El coloradismo ya cumplió su etapa 
histórica. El presente reclama una ideología que evite el caos. Que 
supere las crisis económicas y sociales que ponen en peligro la 
humanidad. El remedio a estos males del siglo es el stronismo. Etapa 
superior del coloradismo.

789
 

 

Como vimos, a virilidade e a força masculina são sempre exaltadas nos 

discursos de poder. Neste sentido podemos destacar o conceito de 

“neopatrimonialismo” elaborado por Eisenstad790 em que o poder é descrito a 
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 A “unanimidade do povo” é um discurso estratégico recorrente no discurso do poder, tanto 
para garantir a voz unificada politicamente para constituir a legalidade moral das tomadas de 
terra arbitrárias e corrupções constantes quanto para a estigmatização das dissidências 
sexuais.  
787

Apodo dado ao antigo General Bernardino Caballero, conhecido pela destreza que tinha 
quando lutava à cavalo nas batalhas da Guerra do Paraguai. Como Presidente tomou várias 
medidas para o desenvolvimento do país e em 1887 fundou o Partido Colorado. É considerado 
um dos grandes ícones da força masculina e viril dos discursos históricos oficiais do país, o 
“herói de cem batalhas”.  
788

 A menção as teorias evolucionistas é comum no discurso político do século XX. A ciência 
interpretada como certeza e álibi para fundamentar nossa “competitividade básica” deram 
margem para a belicosidade em que “os mais evoluídos” detinham o “destino e o direito 
natural” de combater os “menos evoluídos”. Na política social essa interpretação serviu de 
apoio à tese de que era tão natural quanto necessário combater as minorias, os diferentes, os 
considerados “socialmente perigosos”, os “outros”. GAY. Peter, O século de Schnitzler. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002.  
789

 Stroessner surgiu das fontes puras do coloradismo para fazê-lo avançar para o futuro. O 
coloradismo cumpriu sua etapa histórica. O presente reclama por uma ideologia que evite o 
caos. Que supere as crises econômicas e sociais que colocam em risco a humanidade. O 
remédio para estes males do século é o stronismo. Etapa superior do coloradismo. Tradução 
livre da autora. Os termos “ remédio para os males do século” e “etapa superior do 
coloradismo”nos permitem analisar como o exacerbado culto ao personagem Stroessner 
estava associado a uma linha de evolução política não só como processo histórico no 
Paraguai, mas como salvação e cura para os problemas da “humanidade”, praticamente para 
“todos os males do mundo”. 
790

 Apud BADIE; Hermet, 1993 ap GOIRIS. Fabio.2000. p.47. 
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partir de um modo de domínio exercido pelo “príncipe”, que “em virtude de um 

direito pessoal absoluto”, construído com base em um discurso que se requer 

nacional, progressista, científico e absoluto, é orientado para a proteção da 

elite no poder e que pretende garantir a manutenção permanente do círculo 

central do poder em torno desta figura paternalista. Este caráter forma uma 

“aliança estreita e homogênea entre o príncipe e sua burocracia.”791  

Outra forma de tentar sustentar o lugar de favorito do Presidente, era 

como faziam os funcionários do Departamento de Investigações, que em suas 

horas livres se dedicavam a vender retratos, bustos e até revistas do General. 

A divulgação de suas imagens contribuía para a personalização e manutenção 

simbólica do poder. As vendas se davam de porta em porta e muitas pessoas 

adquiriam as peças tanto por medo de represálias quanto pela simples 

admiração que algumas nutriam pela figura vigorosa do presidente. 

Como se mostra no orgulhoso argumento que Gerónimo Vázquez792, 

promotor de vendas da propaganda stronista, utilizava para convencer as 

pessoas a adquirir seus produtos: 

 Gracias al sacrificio del General Stroessner, el país goza de 
un período de paz y de progreso sin precedentes y, por lo tanto, todos 
los habitantes, nacionales o extranjeros, tienen la obligación de 
contribuir a mantener esa paz, comprando por lo menos una 
fotografía encuadrada del General.

793
 

 

Além da bajulação pública, que ocorria regularmente no país, outra 

forma de contribuir para o Estado era denunciar qualquer atividade vista 

considerada “ilícita”. Como no caso de Bernardo Aranda, delatar não contribuía 

apenas para “proteger os cidadãos” mas sim, sustentar a ideia de proteção da 

pátria, do saneamento moral da sociedade e do progresso nacional. 

 Estas denúncias portavam um papel fundamental para o funcionamento 

regular do terror stronista, já que os delatores do cotidiano, que faziam parte 

dos mais diversos micro-círculos da sociedade paraguaia, podiam usar de suas 

informações para prejudicar algum malquisto ou utilizar a autoridade do 

governo para conseguir sua própria “justiça”, colaborando conscientemente 

para as detenções arbitrárias realizadas pelo governo. 

 

                                                           
791

 GOIRIS, Fabio Anibal Jara. op. cit. p. 48. 
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 Dirigente geral das seções stronistas. 
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 ALMADA, Martín. op. cit. p. 74. 
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 Crime de bigamia 

Cabe destacar a importância dos pyragués794 na implementação desta 

cultura do terror, verdadeiros delatores anônimos, em geral funcionários 

públicos ou membros subordinados do Partido Colorado que se infiltravam nas 

instituições do território paraguaio e do exterior com o intuito de denunciar os 

opositores ao regime. 

Tais delações, além das de cunho oficial, realizadas por pessoas 

comandadas por instituições da polícia ou do Estado em geral, provinham das 

mais diferentes pessoas e a partir das mais distintas motivações como veremos 

a seguir.  

Heriberto Florentin, Coronel retirado do Exército, denunciava Angel 

Osvaldo Radiati, pelo crime de bigamia. Na denúncia relatava que o acusado,  

casado pela primeira vez na Argentina, apresentara-se posteriormente em 

Assunção como solteiro, casando-se  pela segunda vez com Maria Cristina 

Florentin (sua filha), além disso contava que o acusado era portador de 

ideologia comunista, pois nas ferrenhas discussões que costumavam travar, o 

acusado sempre defendia os cubanos e criticava os governos de ordem  

estadunidense, inclusive o próprio  governo paraguaio.   

Narrava que o acusado, além de engravidar sua filha, um dia se mudou, 

deixando a família à própria sorte e que quando lhe pediram ajuda para 

comprar alimento para a filha, Angel negou, dizendo que não tinha dinheiro, 

mas que era da ciência do delator que isso não é verdade, visto que o acusado 

ganharia muito bem. Além disso, Heriberto declarava que Angel incomodava 

constantemente por telefone, proferindo grosserias e ameaçando de morte sua 

filha se cruzasse com ela nas ruas. O denunciante disse que deixava a criterio 

das autoridades nacionais a merecida sanção para este indivíduo, que de 

acordo com ele não teria o direito de viver naquele país. Ao finalizar a carta, o 

delator solicita sua expulsão imediata e definitiva do Paraguai. 

O coronel, a partir da situação da filha, delata o acusado por bígamo e 

comunista.  A própria ordem da acusação – primeiro como bígamo, e depois 

como comunista -  já demonstra o que realmente preocupava o coronel, 

descontente com a filha abandonada, quis que as autoridades tomassem 
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 Em guarani significa “pés aveludados”, ou seja, que não faz ruído ao caminhar, 
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alguma providência contra este “perverso extranjero” que casou com sua filha 

estando casado com outra mulher795. 

Uma  motivação parecida encontramos em um informe de abril de 1975 

onde uma “fonte de informação” declara que Elsa Elisa Benitez de Goiburu,  

esposa do professor Augustin Goiburu796, relata –ciente de que ele era 

procurado pela polícia stronista-  que seu esposo fazia várias viagens para a 

provincia de Entre Rios, já que mantinha relações amorosas com uma 

senhorita de sobrenome Pera, que vivia em dita província. 

Provavelmente descontente com o relacionamento extra-conjugal de 

Goiburu, ela não teve maiores cuidados em divulgar a localização de seu 

esposo. Estas informações relatadas por Elsa, utilizadas pela polícia na 

perseguição de seu marido, foram essenciais para o futuro sequestro e 

assassinato de Augustín realizado pelo Operativo Condor em 1977.797 

Desta forma, estas delações de origem intimamente privada e pessoal, 

tiveram graves consequências para os acusados, já que estes sofreram as 

medidas de praxe tomadas pelas autoridades militares: encarceramento, 

deportação, torturas e morte.   

Deste modo, a ditadura pôde contar com várias motivações pessoais 

perpassadas pela ideia de família e monogamia, justificativas que se tornaram 

contribuições para a manutenção do aparato em questão. O conceito simbólico 

de família como dispositivo eficiente difundido no corpo social. Ferramenta 

essencial para a própria justificativa da violência pelo poder. No discurso do 

poder quem fere a família fere a pátria, ferindo assim o próprio poder e “no se 

puede ejercer ninguna violencia, sin una cierta medida de consentimiento y 

apoyo, es decir, de poder.”798  

 

Uma resistência possível 
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 FONTE. Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos . 
Assunção: [s.n], 1977. Disponível em  
http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/terror/terror_s.shtml. Acesso: 14 jul. 2013. 
27

Um dos maiores inimigos do Estado Stronista, ex-dirigente do MOPOCO (Movimento Popular 
Colorado), partido decorrente da ANR, que se tornou opositor ao regime. 
797

FONTE. Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos. 
Assunção: [s.n], 1975. Disponível em  
http://www.aladin.wrlc.org/gsdl/collect/terror/terror_s.shtml. Acesso: 12 jul. 2013. 
798

 Não se pode exercer nenhuma violência, sem uma certa medida de consentimento e apoio, 
isto é, de poder. Tradução livre da autora. HEUER. Wolfgang. 2004 .p.79. 
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Ainda sobre o caso 108, entre as publicações encontradas nos jornais, 

encontramos uma carta de um leitor ou leitora anônimo (a) que se contrapõe às 

cartas publicadas anteriormente, as que faziam questão de demonstrar a 

“monstruosidade abjeta” e “perigosa” dos homossexuais.  

Ela não foi publicada gratuitamente, pois com ela o periódico tentou 

aclarar os motivos pelos quais a sociedade continuasse firme em seu projeto 

de saneamento moral, afinal, somente uma alma “amoral” e “petulante” poderia 

ter a iniciativa de escrever para o mesmo periódico que a estigmatizava e 

condenava sua existência.  

O risco de existir uma mente “sem orientação espiritual do lar”799 entre 

os leitores irritou o periódico que fez questão de publicar a carta somente para 

arrancar desta mente “os motivos pelos quais continuaremos nossa campanha 

de saneamento moral, seguros de que assim nos reclamam todos os homens 

que amam e mantém em sua vida os atributos da honra viril”. 

A carta é intitulada pelo periódico de “La Carta de um Amoral“.  

 

 “Señor Director:  

A El PAIS le ha parecido justo bautizar con el nombre de “lacra 
social” a un grande y respetable número de personas 
honradas, que son tales, porque respecto a sus vidas hacen de 
ella un motivo moderado de placer, sin ofender a los demás, 
tan moderado, y silencioso, como corresponde a las sanas 
actividades íntimas, a diferencia de los placeres desenfrenados 
que también en el seno de la sociedad llamada culta suelen 
desembocar en público escándalos. 
Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua como la 
propia humanidad, y en este siglo de consagración de todos los 
derechos humanos, nadie puede negarnos el derecho de hacer 
de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que 
queremos, sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo 
mismo. 
Los moralistas de EL PAIS están errados, porque en esta 
materia no existe moral colectiva, sino moral individual, y 
nosotros somos individualistas por principios filosóficos. Si Uds. 
persisten en el error, perderán tiempo, y nosotros no perdemos 
nada”.800 
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 O lar, referencia simbólica e espaço primordial da família. 
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 Senhor Diretor: Ao jornal El PAIS lhe pareceu justo batizar com o nome de “depravado 

social” a um grande e respeitável número de pessoas honradas, que são tais, porque a 

respeito de suas vidas fazem dela um motivo moderado de prazer, sem ofender aos demais, 

tão moderado, e silencioso, como corresponde às sãs atividades íntimas, diferentemente dos 

prazeres desenfreados que também no seio da sociedade chamada culta costumam 

desembocar em público escândalos. Nós seguimos uma vocação que é tão antiga como a 

própria humanidade, e neste século de consagração de todos os direitos humanos, nada 
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A carta corajosa que criticava os moralistas do periódico foi publicada pelo 

mesmo no intuito de evidenciar o cinismo e a surpresa com que “El lector, no amoral, 

naturalmente, ha de asombrarse al saber que alguna persona exista capaz de escribir 

estas palavras”. 

O leitor que nutria o periódico com cartas a favor da perseguição, ou 

seja, “não amoral naturalmente” deveria ser um cidadão de bem, distante deste 

hábito doentio, para o periódico, o leitor deveria se espantar com o cinismo de 

uma pessoa que possa considerar a homossexualidade tão natural quando a 

heterossexualidade.  

Ao dizer que os chamados 108 seguem uma vocação tão antiga quanto 

a humanidade, o leitor corajoso aproximou a expressão heteronormativa com a 

sua expressão tida como abjeta. Esta aproximação não agradou os editores 

que fizeram questão de publicar a carta para reafirmar os motivos pelos quais 

eles seguiriam firmes em seu projeto de saneamento moral, aclarando de uma 

vez por todas “quem somos nós”, a heteronormatividade, a família, a 

monogamia; e “quem são eles” os outros, aquilo que “não somos”, as demais 

subjetividades possíveis. 

Estigma, legado e imaginário social do 108 

Desaparecido em março de 1982, o adolescente Mario Luis Palmieri de 

14 anos, foi encontrado morto seis dias depois de seu desaparecimento. A 

hipótese de “crime passional” novamente guiou as investigações que chegaram 

a interrogar e prender ao menos 600 pessoas que estiveram presas no 

Departamento de Investigações consideradas homossexuais, todas, suspeitas 

de haver assassinado o garoto Palmieri. 

A forma estigmatizante e arbitrária repetida pelo poder executivo como 

em 1959 remete ao modo como o imaginário social do 108 permeou e ainda 

permeia a sociedade paraguaia, que ainda utiliza o número 108 como uma 

marca pejorativa relativa a maricón, puto, homosexual.  

                                                                                                                                                                          

pode negar-nos o direito de fazer de nós mesmo, de nossa constituição física, o que 

quisermos, sem incomodar aos outros que não queiram fazer o mesmo. Os moralistas de EL 

PAÍS estão errados, porque nesta matéria não existe moral coletiva, senão moral individual, e 

nós somos individualistas por princípios filosóficos. Se os senhores persistirem no erro, 

perderão tempo, e nós não perderemos nada. Tradução livre da autora. Diario “El País” 

del 7 de setiembre de 1.959: “La Carta de un Amoral”, pág. 2.  In SZOKOL. ERWING 

AUGSTEN. 108 Ciento Ocho, Asunción: Editora Arandurá. 2013. p 41. 



 

 

 

183 

Até 1985 encontram-se registros de detenções ocorridas pela acusação 

de homossexualidade. Em documento do Comando de Institutos Militares de 

Enseñanza Comandos de los CIMEFOR, registro de um interrogatório que 

aproveita o dispositivo confessional como estratégia de poder para promover 

verdades sobre o indivíduo e sua subjetividade (FOUCAULT, 2011), 

encontramos o diálogo entre militar e acusado “- Está consciente e tem 

conhecimento do motivo da sua detenção?  - Sim, por homossexualidade e 

estou consciente disso”. 801    

Durante muito tempo, as investigações acerca dos crimes institucionais 

cometidos na ditadura paraguaia focaram em analisar as perseguições político 

ideológicas pelo viés comunista-capitalista, ignorando outras subjetividades 

reprimidas. Esta ausência se deve tanto pela falta de preocupação dos 

sucessivos governos democráticos802 em resgatar uma pluralidade de 

memórias sobre a ditadura, como da própria esquerda paraguaia que em 

grande parte ainda ignora a sexualidade e o gênero como operadores 

epistemológicos da sociedade. 

O Paraguai conta com uma Comissão da Verdade e Justiça que 

investiga as violações contra os Direitos Humanos praticadas pela ditadura no 

país. O único registro sobre a perseguição a homossexuais menciona muito 

superficialmente o caso Palmieri o 108 y un quemado. A nota tímida afirma que   

 
Respecto a otras identidades sexuales y de género, como los 

gays,  lesbianas, transgéneros, la CVJ no cuenta con registros 
estadísticos fiables de la incidencia de la represión, aunque se realizó 
un estudio de dos casos paradigmáticos: el de Bernardo Aranda en 
1959 y el de Mario Luís Palmieri en 1982, que muestran cómo el 
régimen stronista no respetó otras identidades sexuales, en estos 
casos, los homosexuales

803
. 

 

No relatório não há mensões às violências sofridas por outras 

subjetividades sexuais e de gênero como de lésbicas e transsexuais, neste 

sentido, o Paraguai ainda carece de uma grande pesquisa historiográfica e 
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 DECLARACIÓN INDAGATORIA. Comando de Institutos Militares de Enseñanza Comandos 
de los CIMEFOR. 15 de janeiro de 1985. M. R Alonso. In. SZWAKO. José Eduardo León. Del 
outro lado de la vereda: luta feminista e construção democrática no Paraguai pós-ditatorial. 
Tese de doutorado. Unicamp: Campinas, 2012. p.435.  
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 O Partido Colorado governou o Paraguai até 2008, completando 60 anos no poder. 
803

 RELATÓRIO, Comisión de Verdad y Justicia. Assunção: [s.n], 2008, p 29. Disponível em 
http://www.verdadyjusticia.gov.py/informeFinal-conclusionesYRecomendaciones.pdf.  Acesso: 
08.08.2013.p.52. 
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sociológica a respeito de outras formas de sensibilidades e subjetividades a 

respeito da ditadura..   

Diante destas intersubjetividades que atravessam o passado e o 

presente, ainda existem vários corpos, corpos abjetos, vidas infames 

(FOUCAULT, 2003)  que também mantêm cada uma, sua relação singular, 

demonstrando uma pluralidade de formas de se relacionar com os diversos 

poderes que se cruzam e, principalmente, de resistir.  

Nos dias de hoje o termo 108 é cunhado por parte da militância como 

uma forma não estadunidense e anticolonial de reverter o termo de abjeção 

sexual - o degenerado - para o termo de expressão e orgulho das paradas 

LGBTIs no país. 

 Dez anos antes da revolta de Stonewall, o Paraguai formava o estigma 

que seria utilizado hoje orgulhosamente por diversos putos e maricones, corpos 

que até hoje considerados por grande parte da sociedade corpos anormais, 

utilizam o termo como forma de ressignificar o estigma, as palavras e, por que 

não, o passado.  

Corpos que resistiam diante do enfrentamento às normas de 

subjetividade, que em 1959 diziam “¡Qué régimen, ni qué policía! ¡Yo soy un 

artista!” e que hoje, em uma visão turva entre um passado e um incerto futuro, 

ousam criar uma casa habitável que permita outras possibilidades de 

existência. 
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GUY HOCQUENGHEM: UMA BICHA 

 

Uma bicha 

Bicha louca. Talvez esta expressão melhor sintetize no fluxo de nossa língua 

corriqueira o personagem, já bastante esquecido em meio aos movimentos 

homossexuais, cujas posições e deslocamentos através de tais lutas abordaremos 

em texto. Sua figura insiste corrosiva, incômoda e voraz a nos questionar sobre o 

que nós bichas estamos fazendo de nós mesmas – quando de repente podemos 

encontrá-la, ou quando ela nos encontra enfim. Bicha ácida. Cujo veneno se quer 

injetar em nós para extrair alguma vacina contra a toxidez das políticas mesmas 

pelas quais as gays enveredam debatendo-se em busca de saídas ao problema 

construído como homofobia. O medo das bichas que incomoda o filósofo e escritor 

em questão não se localiza no plano de uma luta que intenta acabar com este 

sentimento construído pela cultura. Por um outro plano problemático, Guy se 

inquieta que cada vez mais as bichas não molestem ninguém, não perturbem a 

sociedade e construam para si modelos adequados. Hocquenghem é essa bicha 

louca e ácida que nos provoca a pensar hoje, em começos da segunda década do 

terceiro milênio depois de cristo, os meios de luta pela vida que as bichas têm 

construído para si próprias. 

A seguir, discutiremos a obra de Guy Hocquenghem relativa ao movimento 

homossexual na década de 1970 na França. Nota-se que a partir d’O desejo 

homossexual804 (HOCQUENGHEM, 2009), ensaio teórico-crítico de 1972 escrito no 

bojo da Frente Homossexual de Ação Revolucionária (FHAR), do momento que o 

trabalho se publica em diante, pelos vários artigos divulgados dispersamente adiante 

nos anos 1970, Hocquenghem (1980; 2010) desloca-se em seus posicionamentos 

em meio ao movimento homossexual. Pode-se delinear uma ruptura problemática 

entre a centralidade do aprofundamento relativo aos saberes-poderes constituídos 

socialmente em relação aos homossexuais e o deslize para as margens que provoca 

um tensionamento do próprio campo da luta homossexual estabelecido. Diante da 

territorialização dos movimentos sociais das bichas por conta dos espaços de luta 

que se vai construindo e da reterritorialização em função das identidades a serem 
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preservadas por reprodução da luta, a bicha em cena evoca movimentos de 

desterritorialização que desmontam as codificações do homossexual militante e as 

sobrecodificações do gay inserido nos circuitos de valores socialmente 

estabelecidos. A linha de fuga perpassando estes territórios e violando as cercas 

dos lugares estabelecidos se compõe por uma série de bichas loucas que são 

também o autor que aqui abordamos. 

A crítica que a bicha empreende não configura tão somente uma crítica do 

homossexual à sociedade. Embora seja daí que parta, debatendo-se com o tema 

d’O desejo homossexual para escapar à dicotomização excludente entre indivíduo e 

sociedade, ao ver-se cruzando e compondo um conjunto de situações relativas ao 

movimento homossexual, Hocquenghem constrói um plano de análise ética da bicha 

militante que rompe com a mera contestação ao mundo exterior considerado 

repressivo. Tal deslocamento será constituinte de uma navalha afiada pela qual Guy 

irá analisar, cortar em mil pedaços, o idealismo que captura as lutas das bichas. D’O 

desejo homossexual, oscilando entre a paranoia familiarista e a esquizofrenia que 

extrapola as demarcações naturalizantes do objeto de desejo, conduzindo 

Hocquenghem na construção das lutas homossexuais, à abordagem dos impasses e 

bloqueios d’A contestação homossexual por meio de uma análise de implicação, há 

um salto crítico crucial. 

A análise de implicação é o que instaura a produção de saberes em um plano 

de análise institucional, tal como René Lourau (2004), dentre outros, o desenvolve. A 

instituição em tal plano não se confunde com estabelecimentos públicos ou privados, 

mas refere-se antes às normas, regras e valores construídos socialmente, bem 

como aos modos como os sujeitos coletivos lidam com elas. Nesse sentido, a 

análise de implicação torna imprescindível que se coloquem em questão as relações 

dos sujeitos coletivos com as verdades que sustentam. E, para tanto, convoca à 

consideração primordial daquilo que se exclui de tal produção: a dimensão de 

experimentação social, de instauração de modos de vida. O campo do subjetivo 

separado das objetividades nos saberes hegemônicos e os desvios tomados como 

erros em relação aos rumos aprumados dos métodos estabelecidos são 

questionados em análise de implicação para que se possa produzir uma análise 

institucional de maneira a compor forças instituintes, desnaturalizadoras dos modos 

de pensar e agir habituais. 



 
 

 

 

É, portanto, uma análise institucional que Hocquenghem desenvolve em 

relação à instituição homossexualidade ao colocar em questão a verdade da 

homossexualidade, questionando os saberes produzidos e legitimados. Essa análise 

institucional prossegue amplia-se a seguir, tornando-se análise institucional d’A 

contestação homossexual. É também, portanto, uma análise de implicação, por 

situar-se em meio às lutas das bichas assumindo posições críticas que deixam de 

lado a pretensão à verdade no âmago dos movimentos instaurando uma linha de 

tensionamento a perturbar o bom-senso militante. 

Guy Hocquenghem não define seu trabalho em termos de análise 

institucional, tal como seus colegas professores da Universidade de Vincennes 

trabalhando no Departamento de Pedagogia, vizinho ao Departamento de Filosofia 

onde se aloca nosso protagonista para ensinar. Entretanto, podemos dispor de tais 

conceitos para desenvolver uma leitura da sua obra de Hocquenghem. Da mesma 

maneira, Guy não opera com o conceito de ética para desenvolver sua abordagem 

d’A contestação homossexual. Contudo, sua crítica das práticas de luta das minorias 

sexuais acaba por constituir um plano de análise ética, tal como poderemos 

considerar nesse ensaio. 

Sendo assim, Guy Hocquenghem é uma oportunidade de nos interrogarmos 

acerca das práticas e dos saberes pelos modos como os estamos colocando em 

jogo pelas nossas próprias posturas ético-estético-políticas. Cabe destacar que, na 

perspectiva da análise institucional, trata-se de “transformar para compreender”, 

invertendo os termos hegemônicos da produção de saber e primando pela 

experimentação coletiva e pela invenção de dispositivos de intervenção sociais. 

Logo, o mote da abordagem de Hocquenghem operada aqui por nós é o incômodo 

com diversas práticas desenvolvidas nos meios de lutas da diversidade sexual ao 

configurarem-se como impasses na transformação social. 

Pode-se questionar: por que ir para a França da segunda metade do século 

XX buscar alguma inspiração para pensar os atuais problemas relativos à 

diversidade sexual no contexto brasileiro? É que posicionamento crítico tal como 

desenvolve Hocquenghem não se encontra em dominância em “terras tupiniquins”, 

nem mesmo em estrangeiras. Como de praxe, ou antes, como práxis da história 

brasileira e latino-americana, devoramos os estrangeiros para extrair-lhes alguma 

força, para num jogo ca(ni)bal nos apropriarmos disso que se forjou como civilização 

ocidental na américa. O modo de pensamento antropofágico que caracteriza o Brasil 



 
 

 

 

nos parece fundamental para desenvolver outras práticas de militância em 

diversidade sexual. 

Situamos, afinal, esse nosso escrito como um ensaio teórico-crítico em torno 

da bicha Guy Hocquenghem. Teórico por tratar de um plano de pensamento em que 

conceitos tais como os de bicha, gay e homossexual são trabalhados. Crítico por 

colocar-se nas bordas da composição conceitual, afirmando o deslocamento que a 

retomada do trabalho alheio implica. Não visamos meramente apresentar 

Hocquenghem como ele é, como ele seria verdadeiramente no encaixe com sua 

teoria, nem estabelecer um paradigma como estrutura do seu pensamento. É antes 

o caso de devorá-lo e fazer-lhe passar por nossos cus parindo um filho estranho, 

extraindo-lhe as forças e fecundando o solo das nossas práticas e saberes. 

Afirmamos, portanto, com Foucault (1994, p. 13) que 

O “ensaio” – que é necessário entender como experiência 

modificadora de si no jogo da verdade, e não como apropriação 

simplificadora de outrem para fins de comunicação – é o corpo 

vivo da filosofia, se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era 

outrora, ou seja, uma “ascese”, um exercício de si, no 

pensamento. 

 

Bicha bando 

Em 10 de janeiro de 1972, Le nouvel observateur, um semanário francês, 

divulga A revolução dos homossexuais, uma entrevista de Guy Hocquenghem 

(1980, p. 23-35) assumindo-se publicamente homossexual. “A primeira deste tipo na 

França” (HAAS, 2007, p. 243, tradução nossa). Através da narrativa de sua “história 

individual”, o autor se define homossexual no que mais tarde situa como uma 

“confissão pública”, quando da publicação de A contestação homossexual, onde 

Hocquenghem (1980, p. 21, grifos do autor) observará que esta entrevista é a única 

desta coletânea de textos que 

[...] limita-se à defesa e ilustração do homossexualismo na 

acepção corrente do termo: amor de homens por outros 

homens que amam homens. Desde o artigo publicado em 

Partisans “Aos pederastas incompreensíveis”, o combate 

homossexual torna-se “problemático”. E os textos tornam-se 

apenas pretextos para manter distância ou se pôr de 



 
 

 

 

sobreaviso contra uma enganadora “positividade” 

homossexual. 

É preciso notar, entretanto, que essa saída pública do armário se configura 

numa estratégia de intervenção coletiva e que Hocquenghem (HAAS, 2007, p. 243, 

tradução nossa) “nunca acreditou que a confissão, em si e por si, foi um gesto de 

liberação”. Mas, o que se passa então nos seis meses que distanciam um texto dos 

outros, já que Aos pederastas incompreensíveis será publicado em julho de 1972? A 

bicha já o aponta ao final de sua confissão pública: A FHAR “encontra-se em estado 

de semicrise” (HOCQUENGHEM, 1980, p. 34). Uma ruptura com as “lésbicas 

vermelhas” no seio da FHAR será nítida neste momento. 

Podemos ver aí como essa máquina coletiva de experimentação social, a 

FHAR, é fundamental para situar as divergências e singularizações marcadas por 

Guy em relação à questão dos movimentos de minorias sexuais. A crise da FHAR 

estará profundamente conectada ao desenvolvimento da problematização 

promovida por Hocquenghem. Um novo conjunto de questões se colocará, um novo 

modo de problematizar entrará em jogo, compondo uma série de controvérsias e 

divergências principalmente a partir dos seus próprios companheiros de militância. 

Para abordar Hocquenghem, portanto, é crucial tratá-lo como uma bicha de bando, 

figura de complexos jogos de relações de forças que se deslocam e variam. 

A FHAR foi um movimento dispersivo impulsionado pelas lutas de maio de 

1968 na França, nas quais os movimentos de estudantes e de diversos 

trabalhadores se cruzaram formando uma imensa rede focada no princípio da 

autogestão, ou seja, na preponderância dos grupelhos como meios de luta política 

por oposição aos grandes aparelhos políticos integrados em partidos. Contudo, cabe 

salientar que tal movimento implica uma multiplicidade de posições e deslocamentos 

irredutíveis a definições cabais. E, por isto mesmo, não configura em si uma 

solução, mas um meio de problematização. Isso é o que Guattari (2004, p. 276) 

pontua acerca da questão da autogestão logo após os eventos de maio de 1968: 

Falar de autogestão política talvez seja também uma fórmula 

geral e enganosa, dado que a política é fundamentalmente 

ajuste de um grupo em relação a outros grupos numa 

perspectiva global, explicitada ou não. A autogestão tomada 

como palavra de ordem política não é um fim em si mesmo. O 



 
 

 

 

problema é definir em cada nível de organização o tipo de 

relações e formas a promover e o tipo de poder a instituir. A 

palavra de ordem da autogestão pode tornar-se uma palavra 

de ordem vazia se substituir amplamente respostas 

diferenciadas para níveis diferentes e diferentes setores em 

função de sua complexidade real. 

A análise crítica de Guattari, entretanto, não acarreta uma recusa do 

movimento e de suas consequências. Hocquenghem (2003; HAAS, 2004; 2007), 

assim como Guattari (NEGRI; GUATTARI, 1987), seguirá afirmando a potência do 

acontecimento de maio de 1968, contrapondo-se aos que renegaram e buscaram 

neutralizar os efeitos de tal momento histórico, que compõe toda uma série de novos 

modos de fazer política. O que sucede da problemática social que se arranja com 

maio de 1968 na França, em meio aos diversos movimentos de luta pelo mundo 

afora, é que irá se afirmar entre muitos daqueles que sustentam a experimentação 

dos acontecimentos políticos deste momento uma disposição para discutir a 

dimensão ética do movimento revolucionário. 

Em vez de prenderem-se ao ataque aos dominantes desde os oprimidos, os 

novos sujeitos coletivos herdeiros da experiência de maio de 1968 tenderão a 

centrar-se na análise dos próprios movimentos políticos, das próprias estratégias e 

práticas. Tais sujeitos seguem por rupturas com o pensamento binário segundo a 

qual os movimentos de esquerda estariam conscientes da maneira de construir uma 

boa sociedade em oposição aos opressores que bastaria derrotar. Eles situam seus 

questionamentos ao nível das práticas, desprendendo a análise de abordagens 

globais e totalizantes, voltando-se para situações concretas, de modo a não perder 

de vista o horizonte histórico das lutas. 

Guy promove uma análise das práticas militantes a partir da FHAR, que é 

fruto das lutas de maio de 1968. E a própria biografia de Hocquenghem (1980) está 

intrinsecamente entrelaçada à crítica das organizações homossexuais buscando 

aceitação social e das organizações de esquerda política que associavam a 

homossexualidade com a ideologia burguesa. Hocquenghem participa de diversos 

grupos de esquerda desde a adolescência e logo dissocia sua atividade política dos 

casos amorosos e sexuais com outros homens, de tal maneira que estes meios de 

vida não se cruzavam e não poderiam se cruzar. A instituição da FHAR, para 



 
 

 

 

Hocquenghem, funciona como um analisador – para tomar a expressão de Guattari 

(2004) e Lourau (2004) –, uma máquina de produzir análises acerca das práticas 

instituídas no corpo social funcionando entre os homossexuais e os militantes 

políticos de esquerda, que não poderiam mais sustentar a ideia de uma imunidade 

em relação às práticas hegemônicas de poder. 

Mas logo a crítica da FHAR conduz à crise pelo próprio coletivo. É que ao 

inventar um meio analítico das práticas sociais, o coletivo acaba por se apropriar dos 

impasses e contradições como oportunidade para lidar com eles, para inventar-lhes 

saídas. A FHAR havia inventado um modo agressivo de luta, o “terrorismo anal”, 

marcado por intervenções inesperadas nos mais diversos espaços, como nos indica 

Preciado (2009).  Esta estratégia, contudo, será questionada desde dentro por seus 

efeitos. E é a isto que Hocquenghem (1980, p. 51-52) se dispõe desde a crise da 

FHAR. 

Uma vez mais, não é tanto o conteúdo do que dissemos e sim 

seus resultados que nos colocam um problema. No conteúdo 

concreto de nossas intervenções, pudemos constatar que o 

refrão “plum, plum, trá lá lá, as bichas estão cá” surpreendia no 

mês de maio de 1968 e era esperado onde quer que fôssemos, 

desde novembro. Perdíamos uma parte do nosso poder de 

inquietar os outros (os normais), pois eles sabiam, sem a 

menor sombra de dúvida, que o fosso existente entre eles e 

nós era tamanho que a única alternativa seria repetir de um 

lado e de outro os papéis já desempenhados. 

A relação com “os normais” desenvolve-se como foco da luta ao promover 

vertigens entre aqueles que lutam. Enunciava-se na FHAR de maneira algo inédita o 

modelo normativo da heterossexualidade como empreendimento a desmontar pelas 

diversas intervenções grupais, como objeto do ataque militante. Mas, como 

Hocquenghem destacou na citação acima, o problema não se coloca tanto com a 

produção teórica, com as ferramentas conceituas em uso, mas com suas 

consequências no campo social, com o modo como elas estavam sendo construídas 

e construindo uma série de efeitos que caberia então colocar em questão. 

Após cerca de um ano de existência da FHAR, Hocquenghem irá destacar os 

impasses diante dos quais o movimento se encontrava. Na relação entre os veados 



 
 

 

 

e as mulheres evidenciam-se uma série de pontos de bloqueio; o tom justificativo do 

discurso e da prática na FHAR diante da hegemonia heteronormativa colocava em 

questão o próprio pensamento produzido no grupo; e, sobretudo, o fechamento 

grupal diante dos normais será indicado por Hocquenghem como principal impasse 

diante do qual o movimento de minorias sexuais se verá confrontado. O ataque aos 

normais desdobra-se em seus sentidos e coloca em questão a posição da bicha 

diante do seu alvo. Escreve Hocquenghem (1980, p. 54-55): 

Creio que nosso desejo tem necessidade de ser legível através 

de uma situação que o torna escandaloso, quando ele é 

exprimido. É isto, aliás, que torna seu valor subversivo. [...] Em 

última análise, pode-se dizer, já que agora temos orgulho em 

ser homossexuais, que desejamos a maior parte das vezes 

aqueles a quem desprezamos, os falocratas. Muito embora 

esteja longe de ver nesse fato uma tara irremediável que seria 

preciso eliminar, creio que nosso desejo é nossa arma 

principal. Desejamos aquilo que é diferente de nós, aquilo que 

não podemos ou não queremos ser. Não o desejamos para 

que ele se torne igual a nós mesmos, pois nosso desejo se 

extinguiria em um universo constituído unicamente por “loucas” 

[...] mas para colocarmos em contato nossas línguas, nossos 

cus, nossos paus, nossas mãos e pés... 

E assim, Guy (HOCQUENGHEM, 1980, p. 55) acaba por formular que “Nosso 

homossexualismo não encerra um valor revolucionário que seria preciso estender ao 

mundo inteiro, mas é uma situação de permanente questionamento”. Tal definição 

marca o deslocamento do meio para as bordas da FHAR até sua dissolução em 

lutas outras. Essa situação de permanente questionamento é a criação de um plano 

ético das bichas. Isto se faz em Hocquenghem pela sua critica corrosiva, pelos 

incessantes debates em que dispensa o respeito como valor limitante e pelas 

variações humorísticas que marcam seus escritos. 

Com a dissolução da FHAR, a partir da segunda metade da década de 1970, 

novos agrupamentos de minorias sexuais emergem. “Entre os líderes da "segunda 

geração" de movimentos homossexuais, uma notável ausência foi Hocquenghem. 

Embora ele continuasse a se envolver nas causas e debates homossexuais, ele 



 
 

 

 

sempre insistiu em fazê-lo nos seus próprios termos.” (HAAS, 2007, p. 208, tradução 

nossa). Essa nova modalidade de luta, entretanto, não cabe ser caracterizada como 

individualizada em oposição a uma luta grupal anterior. Trata-se de deslocamento 

estratégico, do forjar novas táticas de luta, diante das novas configurações das 

minorias sexuais lutando por direitos e afirmação de identidade em vez da 

transformação social radical. As obras literárias de Hocquenghem que ganham 

corpo a partir de então podem ser definidas como procedimento de crítica e clínica 

pela literatura, tal como caracteriza Gilles Deleuze (1997, p. 11.14) ao afirmar que 

Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a 

uma matéria vivida. A literatura está antes do lado do informe, 

ou do inacabamento [...] Compete à função fabuladora inventar 

um povo. Precisamente, não é um povo chamado a dominar o 

mundo. É um povo menor, eternamente menor, tomado num 

devir-revolucionário. 

Pela literatura, Hocquenghem (1988; 1990a; 1990b) persistirá nas lutas das 

minorias sexuais, delirando a história pelas figuras do apóstolo João na primitiva 

Igreja Cristã, do Frei Ângelo na América recém-descoberta pela Europa e ainda de 

Adão como protagonista para uma nova gênese da minoria sexual no contexto da 

AIDS. Hocquenghem não se isola pela literatura, mas inventa um meio de disparatar 

a história, de construir uma série de novas personagens para a luta homossexual. 

 

Tribunal arco-íris: um bafo 

Voltemo-nos, por um instante, aos debates de Hocquenghem em torno das 

relações entre homossexualidade e criminalidade para acompanhar uma situação 

concreta que nos questiona as práticas militantes ainda hoje. Já em O desejo 

homossexual, propondo uma arqueologia do saber que classifica a 

homossexualidade como crime, em meio às lutas das minorais sexuais para que se 

rompa tal associação, Guy se coloca ainda bastante próximo do modo de 

abordagem hegemônico do problema pelos militantes homossexuais. Ao tomar o 

caso de dois assassinos homossexuais e do assassinato destes por vingança, 

Hocquenghem (2009, p. 42, tradução nossa) destaca as repercussões no meio 

social francês do início da década de 1970, em que a homossexualidade aparece 

como ameaça à sociedade civilizada: 



 
 

 

 

O assassinato responde ao assassinato, mas a grande 

imprensa, depois de haver deplorado essa volta à lei de talião, 

encontra todas as legitimações para o segundo crime, que 

vinga o assassinato do pai. O assassinato homossexual é 

vivido paranoicamente como um assassinato de gozo, o 

principal perigo da sociedade civilizada. O assassinato por 

vingança é digno de consideração já que estabelece os direitos 

da família. 

Neste primeiro ensaio teórico-crítico, tal postura se coaduna com a lógica da 

militância homossexual em vigor, em função de uma leitura que privilegia a crítica 

como oposição ao poder estabelecido como exterior às próprias lutas da minoria 

sexual. Entretanto, já em 1976, na consideração do assassinato de Pier Paolo 

Pasolini e das manifestações dos homossexuais em torno do caso – conclamando 

pelos aparelhos jurídicos como máquinas de proteção aos bons cidadãos, já 

incluindo entre eles os gays –, a posição de Hocquenghem (1980, p. 118) se 

modifica radicalmente: Já não se propõe a integrar movimentos de contestação, “um 

tanto acomodados ao sucesso”, mas volta-se para as práticas de tais de 

movimentos em suas margens, nos meandros da vida coletiva, para encontrar aí um 

monstro bastante terrível, “[...] o apelo a um Estado a ser fundado, capaz de "boas 

repressões" e o desencadeamento de justificações punitivas”. Guy retoma, então, a 

consideração do caso dos assassinos homossexuais destacado anteriormente para 

transtorná-la em problematização ética das práticas sociais entre as bichas. Trata-se 

de uma abordagem crucialmente distinta da primeira, resultando em um modo 

bastante diverso de colocação no movimento homossexual. 

Dois jovens, muito conhecidos nos meios homossexuais, nos 

quais se prostituíam e onde haviam recebido o nome de 

“assassinos”, devido a seu tipo à la Jean Genêt e suas 

jaquetas de couro, cometeram gratuitamente uma série de 

crimes. O assassino é um personagem freqüente para o 

homossexual, não somente por masoquismo, culpabilidade 

assumida ou gosto da transgressão, mas porque se trata de 

uma possibilidade real de encontro. Claro que sempre se pode 

escapar dela. Basta não paquerar mais nos meios marginais. 



 
 

 

 

Basta não paquerar mais na rua. Basta simplesmente deixar de 

paquerar, ou então fazê-lo em relações a pessoas sérias, que 

pertençam ao nosso mundo. Pasolini não seria morto se só 

tivesse dormido com seus atores. 

Eis o que escapa àqueles que querem sinceramente 

“descriminalizar” o homossexualismo e defende-lo contra si 

mesmo cortando seus laços com um mundo duro, violento, 

marginal. (HOCQUENGHEM, 1980, p. 122) 

Se a bicha trata de um período histórico em que se luta na Europa pela 

descriminalização e pela despatologização da homossexualidade, poder-se-ia tomar 

seu debate como já ultrapassado pelas contingências históricas superadas. 

Contudo, a criminalização e a patologização da homossexualidade ganham outros 

contornos nos dias atuais quando vemos que ainda o casamento entre 

homossexuais é obstruído e a transexualidade figura no código internacional de 

doenças, influindo diretamente na construção das políticas públicas. E é exatamente 

a maneira de enxergarmos o problema, ou antes, de construí-lo para habitá-lo que, 

então, podemos questionar com Guy, colocando em análise nossos modos de 

militância em termos de minorias sexuais.  

Que tipos de problematizações temos construído acerca das experiências das 

diversas minorias sexuais? Esta pergunta torna-se fundamental para nós ao 

conversarmos com Hocquenghem. Estamos construindo hoje todo um novo 

aparelho jurídico, o que Guy Hocquenghem já via no campo d’A contestação 

homossexual em meados da década de 1970. Que insista a marginalização e a 

repressão em relação aos homossexuais de todos os tipos, há hegemônica 

concordância. Entretanto, não seria a controvérsia o que seria necessário 

desenvolver, inclusive em relação a si mesmo, para construir problemas como 

contrassensos, em vez de pretender um bom senso da bicha convertível em senso-

comum? 

 

Bicha ácida 

[...] a maneira como [Hocquenghem] considerava o “desejo 

homossexual” o proibia de pensar a produção efetiva dos 

indivíduos homossexuais como sujeitos sujeitados, a não ser 



 
 

 

 

denunciando a submissão deles à ordem estabelecida e à 

estrutura edipiana, uma vez que não se conformavam ao 

modelo “revolucionário” que ele apresenta em seu livro. Por 

isso, Hocquenghem bem rapidamente foi levado a denegrir os 

homossexuais reais, seus modos de vida, e o próprio 

movimento homossexual. Há, em sua retórica antinormativa, 

uma profunda normatividade que consiste em só admitir certas 

formas de vida homossexual, denunciando todas as outras 

como burguesas. E foi por isso que, depois de seu livro de 

1972, ele passou seu tempo a deplorar, ora com amargura, ora 

com humor, tudo o que se passava no campo da 

homossexualidade, e até a olhar com grande severidade o que 

ele mesmo havia escrito. (ERIBON, 2008, p. 362, nota de 

rodapé). 

Discordamos destas considerações apresentadas por Didier Eribon nas suas 

Reflexões sobre a questão gay. Postulando uma continuidade entre a discussão d’O 

desejo homossexual e as críticas seguintes do Hocquenghem, delineia-se uma 

história homogênea e linear acerca da nossa bicha. Esta interpretação globalizante 

tende a negar a polifonia e a multiplicidade de forças instáveis sobre as quais o 

trabalho de Guy se sustenta. Cabe retomar a obra de Hocquenghem em sua 

potência disruptiva no campo de lutas das minorais sexuais em vez de reduzir sua 

crítica escandalosa a ruídos na comunicação entre gays. Isto porque mesmo Haas 

(2004), biógrafo de Guy, reluta em afirmar a positividade singular do humor 

Hocquenghemiano e Preciado (2009), proeminente teórica das bichas, prefere ainda 

não tocar nas divergências e controvérsias que Guy promove em meio às minorias 

sexuais, especialmente em relação às lésbicas. 

O livro de 1972, O desejo homossexual de Guy Hocquenghem, ao qual Eribon 

se refere, é uma teorização construída no âmbito de uma experimentação grupal, 

que certamente implicava a produção de controvérsias e críticas pelo próprio 

coletivo. Por aí, Guy irá desenvolver todo um estilo crítico, em meio às bichas, 

marcado pela acidez corrosiva dos padrões de comportamento. Trata-se de uma 

estilística discursiva como dimensão enunciativa da produção desejante entre as 

bichas. Mas Eribon vê nisto uma mistura de humor e amargura em função da 



 
 

 

 

deploração de todo o movimento homossexual e até de si mesmo; parece somente 

se encantar com as estilizações que as bichas promovem na linguagem ordinária 

enquanto figurem como amenidades e modos de tratamento pitorescos, tal qual 

desenha em relação a Foucault. Quando os modos de expressão da bicha passam a 

compor paradoxos perturbadores circulando no meio intelectual isto assusta. 

O humor ácido de Hocquenghem não funciona no sentido único de um 

lamento amargurado pelo modelo revolucionário fracassado no seio da FHAR. A 

partir de meados de 1972, sentindo-se “relativamente exterior a tais colóquios”, aos 

debates desenvolvidos no grupo que possibilitaram a escrita d’O desejo 

homossexual, Hocquenghem se coloca numa posição de borda. Traça uma linha 

crítica em relação ao seu próprio trabalho, que não se pode desvincular de um 

agenciamento coletivo de enunciação, de uma produção coletiva de discurso. 

O humor que irá marcar os diversos textos posteriores relativos à luta das 

minorias sexuais, a partir da saída de Hocquenghem da FHAR, é o exercício de uma 

crítica situada. Segundo Deleuze (2006, p. 357), “Hocquenghem não fala nem de 

evolução nem de revolução, mas de volições”. Assim, não cabe encarar, de maneira 

tão apressada e bastante imprudente, a tônica dos escritos da bicha em questão 

como signo de um niilismo absoluto. Haas (2004), ao destacar a crítica severa e 

direta de Guy, acentua ainda como este filósofo e literato se pôs radicalmente a 

levantar várias controvérsias em relação aos colegas militantes que estavam 

abandonando o legado das experimentações a partir de maio de 1968 na França 

(HOCQUENGHEM, 2003). Hocquenghem quer desmontar as contradições em que 

vivem as bichas para evocar paradoxos como tensionamentos de uma situação 

problemática. 

Um caralho trazendo sempre a merda de um cu, por várias 

vezes meter sua porra na merda ou por embostar o caralho 

que nos deixa, nós bem que somos as bolas fétidas do jogo 

social. Baitolas, nós somos os únicos a cagar ao revés. Mas 

não se creria somente serem os menos apropriados, nós 

somos os menos proprietários, apenas serem os mais 

dissolúveis, nós somos os menos competitivos, apenas serem 

os mais maquínicos, nós somos os menos românticos, apenas 

serem os mais marginais, nós somos os menos burgueses. 

(HOCQUENGHEM, 1973, p. 228, tradução nossa). 



 
 

 

 

Hocquenghem constrói uma crítica pelas situações experienciadas pela bicha 

a fim de que o cotidiano se problematize e que o vivido torne possível outras 

paisagens de desejo. Essa localização das questões, entretanto, não condiciona um 

fechamento, mas trata de não perder de vista a experiência que produz ruptura com 

os saberes e práticas estabelecidos. A experiência da bicha funciona como 

deslocamento dos lugares e papéis determinados por um jogo tensionante que 

desmonta os opostos. Guy segue, portanto, de Deleuze (2003, p. 339, tradução de 

Tomaz Tadeu da Silva) um “[...] conselho de trabalho: é sempre interessante, nas 

análises de conceito, partir de situações muito concretas, muito simples, e não de 

antecedentes filosóficos, nem mesmo de problemas enquanto tais”. Tal conduta 

possibilita quebrar a dicotomia entre o concreto e o abstrato, tratando a abstração 

como atravessamento de diversas situações concretas entre si. 

Pode-se logo notar como a abordagem dos movimentos coletivos dos quais 

participa muda em Hocquenghem desde seu trabalho sobre O desejo homossexual, 

a partir dos textos acerca d’A contestação homossexual. Naquela obra, o combate 

homossexual aparece como um fluxo abstrato que percorre o corpo social em seus 

diversos órgãos – saúde, justiça, política – para colocar em questão os estatutos de 

enfermidade psíquica, periculosidade criminosa e flagelo social pelo qual se marca a 

homossexualidade. Entretanto, nos textos a seguir, a complexidade do movimento 

homossexual, em suas diversas vertentes e sentidos, despedaça a impressão inicial 

de uma homogeneidade das lutas, de um bloco monolítico das minorias sexuais. 

Hocquenghem passa a considerar a homossexualidade um dispositivo de 

perturbação, de incômodo às estratificações, aos lugares demarcados como 

propriedades privadas por um regime fundado no modelo da heterossexualidade, 

nas próprias práticas das bichas. Neste sentido, Guy irá evocar uma série de 

situações problemáticas relativas aos modos de funcionamento das bichas e arranjá-

las como paradoxos, ou seja, proposições que colocam em questão as lógicas de 

vida que se vai construindo. Os paradoxos são problemas a viver (ZAMBONI, 2011). 

Quando Guy escreve, a potência da sua crítica, em síntese por enunciados rápidos 

e rasteiros e curtos e grossos, se faz pelo vergar das forças em circulação. 

Em meio aos jogos de força que a luta das minorais sexuais vão encetando, 

Hocquenghem complexifica os tabuleiros de lados opostos que se costumam jogar. 

Destaca-se daí que o fundamental da ação política não se encontra nesse 

equivalente geral da teoria da opressão, o capital que as minorias ameaçam 



 
 

 

 

construir para si no mercado da luta por direitos. Hocquenghem inventa o jogo da 

ética da bicha. Preocupando-se crucialmente com as táticas de resistência, em vez 

de se vislumbrar com as artimanhas do poder em função de denúncias ou 

desconstruções abstratas, propõe a afirmação da multiplicidade como meio onde as 

singularizações podem se desenvolver em modos de existência variantes. 

A multiplicidade a que Guy nos remete não se confunde com jogos de 

encaixes entre categorias demarcadas de existência. Não se trata de levar adiante 

as regras da comparação sob as pretensas estratégias de derrocada do inimigo em 

termos de brincadeira de cabo de guerra ou disputa pelo poder estabelecido. 

Hocquenghem está mais interessado nas situações em que a bicha se inventa viver. 

As figuras do afeminado e da passiva tornam-se foco de problematização, em vez 

de se sustentar uma correia de transmissão entre a esquerda estabelecida e os 

atuais movimentos de minorias. 

A problematização da sexualidade é algo que se inventa pela situação 

concreta, pelas experimentações cotidianas nos meios de vida, antes que por 

fórmulas revolucionárias. A afetação não é uma questão de bloco fechado, 

consensual e homogêneo, bem resolvida pelas bichas contra o mundo 

heterossexual; trata-se, sobretudo, de uma questão de implicação das próprias 

bichas com as lutas políticas, de um questionamento a si em suas próprias maneiras 

de construir meios de existência. Em vez de se render à ordem do discurso, aos 

lugares estabelecidos de fala, à nova onda de exigência dos direitos das bichas, 

Hocquenghem busca criar condições concretas para outros lugares de enunciação, 

tal como Guattari (1987) e Deleuze (2006) preconizam. 

A acidez da crítica hocquengheimiana perturba as funções vitais organizadas 

dos movimentos homossexuais, corrói as ideias que se tomavam por base dos 

movimentos de lutas de minorias. Louca, Guy sabe que a política não cabe nas 

formas pelas quais ela vai se delimitando e excluindo de outras atividades vitais. 

Logo, a bicha irrompe onde a política se cria por embates. Atacando 

incessantemente a política, desenvolve-a para além das dimensões do poder 

constituído. O que interessa em Hocquenghem é o que pode uma bicha, 

perturbando os limites pelas quais ela vai se enquadrando, sobretudo os que ela 

mesma acaba por investir como montagem, como salto para um espetáculo 

performático a ser assentar na sociedade capitalista. 
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Resumo: Guy Hocquenghem é essa bicha louca e ácida que nos provoca a pensar 
hoje os meios de luta que as bichas têm construído para si pela vida afora. 
Hocquenghem constrói um plano de análise ética da bicha militante que rompe com 
a mera contestação ao mundo exterior considerado repressivo. 
Palavras-chave: Guy Hocquenghem, bicha, militância política. 

 

Abstract: Guy Hocquenghem is this mad and acid fag that pushes us to think today 
the means of struggle that queers have built for themselves through the outside life. 
Hocquenghem builds a plan for ethical analysis of the queer activists that breaks the 
mere challenge to the outside world considered repressive. 
Keywords: Guy Hocquenghem, queer, political activism. 
 

 

 

 

 

Seminário Internacional Desfazendo Gênero 

14,15 e 16 de agosto de 2013. Nata-RN 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gt: Desestabilidades, convenções e rupturas: práticas (sócio)(etno)gráficas e políticas de 
gênero e sexualidade 



 
 

 

 

 
 

Io. Encontro de homens trans do norte e nordeste – da Invisibilidade ao primeiro encontro. 
 

 
 
 
 

Carla Freitas dos Reis
805

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo:  
Este artigo é uma analise do processo histórico da construção política das identidades dos homens 
trans no Brasil, compreendendo a necessidade de melhor conhecer os processos de opressão, de 
invisibilidade e abjeção sofridos pelos homens trans (homens transexuais, transhomens, transmen, 
transexuais masculinos e/ou FTMs (femaleto male), bem como de se compreender as vias de 
construção dessa(s) identidade(s) enquanto instrumentos políticos. 
 
Abstract: 
This article is an analysis of the historical process of the construction of political identities of trans men 
in Brazil, including the need to better understand the processes of oppression, invisibility and abjection 
suffered by men trans (transgender men, transhomens, transmen, transsexual and male / or FTMs 
(female to male), as well as to understand the process of building this (s) ID (s) as policy instruments. 
 
Palavras Chaves: homenstrans, ABHT, identidade, política, encontro. 
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Os meninos do Brasil 

O ano de 2011 foi um momento histórico nessa construção identitária que há muito pouco 

tempo se torna visível, refletindo inclusive na recém-fundada Associação Brasileira de Homens Trans, 

que emerge não isoladamente, mas em paralelo à popularização midiática da autobiografia Viagem 

Solitária – Memórias de um Transexual 30 anos depois, de João W. Nery, resultando na identificação 

entre algunsdesses homens brasileiros e, posteriormente, em organização pela disputa do espaço 

político enquanto grupo de homens trans. A partir deste marco, homens trans passam a ocupar 

espaços de discussões acadêmicas, políticas e culturais. 

Pela defasagem na produção de trabalhos sobre transexualidade masculina no campo da 

cultura, este trabalho se debruçará sobre a investigação do processo de invisibilidade desses homens 

e como está se desenhando a construção essa identidade política.  

  O conceito de transgeneridade é um termo que designa parte da individualidade de pessoas 

cujas expressões ou identidades de gênero não estivessem de acordo com as expectativas sociais 

definidas e impostas a elas em seu nascimento – a partir, geralmente, de inferências superficiais 

feitas sobre a genitália da pessoa recém-nascida (Currah, Juang, & Minter, 2006). É possível dizer 

que transgeneridade é utilizado como um termo guarda-chuva para dar conta de pessoas que borram 

nas normas hegemônicas de gênero. O conceito sobre transexualidade, dessa forma, se inspira na 

definição proposta por Berenice Bento (2006), que a considera como uma categoria identitária, 

caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. Essa definição confronta-se à aceita pela 

medicina e pelas ciências psi, que a qualificam como uma ‘doença mental’ e a relaciona ao campo da 

sexualidade e não ao gênero.  (BENTO, 2006) 



 
 

 

 

A aproximação com as questões trans
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, para além da teoria, se deu em encontros culturais, 

acadêmicos, políticos e pessoais. Percebendo a potência política desse segmento,me questionei 

onde estariam esses homens trans, quais espaços ocupam na sociedade,e se atuam  politicamente , 

de que forma isso se dá. 

Lendo o livro Viagem Solitária, de João W. Nery (2011)desfrutei da possibilidade de começar 

a entrar nas questões específicas aos homens trans. Entrei em contato com o autor do livro e 

também participei de encontros acadêmicos e políticos onde tive contato com algumas das demandas 

políticas desses homens que se colocavam para este grupo de pessoas. No II Seminário Nacional de 

Travestis e Transexuais, realizado em Salvador, em 2012, mais uma vez entrei em contato com outro 

homem trans, Leonardo Tenório - atual presidente da Associação Brasileira de Homens Trans. Foi 

também nesse encontro que percebi que um ano antes eles não compunham aquele debate político, 

e que sequer haviam sido mencionados entre as mulheres trans* e travestis.   

As reações midiáticas ao livro de João Nery proporcionaram a visibilidade dos homens trans, 

que, se por um lado, foram exotificados e objetificados nos programas de auditório, por outro, 

passaram a ser minimamente inteligíveis a um público mais amplo, e não por acaso é fundada, em 

meados de 2012, a Associação Brasileira de Homens Trans. 

Pretendo, assim, descobrir como essa identificação entre esses meninos e a construção 

política deles está sendo construída enquanto grupo, e como está sendo lida pelos discursos 

hegemônicos, inclusive dentro do próprio movimento LGBTTI. 

Segundo Leonardo Tenório, atual presidente da ABHT, em conversa por e-mail, a principal 

luta pelas políticas públicas dos homens trans está relacionada à reivindicação dos marcos legais, 

visto que a invisibilidade de certa forma, garante a proteção da violência física, porém não garante a 

ausência de violências simbólicas, que segundo ele, em alguma medida os marcos legais 

conseguiram dar conta. Partes dessas demandas estão ligadas aos documentos com nome social 

garantidos por lei, a garantia de acesso à saúde pública não só no que diz respeito a questões trans, 

(hormonização, mastectomia, etc.) como também saúde básica.  

Dessa forma, pretendo compreender o processo de construção da identidade política dos 

homens trans no Brasil, investigando a relativa invisibilidade desse grupo até o ano de 2011, para 

isso se faz necessário acompanhar o processo histórico que vem sendo construído por parte desses 

homens enquanto associação que demanda políticas públicas específicas. Para, por fim, perceber 

quais as estratégias políticas utilizadas por eles para acessar espaços de debate sobre questões de 

gênero, compreendendo por que essa existência política só acontece décadas depois da existência 

política de mulheres trans e travestis e o que difere das identidades
807

 políticas já construídas no 

campo da sexualidade e gênero.  
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Cito o termo trans sempre que fizer referencia as questões políticas das pessoas que de alguma forma borrem 

as normas hegemônicas de gênero. 

 

 



 
 

 

 

Dentro dessas perspectivas algumas perguntas ainda não respondidas causam inquietação e 

demandam tempo de coleta e análise de documentos.  Não há outra forma de acessar essa 

construção se não compreender quais fatores opressivos estão como pano de fundo para que essa 

invisibilidade fosse silenciada ao longo da história política do universo trans. Qual a relação entre 

masculinidades e as demandas feministas no processo de construção e representação dessa 

identidade de gênero? Em quais momentos a ABHT, enquanto espaço de debate de homens trans, 

está se amparando em políticas identitárias, ou se aproxima mais das políticas da diferença?Como 

vem vendo trabalhado entre os meninos organizados em grupo, sua visibilidade política?  

 

Da invisibilidade ao Boom virtual 

 

Para compreender a importância dessa pesquisa é preciso considerar em primeiro lugar o 

que a abjeção desses homens promove de exclusão sociocultural, visto que estes sofrem privações 

de direitos básicos, por quebrarem os protocolos das regras binárias de gênero, impostos como única 

possibilidade de performatividade. 

Segundo levantamento feito pelo projeto Transrespect versus Transphobia(TvT, 2012), entre 

janeiro de 2008 e dezembro de 2011, foram 325 assassinatos de pessoas trans* no país. Entre as 

principais causas apresentadas no levantamento, figuram tiros, perfurações, espancamentos (549 

mortes, ou 67% do total de 816), além de estrangulamentos (42), apedrejamentos (19), 

decapitações/esquartejamentos (17) e tortura (8), entre outras (TvT, 2012). Brutalidade que nos traz à 

mente a questão tão explicitamente feita por João W. Nery, referindo-se a uma das causas de morte 

homo-lesbo-transfóbica: “O que ele quer matar com aquelas cinco balas a mais em cima de uma 

vítima que já está morta?” (NERY, 2012:20'35'') 

Mas a transfobia não somente mata, ela sistematicamente exclui pessoas transgêneras e 

gênero-inconformes de escolas, do mercado de trabalho, supermercados, hotéis, instituições de 

saúde, do acesso à Justiça, de possibilidades de moradia e de vida em geral. (Grant, Mottet, Tanis, 

Harrison, Herman, Keisling, 2011). Sendo assim, analisar as consequências da transfobia exige uma 

compreensão crítica das normatividades que regem aquilo que se possa definir como humano. Esses 

assassinatos brutais de pessoas transgêneras e não-cisgênerassãoa expressão  patológica de 

normatividades de gênero e sexualidadecompulsórias, naturalizadas e institucionalizadas. 

Estudar como se dão os mecanismos de invisibilização (estratégica ou não?) dessas pessoas 

e, principalmente, sob que pilares políticos e teóricos a Associação Brasileira de Homens Trans está 

se fundando é essencial para conhecer a potência política deste grupo.  

A escolha dessa temática para abordar em meu projeto de mestrado, também por saber da 

escassez de trabalhos produzidos, como citam Ávila e Grossi(2012) 

São praticamente inexistentes no Brasil, estudos sobre transmasculinidades e 
que os transexuais masculinos, parecem ter menos visibilidade que as 
transexuais femininas, tendo em vista a ampla variedade de estudos sobre 
travestilidades femininas como os de Marcos Benedetti (2005), Don Kulick 
(1996, 1997, 1998), Roger Lancaster (1998) e Fernanda de Albuquerque e 
MaurizioJanelli (1995), e transexualidade feminina, como o estudo de Berenice 
Bento (2006) em comparação com a quase inexistência de similares sobre 
transexualidade masculina. 



 
 

 

 

 

Talvez uma das principais inquietações deste trabalho seja compreender que as estratégias 

políticas e a própria existência dessaperfomatividade de gênero tem a colaborar com a problemática 

concepção naturalizadora das normas de gêneros. Já é possível adiantar a potência desse 

movimento quanto à garantia de espaços para outras práticas e performatividades ainda totalmente 

invisibilizadas e desarticuladas, como por exemplo, as pessoas intersexo.  

Compartilhando com a idéia de que o processo de construção da identidade e diferença 

acontece por meio simbólico e discurso (Hall, 2008) pretendocompreender os mecanismos acionados 

nos discursos para reiterar as normas e identificando se quando isso se rompa é através de uma 

pratica colonizadora, para Hall (2008), onde posso dizer que há identidade e diferença há presente o 

poder. Isso denuncia que para estar dentro das normas é necessário evidenciar que o outro, diferente 

de mim, é “anormal” e o pano de fundo desse debate são relações de manutenção de poder. Essa 

prática classificatória é produtora de exclusões e fomento das exclusões e não meramente classes 

gramaticais.  

Esses mecanismos são altamente reificados pela mídia, por exemplo, onde homens trans são postos 

a severos testes de humanização, com intervenções invasivas e exploratórias, a todo o momento há 

de se saber, onde estão, como vivem, são operados, sexualmente são ativos, e uma serie de 

questões que só contribuem para exotização desses corpos transviantes. 

 

Percurso teórico 

É necessário aqui deixar claro a minha filiação aos estudos subalternos para falar de 

identidade, compreendendo-a dessa forma como relacional, flexível e fluida.  

Aproximando-me dos estudos culturais sobre identidades compreendi a estrutura hierárquica 

de como a política identitária usada nos movimentos sociais ocidentalizados.  Segundo Woodward 

(2008), se um grupo é simbolicamente marcado como inimigo ou como tabu, isso terá efeitos reais 

porque o grupo será socialmente excluído e terá desvantagens materiais. (WOODWARD, 2008) 

Procurofalar de transexualidade como categoria analítica, ressaltando a urgência emé 

necessário acionar o conceito de cisgeneridade, não para fazer manutenção de um pensamento 

maniqueísta, mas como atitude política que vislumbra desnaturalizar as identidades de gênero 

hegemônicas. A cisgeneridade, por sua vez, pode-se definir por oposição às transgeneridades. Os 

prefixos cis- e trans, do latim 'ao mesmo lado' e 'em lados opostos', respectivamente, dão pistas sobre 

a origem dos termos: se a transgeneridade é vista como a identidade de gênero “contrária” a um 

suposto sexo biológico, a cisgeneridade seria a identidade de gênero “de acordo” com o suposto sexo 

biológico (Reis e Viviane v., 2012) 

Acessar as teorias feministas é entendido aqui como essencial tanto para alcançar o trajeto 

tanto de abjeção desses corpos, quanto de identificação desses sujeitos enquanto homens.  Entendo 

que o processo de invisibilidade desses homens se dá pelo excesso de monitoramento da 

feminilidade, enquanto a masculinidade sofre outros tipos de mecanismos de opressão. Assim como 

estudos da masculinidade, visto que a construção da masculinidade nos proporciona acesso a uma 

estrutura ora opressora, ora privilegiada hegemonicamente. Segundo Halberstam,  



 
 

 

 

trabalhar sobre masculinidades femininas queerou vivê-las nos ajuda a 

desconstruir e criticar a unidade imitada da masculinidade (...) trabalhar sobre a 

masculinidade feminina (sem homens) constitui um ponto de vista privilegiado 

(e não parcial) para compreender também como a masculinidade é constituída 

na cultura dominante     (HALBERSTAM, 2008,p.67) 

Ao me aproximar do debate com Homens Trans, percebi o desconforto de outros segmentos 

de pessoas trans, a disputa pelo espaço político interno, entre as próprias pessoas trans me causou 

inquietação em saber como um grupo minoritário que estava sofrendo as sansões das políticas 

identitárias passaria a construir sua(s) identidade(s)políticas. A importância na forma como estes 

homens estão se organizando politicamente se dá num momento histórico de tensão no debate entre 

academia e movimentos sociais sobre as fragilidades das políticas afirmativas identitárias.  

As lutas identitariasse pautam, em sua maioria, na política de igualdade, ou seja, partem do 

princípio de que todas as pessoas são iguais para reivindicar direitos e políticas publicas para suas 

demandas especificas, o que sustenta o diálogo dessas políticas chamadas identitárias é a lógica 

essencialista que compreende as existênciasnuma perspectiva naturalista de que as pessoas “são”.  

O equívoco em partir desse paradigma é paradoxalmente o resultado excludente e normalizadorque 

essas práticas identitáriasacabam por produzir. Assim analisa Miskolci(2009) “A matriz 

essencializadora e subalternizante que cria um ideal de imaginário de coletividade, a nação, estaria 

na conexão, raça-sexualidade, um nó que evidencia um mesmo processo normalizador que cria seres 

menos humanos, e até mesmo, abjetos.”. 

O que a história dos movimentos sociais brasileiros nos mostram é que a estratégia 

identitária, de unificar um grupo afirmando uma identidade, como se esta fosse fixa e única, é um 

fracasso obvio, porque essa tentativa de aprisionar as vivências em categorias vem sendo 

desconstruída com as praticas e experiências de vivências que não se permitem enjaular nessas 

categorias, o resultado disso é a fragmentação e a desarticulação política desses movimentos 

sociais. 

As políticas públicas de gênero e sexualidade colocam em questão justamente essas 

questões, pois aponta que políticas públicas construídas a partir de demandas identitárias não estão 

dando conta de especificidades de grande parte das pessoas que nem se enquadram na lógica 

hegemônica de praticas e vivências. Por exemplo, as políticas afirmativas que contemplam as 

mulheres. A política identitária voltada para “mulheres” não da conta de igualdade de direitos porque 

a partir da lógica binária de gênero, exclui uma porção de pessoas, que não atendem os critérios que 

essas políticas compõem erroneamente como mulher. Para comprovar isso é só pensar nas pessoas 

trans. Nesse sentido Bento(2011) debate que: 

Defende-se que a única forma de fazer política é com o essencialismo 
estratégico. O essencialismo estratégico da mulher, por exemplo, não é 
produzido em mão única. Para que tenha alguma eficácia é necessário produzir 
outro essencializado, nesse caso, o homem. Portanto não consigo 
compreender a eficácia de um discurso que , para libertar parte da 
humanidade, precisa fazer a outra prisioneira. (BENTO, 2011, p. 87) 

 
A falta de créditos em políticas culturais é outro fator problemático na perspectiva identitaria. 

Essa política quase sempreignora a potencia da cultura como aliado na construção e desconstrução 



 
 

 

 

de preconceitos e paradigmas e apostam somente em marcos legais em suas pautas, o que a 

criminalização o racismo nos mostra, por exemplo, é que apesar dos inegáveis ganhos para 

população afro descendente essa lei não garante que o racismo de fato, culturalmente não exista.  

Nesse sentido, Woodward (2008) ressalta que “É por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido á nossa experiência e aquilo que somos. Podemos inclusive 

sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos 

tornar.” E o processo de produção cultural é o meio mais acessado para essa representação é só 

percebemos os “homens” e “mulheres” “de verdade” que se fazem presentes nas propagandas, nas 

letras de musicas, nos livros literários, didáticos, nos filmes, nas telenovelas, etc.  

Entretanto, a política da diferença nos oferece um sentido distinto da política identitária que, 

se analisado rapidamente e reproduzido sem cuidado, pode soar como mais um enquadramento 

dicotômico, visto que, além de questionar os binarismos, de gênero e sexualidade (hétero-homo, 

homem-mulher), por exemplo, problematiza o discurso do natural e da essência.  Diferente da política 

identitária, a política da diferença valoriza muito políticas culturais compreendendo que as conquistas 

pelos marcos legais sozinhas não suprem as expectativas dos próprios movimentos.  

 

Io. Encontro de Homens Trans do Norte e Nordeste 

 

Até o presente momento, os encontros políticos/acadêmicos em que os homens trans 

estiveram presentes,foi possível constatar que eles superam o período da invisibilidade social 

aparecendo em diversos meios midiáticos, e isso reverbera na academia e dentro dos movimentos 

sociais, pois o número de homens trans que a partir dessa projeção midiática se reconhecem como 

tal. As redes sociais tem sido um grande aliados para esses homens. Em alguns eventos que 

participei foi questionado aos homens trans o porque desse tempo de invisibilidade política , quando 

as mulheres trans há mais de dez anos já se organizam,  todas as respostas dadas por eles revelam 

que a sociabilidade feminina pelo maior tempo da vida até que se transformassem, talvez seja a 

causa dessa visibilidade “tardia”, compreendendo que o lugar da mulher na política ainda fica muito 

na esfera do privado, diferente dos homens que muito antes já se organizam politicamente. 

Nesses mesmos eventos com homens trans convidados a falar ou coordenar mesas, 

presenciei dois momentos em que ficou evidenciado o momento político de disputa de espaço e lugar 

de falar desses homenstrans, nesses dois episódios, num mesmo evento em 2012 , João W. Nery e 

Leonardo Tenório extrapolaram seu tempo de fala provocando reflexão em muitos e desconto em 

alguns. Vivenciar esse momento é muito oportuno para comprar como esses militantes acadêmicos 

estão lidando com esse momento de desabrochar político enquanto grupo.  

Em todos os eventos ficou evidente essa disputa por espaço de fala entre homens e mulheres 

trans, compreendendo os dois momentos diferentes, dos dois grupos há um intenso debate sobre 

qual o lugar do grupo de homens trans nos espaços de debate de política publica LGBTTI.  

Nesse sentido, percebe-se que, a adesão de homens trans na luta contra a patologização é 

muito mais consistente e unânime, visto que entre as conversas informais e no debates políticos os 

homens que estão representando esse grupo sempre se posicionam a favor da despatologização, 



 
 

 

 

diferente do grupo de mulheres trans que ainda debatem sobre as vantagens e desvantagens de 

aderir a esse movimento.  

Há um debate interno no grupo sobre o sentimento de pertença do T na sigla LGBTTI, vários 

homens trans demonstram se sentir incomodados com isso, relatando que muitas vezes são vistos 

como gays, o que causa desconforto em parte desse grupo. Porém a maior parte do grupo entende 

que é muito importante aliar-se ao movimento LGBTTI, pois já há uma dialogo estabelecido entre 

movimento e estado, o que facilita o debate sobre políticas publicas para homens trans. 

O movimento político dos Homens Trans vem se institucionalizando através da Associação 

Brasileira de Homens Trans, e está construindo sua identidade mostrando um grande potencial de 

conseguir se manter sob os pilares da política das diferenças, justamente por já nascer num período 

em que as políticas identidtárias tem mostrado suas limitações e tem sido problematizada em sua 

capacidade de dar conta do que de fato significa a diversidade.  

Em todos os futuros eventos sobre gênero e sexualidade temos a presença representativa 

dos homens trans nos debates e militâncias. Até que, em fim, nos dias 14,15 e 16 de junho deste ano 

acontece o I Encontro de homens trans do Norte e Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba. O 

encontro foi um convite da coordenação do Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa à Associação Brasileira de Homens Trans. Segundo relatório, apresentado 

pela ABHT: 

 

 “O Encontro seria uma oportunidade ideal para fomentarmos a 

militância e o protagonismo dos homens trans, facilitarmos o 

processo de empoderamento do segmento e sensibilizar os gestores 

e acadêmicos neste sentido de garantia de direitos. Propusemos-nos 

a organizar este momento para promover discussões e espaços de 

diálogos sobre direitos como saúde, educação, trabalho, também 

sobre transfobia, homofobia, machismo, despatologização, identidade 

trans, movimento social etc.” 

 

Como convidada da associação, fiquei hospedada no mesmo hotel que todos os convidados, 

incluindo os17 homens trans presentes no Encontro. 

No hotel, um bando de meninos entusiasmados, se conhecendo, trocando figurinhas sobre 

um mundo em comum. No grupo ao lado, meninas conversavam sobre esses meninos, elas também 

tinham muita coisa em comum. Todas companheiras do grupo de meninos, elas se identificam como 

partners.  

Tudo muito “normal”, certamente não causaram nenhum desconforto nos outros hóspedes do 

hotel, aparentemente não infringiram as normas mais básicas de gênero e sexualidade. Esse é um 

dos privilégios de alguns dos homens trans com relação às outras transgeneridades, o hormônio 

utilizado por eles, a testosterona, age de forma rápida e assertiva no corpo deles, que mesmo sem 

cirurgias passam despercebidos, como homens cis (termo utilizado como categoria de análise para 



 
 

 

 

demarcar pessoas não transexuais, ou seja, que se identificam com o gênero que corresponde às 

expectativas sociais), pelo menos até que mostrem seus documentos. 

Ao falar de Homens trans me refiro a “pessoas que nasceram ‘biologicamente do sexo 

feminino’, mas se identificam como pertencentes ao gênero masculino. ‘Pensam, sentem e 

comportam-se como homens’. Por vezes, homens trans sentem a necessidade ou o desejo de se 

vestirem com roupas masculinas, realizarem transformações corporais utilizando hormônios, cirurgias 

para retirada de mamas, ovários, útero e trompas e também a cirurgia de transgenitalização” 

(Cartilha, Quem são os homens trans).  

Estavam todos no mesmo hotel, era o 1º Encontro de homens trans do Norte e Nordeste e a 

expressão era recorrente em todas as mesas e corredores: um marco histórico.  

No total, foram reunidos 17 homens trans (e teriam sido mais se não fosse a falta de 

subsídios de passagens), gestorxspúblicos ,militantxs LGBT e acadêmicxs.  O que posso adiantar 

desse segmento político é que se trata sim de um marco histórico, mas não somente por esse 

Encontro, ocorrido em João Pessoa. Enquanto pesquisadora de políticas públicas e movimentos de 

diversidade gênero e sexualidade, percebo esse movimento com uma potencialidade política que tem 

muito a ensinar para os outros segmentos.  

A ocupação no espaço acadêmico sem dúvida modifica a cara do segmento, principalmente 

se comparado com o movimento das mulheres trans e travestis, e isso se dá por claros marcadores 

de classe. Dos homens trans presentes no primeiro encontro, muito mais da metade deles está em 

um curso superior ou pós-graduação. Isso é uma característica que instrumentaliza estes atores e faz 

muita diferença na construção de debates e demandas políticas. Podemos ver também o impacto 

dessas diferenças quando comparado com os outros segmentos trans, por exemplo: 

Não é de forma alguma tranquilo e fácil o debate da despatologização das identidades trans 

nos segmentos das mulheres trans e travestis. Entre os homens, o debate da despatologização 

avança bastante (a luta contra a patologização das identidades trans refere-se quer combater a 

psiquiatrização dessas identidades, facilitando assim a modificação dos documentos, dissociado do 

laudo que legitima a transexualidade, como já acontece na Argentina).  

 No Encontro, houve uma mesa sobre despatologização, e apesar da aparente hierarquização 

de prioridades na estrutura dinâmica do evento, e o assunto ainda não tenha ficado em primeiro 

plano, há consideráveis avanços crítico entre os homens trans sobre a emergência do desse debate. 

Segundo o acadêmico André Lucas, mestrando do departamento de ciências sociais da UFRN, 

pesquisador das transmasculinidades, que assumiu o debate na mesa do Encontro, há ainda há 

muita apatia ao defender a despatologização, e uma de suas hipóteses é de que enquanto 

socializados como mulher foram criados para o privado e não para o público, o que favorece uma 

tendência ao não acirramento do debate. 

 Um dos momentos mais marcantes do encontro, foi sem dúvida, a presença do Dr. Eduardo 

Sérgio, médico do ambulatório transexualidaro em João Pesoal,na mesa sobre a transição dos 

homens trans e envelhecimento, junto com João W Nery. A mesa acabou tomando o rumo sobre a 

despatologização e para a surpresa de todos, o médico colou-se contra a patolgização, apresentando 

uma narrativa sobre transsexualidades com viés voltado para estudos das ciências humanas e 



 
 

 

 

articulando com estudos de caso ao longo de sua carreira enquanto ginecologista, reforçou a 

disparidade como cirurgias genitais em pessoas cisgeneras são trata se relacionada com as pessoas 

trans. A mesa que teria duração de 40 minutos, chegou a duas horas de duração. Causando um 

frisson no público militante e acadêmico.  

Um aspecto que considero muito caro para marcar essa potencialidade é a inclusão das 

pessoas intersex nos debates, a todo o momento nesse 1º Encontro de Homens Trans, eles 

destacavam as demandas intersex, mesmo sem ter qualquer pessoa que ali se identificasse como tal.  

Houve uma sensível preocupação por parte dos homens trans que organizaram esse primeiro 

encontro em incluir no evento um tradutor de libras, para um grupo de surdos LGBTs interessados no 

debate.  

As narrativas sobre a construção dessas identidades marcam o tempo inteiro como 

identidades não fixas e garantindo legitimidade da diversidade dentro da experiência dos homens 

trans, havendo um cuidado inclusive na construção do material impresso para não engessar a 

diversidadetransmasculinas.  

Houve uma preocupação em problematizar a construção dessas transmasculinidades. Para 

isso, eles elaboraram mesas para debater o machismo, o envelhecimento dos homens trans, 

enfrentamento da transfobia e a visibilidade política dos homens trans.  

E sem deixar de citar que a existência desses corpos e suas sexualidades são potentes 

politicamente, a partir do momento que tencionam as expectativas sobre formas de conjugalidades e 

relações afetivas. O presidente da ABHT, Leonardo Tenório, por exemplo, reivindica publicamente a 

identidade gay e tem um companheiro com quem se relaciona há mais de um ano; há também outro 

coordenador do grupo, que divide sua vida com uma mulher trans. Essas referências fortes no grupo 

e fora dele desmontam completamente o esquema coerente que nos impõem entre sexo-gênero-

desejo-prática sexual. (pensando em sexo enquanto materialidade do corpo e gênero enquanto 

conjunto de significações que se pautam a partir do binarismo masculino e feminino. Reafirmando o 

sexo e o gênero como construção cultural) 

No debate com a gestora do Ministério da Saúde, Katya Souto, ela apresentou a inclusão de 

homens trans na portaria do processo transexualizador: isso garante alguns direitos para os homens, 

como por exemplo, acesso aos hormônios, que quase sempre se dá por vias clandestinas, pela 

dificuldade de acessar endocrinologistas. Os homens trans presentes marcaram essa mesa pelo 

enfrentamento contra a patologização das identidades trans, acionando o exemplo da Argentina como 

referência. Presenciei, por exemplo, a demanda de homens trans para que haja a capacitação nos 

ambulatórios de transexualização para atendimento de homens grávidos. O debate da visibilidade 

acontece de forma muito respeitosa a cada homem trans ali presente: em qualquer tentativa de falar 

de visibilidade de forma impositiva e invasiva, o discurso da diferença era acionado pelos homens 

trans. 

Nessa perspectiva, e acompanhando a lista de emails da ABHT,que hoje tem115 pessoas 

cadastradas, sendo que somente 11 não são homens trans, e percebo os saltos significativos na 

forma de fazer política, com atuação forte desses homens na academia. 



 
 

 

 

A última investida do grupo nesse sentido é o lançamento do IBRAT, Instituto Brasileiro de 

Transmasculinidades, que segundo descrição do grupo na rede socialé “um Instituto de 

desenvolvimento e monitoramento de pesquisas e discussões acadêmicas;Formação política e 

incentivo à militância;Controle social” e tem como principais objetivos: A promoção de um cenário 

social que possibilite o pleno exercício da cidadania aos homenstrans do Brasil, a possibilidade de se 

construir  um segmento com maior auto estima, independência, reconhecimento da sua cidadania e 

identidade política, uma maior representatividade e empoderamento do segmento para a militância, 

promovendo melhor entendimento sobre a realidade dos homenstrans através de pesquisas 

científicas e grupos de estudo, otimizando a qualidade de vida desta população. 

Faz parte dos objetivos também promover ações de visibilidade, saúde e cidadania com 

incentivo à formação profissional, empregabilidade, cooperativismo, consultoria e encaminhamentos 

de saúde,jurídicos e de assistência social. A criação de grupos de apoio presenciais e virtuais que 

possibilitem a promoção da autoestima e independência dos homens trans trabalhando com o 

incentivo, desenvolvimento e monitoramento de pesquisas, produção acadêmica e grupos de estudo 

sobre masculinidadestrans nas diversas áreas de conhecimento, compondo assim uma instituição 

representativa das demandas dos homens trans do Brasil atuando no controle de politicas públicas 

relevantes ao segmento.  

Reflito, também, no impacto simbólico que é a proposta de Lei do deputado federal Jean 

Wyllys sobre identidade de gênero, que desvincula a mudança do nome social das cirurgias e leva o 

nome de João W. Nery. Depois de tantos anos de luta das mulheres trans e travestis, um homem 

trans batiza esse projeto radical – já escutei por aí que isso é a manutenção do patriarcado e discordo 

completamente, não podemos jamais achar que essas vivências masculinas reproduzem o machismo 

e a opressão de forma coletiva e/ou pessoalizada. Tal via de pensamento ignora suas trajetórias e 

muito provavelmente repete o equívoco de achar que esses homens são imunes às normas de 

gênero e sexualidade, quando na verdade o que tenho acompanhado nos debates são olhares 

críticos acerca da diversidade de gênero e sexualidade, além da potência de um segmento que tem 

muito a colaborar para mais empoderamento das vivências trans e a garantia de direitos mais 

humanos para uma maior diversidade. Quantomais, melhor. 
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Resumo 
O trabalho busca  analisar o fenômeno do poliamor, a partir dos discursos de adeptos brasileiros, com 
base nos dados colhidos em entrevistas e observações nas redes sociais virtuais. Objetivando 
compreender como os poliamoristas vivenciam, em seus relacionamentos afetivos, concepções 
questionadas pela sociedade predominantemente monogâmica. 
Palavras-Chave: Poliamor, afetividade, monogamia.   

    ABSTRACT 
This work analyzes the phenomenon of polyamory, from the speeches of Brazilian adepts, based on 
data collected from interviews and observations in virtual social networks. In order to understand how 
the polyamory members experiences their affective relationships, conceptions challenged by society 
predominantly monogamous. 
Keywords: Polyamory, affectivity, monogamy. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O objetivo dessa pesquisa é estudar o fenômeno do poliamor, fenômeno de 

caráter afetivo sexual que se caracteriza pela defesa de relacionamentos amorosos 

desvinculados da noção de monogamia. O trabalho busca evidenciar mais 

precisamente como os chamados poliamoristas – os adeptos do poliamor – 

compreendem e vivenciam o “ciúme”, a “fidelidade”, a “monogamia” entre outras 

concepções, habitualmente questionadas  por eles. 

Meu primeiro contato com o tema se deu a partir de algumas leituras, mais 

particularmente o trabalho de Olivia de Wield (2010) sobre o fenômeno do swing, 

que me suscitou um conjunto de questões; em seguida, li o trabalho de Cardoso 

(2010) sobre poliamor, e a partir desta leitura decidi me dedicar ao estudo deste 

tema. Após desenvolver brevemente estas leituras fui diretamente a campo e ele me 

mostrou os termos usados e as concepções do grupo. De início, não foi fácil 

conseguir entrevistas, no entanto, depois da primeira entrevista realizada com um 

integrante do grupo “Poliamor” no facebook808 o campo se abriu. Fui indicada a outro 

grupo chamado “Pratique Poliamor Brasil” no qual as pessoas facilmente aceitaram 

ser entrevistadas. As entrevistas foram feitas virtualmente neste grupo no chat do 

facebook, um grupo fechado809, que até o dia 14 de junho de 2013 possuia 585 

membros e está sempre aceitando novas pessoas.  

                                                           
808

  Facebook é uma rede social virtual. É um website gratuito onde as pessoas podem divulgar suas 
fotos, seus interesses e qualquer detalhe das suas vidas. O site também conta com um espaço para 
“bate-papo”, o chamado “chat” permitindo uma conversação de envio simultâneo. 
809

 Constitui um grupo em que é necessário o aceite pelo “controlador”, nominado “administrador”, 
pessoa responsável pela seleção dos integrantes do grupo. 



 
 

 

 

Além das seis entrevistas realizadas e algumas conversas mais informais, 

consultei blogs810, observei as histórias contadas no grupo, os conceitos, os 

encontros. Também postei no grupo “Poliamor” e “Pratique Poliamor Brasil” um 

questionário online que foi respondido por cinco pessoas.  

Os membros do grupo “Pratique Poliamor Brasil” parecem estar sempre participando das 
atualizações do grupo, comentando, dando  opiniões. Também buscam tirar dúvidas sobre seus 
relacionamentos poliamorosos, outros dizem que estão lá pra conhecer pessoas dispostas a um 
relacionamento poliamoroso, ou porque se identificaram com a “filosofia” desse modelo de 
relacionamento.  

As conversas eram informais e foram feitas durante a noite e a madrugada, através do chat 
do facebook. O entrevistados foram prestativos e também curiosos sobre a pesquisa. Alguns me 
pediram descrição, cuidado com as falas, um uso correto dos dados.

811
  

Os discursos foram semelhantes, a “descoberta do poliamor”, o sentimento de “liberdade”, o 
poliamor como “justo”, o discurso de que "sempre foi" poliamorista, entre outros. Quando iniciei as 
entrevistas ainda não tinha conhecimento sobre os termos usados, as nomenclaturas corretas, ou 
como seria a entrevista, o que causou uma certa dificuldade e ao mesmo tempo uma crescente 
curiosidade sobre o tema.  

Mesmo diante desses desafios o campo é apaixonante, e os discursos com toda a 
criticidade a essa sociedade, os limites impostos as formas de amar, a natureza humana, a forma que 
os poliamoristas encaram o amor. Foi sem dúvida uma experiência  contagiante!  
  

                                                           
810

 “Um blog ou blogue (contração do termo inglês web log, "diário da rede") é um site cuja estrutura 
permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes são, em 
geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, 
podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog.” Fonte: 
wikipedia.org Consultei principalmente o Blog Poliamores. (http://poliamores.blogspot.com.br/) 
811

 Os nomes dos entrevistados foram alterados por outros iniciados com a letra P. 



 
 

 

 

2 EM TORNO DO POLIAMOR 

2.1 Definições  

Poliamor segundo os poliamoristas é a possibilidade, ou melhor, a liberdade, 

para amar e se relacionar com mais de uma pessoa.  Como relatou um poliamorista 

no questionário online,  

 “Poliamor é como o nome diz, poli - vários, ou seja, vários 

amores. É a crença de que é possível amar mais de uma 

pessoa ao mesmo tempo. Não é um conceito novo, pois 

naturalmente já amamos várias pessoas (pai, mãe, 

irmãos, amigos). O que é diferente no conceito de 

poliamor é a possibilidade de múltiplos do chamado amor 

romântico”.  

Existem outros modelos de relacionamentos não convencionais como o 

“Amor Livre”, o “Relacionamento Aberto” e o “Swing” que são sempre confundidos 

com o poliamor. De uma forma mais esquematizada, utilizando o texto do Blog 

Poliamores812,  estes são definidos como se segue: 

“amor livre”: Não compactua com qualquer tipo de lei que estabeleça 

padrões nas “relações românticas”.  Em síntese, o amor livre refere-se a liberdade 

de se relacionar com quem quiser e como quiser independentemente das leis ou 

normas sociais.  Nas palavras da autora813 

“O Amor Livre ainda existe: está presente nas pessoas que defendem todo 

tipo de relação amorosa não regida por quaisquer autoridades. Se caracterizam por 

casais que resolvem se relacionar amorosamente sem o uso de termos como 

“namorados” ou “casados” se recusando a registrar formalmente qualquer relação, 

criticar ou se limitar a um tipo de relacionamento por pura convenção social.” (Nicole 

Abahão, 2010). 

Os casais podem ser monogâmicos. 

“Relacionamento aberto”: é um modelo de relacionamento estável no qual 

relações sexuais fora deste não são consideradas traição. Os defensores do RA 

afirmam ser impossível impedir o desejo por outras pessoas, visto que é tido como 

"algo natural", mesmo estando em um relacionamento fixo. No entanto o 
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 http://poliamores.blogspot.com.br 
813

 Nicole Abrahão (Autora do blog Poliaores). 



 
 

 

 

envolvimento afetivo fora do casamento não é liberado. As regras podem variar, 

sendo discutidas e estabelecidas pelos envolvidos. Nas palavras de Nicole Abrahão 

(Blog Poliamores, 2010) 

“O Relacionamento Aberto por si só, pode ser o mais rígido dos 

relacionamentos não-monogâmicos e não é para qualquer um. Exige respeito, 

diálogo e regras bem estabelecidas com as quais ambos concordem para não dar 

em confusão.”.  

O casais em geral não são monogâmicos. 

“Swing”:  é relatada como sendo uma fantasia sexual, realizada pela troca de 

casais. No qual não é permitido o envolvimento afetivo e os casais não deixam de 

ser monogâmicos. É apresentada apenas como diversão. 

Já o poliamor se distingue destes outros modelos. Segundo  Pilão (2012) e 

também tomando como  base o blog Poliamores,  há vários tipos de relações 

poliamoristas.  

“O “casamento em grupo” ou “relação em grupo”, quando todos os membros têm relações 

amorosas entre si. A “rede de relacionamentos interconectados”, quando cada um tem 

relacionamentos poliamoristas distintos dos parceiros - ou seja - os namorados de uma 

pessoa não o são entre si. Há, ainda, as “relações mono/poli”, quando um dos parceiros é 

poliamorista e o outro é monogâmico.” (PILÃO 2012).  

Ainda segundo esse autor, tais modelos se dividem entre “abetos” e 

“fechados”, podendo ser classificados, inclusive, segundo a quantidade de parceiros 

envolvidos. 

Poliamor é diferente dos modelos anteriores, pois é um tipo de 

relacionamento fundamentado no amor, no envolvimento afetivo. Não busca apenas 

sexo, mas objetiva um relacionamento “estável”, “múltiplo”, “sério” e “fiel”. Mas se os 

sujeitos “envolvidos” concordarem, o poliamor pode conter elementos do Amor Livre, 

Relacionamento Aberto e Swing. As “regras” são sempre construídas pelos próprios 

envolvidos, definindo onde está o limite entre “traição” e “fidelidade”. 

  



 
 

 

 

2.2 Poliamor como “Libertação”: 

O poliamor aparece na fala dos entrevistados como “libertação” das consideradas regras 
negativas da monogamia, ou melhor, da mono-normatividade

814
. Os entrevistados relataram que na 

superação da monogamia o sentimento foi “libertador”. Tal sentimento veio associado ao “alívio” da 
verdade sobre a confissão do amor por outros, juntamente com os problemas de aceitação dessa 
nova estrutura no relacionamento antes monogâmico. Quando perguntei a Paola como foi o processo 
de revelação ao seu parceiro ela disse: 

“Eu estava num relacionamento mono, aí eu me apaixonei por outra pessoa, não traí nem 

nada, mas sofri muito por isso, pois eu me encontrei numa situação em que eu gostava de 

duas pessoas e me senti obrigada a escolher. Foi então que eu achei que sofrer por amar 

era errado não podia estar certo isso, eu estava sofrendo por gostar de alguém? então 

comecei a pensar, comecei a idealizar uma liberdade para amar. A ideia não veio do nada, 

ela foi amadurecendo. Esse namorado, não gostou da ideia não.” 

Os entrevistados dizem que a passagem da monogamia para o poliamor é um processo 
lento e com vários obstáculos. Envolve o medo do término do relacionamento, da reprovação do 
companheiro, ou até mesmo um conflito pessoal em que de um lado estão os valores socialmente 
estabelecidos, enquanto que do outro lado está uma necessidade de escolha por algo simultâneo, 
único e indissociável como a paixão por mais de uma pessoa.  

Na entrevista com Patrícia ela fala que há todos esses percalços, mas destaca a felicidade 
vinda com a libertação por meio da verdade, “Por que quando nos abrimos para a vida fica difícil 
voltarmos a ser condicionados, a verdade é libertadora”. 

A maioria dos entrevistados contaram que não mudaram de relacionamento monogâmico 
diretamente para o poliamor, alguns iniciaram com os tipos de “relacionamento aberto” ou pela prática 
do “Swing”. Assim foi o caso de Patrícia, me revelando que após assistir uma reportagem sobre o 
swing despertou para o desejo de conhecer e convidou seu marido afirmando que foi “libertador” para 
os dois. No entanto ela conta que apesar de ter gostando, não se identificou completamente com o 
swing, pois achava “estranho estar com uma pessoa só por sexo. Não tenho nada contra, mas para 
mim não dá. Não me sentia a vontade”. Ela conta que se afastou por um ano do grupo de swing, mas 
sentiu saudades da diversão, das festas e da alegria dos outros participantes. Quando perguntei 
como a ideia do poliamor surgiu no seu relacionamento ela revelou:  

“Estar em companhia de pessoas de cabeça aberta é enriquecedor então pensamos numa 

alternativa, eu conheceria alguém do swing que eu tivesse afinidade para nos acompanhar 

as festas de swing. Fazíamos parte de um grupo grande o ‘amigos do swing’. Bom depois 

de muita procura achei a pessoa ideal, mas teve um probleminha... nos apaixonamos e isto 

nos trouxe muito sofrimento, quando era só sexo, normal. Mas depois que começamos a 

nos gostar ele (o marido) começou a se questionar, a ter ciúme, posse, culpa, uma mistura 

de sentimentos...No swing uma das regras é nunca se apaixonar por outro, para eles a 

traição esta em ter sentimentos por uma outra pessoa que não seja o conjugue. Foi com 

muito sofrimento que nos afastamos. Tempos depois conheci o poliamor, ai comecei a me 

questionar e a dialogar com meu esposo.” 

Foi na entrevista com Pablo que constatei um dos casos em que um parceiro era 
monogâmico enquanto simultaneamente, o outro poligâmico

815
. Ele conta, 

 “Antes eu curtia relações abertas, tinha saído com casais, mas eram mais coisas 

justificadas mais pelo sexo do que pela possibilidade de envolvimento afetivo. Um ano 

depois o meu casamento foi aberto só para o lado dela... foi a primeira vez que visualizei a 
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 Mono-normatividade: É a imposição da monogamia como o modelo correto de relacionamento. 
Representa a obrigatoriedade da monogamia, como a forma “normal”, “correta” e “saudável” de amar. 
815

 Segundo definições no Blog Poliamores “A relação mono/poli acontece quando apenas um dos 
parceiros é poliamorista e o outro é monogâmico. Portanto, nessa forma de relacionamento, o 
parceiro poliamorista tem liberdade para ter ficantes ou namorados fora do relacionamento, enquanto 
que o parceiro monogâmico prefere ter somente a ele.” 



 
 

 

 

possibilidade de existir envolvimentos emocionais não monogâmicos. Fui eu quem propôs 

que a abertura fosse só dela... longa história... depois de um ano de abertura do lado dela 

conversamos de novo e a coisa ficou aberta dos dois lados.”  

Em todos esses discursos percebi a necessidade de um relacionamento afetivo, pois essas 
pessoas não diziam estar satisfeitas com a abertura no relacionamento apenas pelo sexo: diziam 
faltar um “algo mais” para ter de fato a “liberdade” tão desejada. Uma liberdade não apenas do 
consentimento para o envolvimento com outras pessoas, mas no sentido de amar, de se apaixonar, 
de “igualdade” em relação aos sentimentos.  

A respeito dessa “iniciação” com os relacionamentos abertos, Pilão destaca:  

“A adaptação aos “relacionamentos abertos” permitiria evitar a troca de “mundos” e 

identidades, já que a sua superação representa o passo necessário para que o 

“monogâmico” se converta em “poliamorista”.” (2012, p. 31) 

2.3 Poliamor como Evolução 

Constatei na fala dos poliamoristas entrevistados a “exaltação” do poliamor como modelo 
“superior” de relacionamento, uma "evolução" da monogamia. É um relacionamento apresentado 
como “justo”. No qual não há “posse” nem “egoísmo”, termos que apareceram nas falar dos 
entrevistados como fundamentos da mononormatividade. Como bem destacada na fala de Pablo,  

“na sociedade mononormativa, é comum ouvirmos que quem é poliamor é "egoísta", porque 

quer se relacionar com todo mundo... para mim é justamente o oposto. O poliamor me 

permite me libertar de qualquer egoísmo, na medida em que eu e os que estão ao meu 

redor, não precisamos prender ninguém.”. 

Quando lhe perguntei sobre a possibilidade de voltar a ter relacionamentos monogâmicos 
ele me respondeu que,  

“Acharia muito injusto exigir de alguém um relacionamento monogâmico. Isso seria colocar 

na pessoa uma responsabilidade incompatível com o que eu acredito, cedo ou tarde pode 

ser que ela goste de alguém... e eu me sentiria um déspota, egoísta e injusto, se lhe 

podasse a possibilidade de viver esse sentimento.” 

Outro aspecto que segundo os entrevistados pode ser comparado entre relacionamentos 
poliamoristas e monogâmicos é a “tranquilidade” sobre a vida amorosa, eles afirmam que no 
momento em que não há “posse” de um sobre o outro, não há a necessidade de “escolha”, as 
pessoas se libertam do sofrimento “desnecessário” do amor, na qual só se expressa devido a 
mononormatividade. Sobre isso Pablo diz: 

“O poliamor também me deixa mais tranquilo, na medida em que a multiplicação toma o 

lugar da substituição. Na monogamia, só tem vaga para um, se você começar a gostar de 

mais alguém, vai precisar escolher. vai ter que deixar alguém de lado.” 

A crítica feita pelos poliamoristas não é contra a monogamia. O problema apresentado está 
na “mononormatividade”. Há um respeito pela monogamia por parte dos poliamoristas, no entanto o 
poliamor aparece como uma “evolução”. Pablo Diz,  

“O problema é quando as pessoas não conhecem outras formas de amar para poder 

escolher. Mononormatividade é a meu ver, a supervalorização da monogamia como única 

regra válida, em detrimento de outras formas de se relacionar. Eu não sou contra a 

monogamia, eu sou contra a imposição da regra que torna a monogamia a única escolha.” 

Os poliamoristas apresentam sempre uma forte crítica a mononormatividade. Constatei não 
só com as entrevistas, mas também nos tópicos de discussão no grupo uma hierarquização entre os 
vários tipos de relacionamentos.  

“Quando se enfatiza a percepção hierárquica das identidades, aparecem as práticas da 

“monogamia”, “swing”, “relacionamento aberto” e “Poliamor” dispostas em uma escala 

evolutiva - estando a “monogamia”, para os pesquisados, no estágio menos desenvolvido - 



 
 

 

 

por envolver em maior grau: ciúme, competição, controle, posse e mentira. Já o Poliamor, 

para eles, representaria o ápice evolutivo da escala estando articulado à liberdade, 

igualdade, cooperação, “compersão” e honestidade.” (Pilão, 2012, p.69). 

O poliamor está alcançando a cada dia mais adeptos, pois quando a exclusividade sexual 
deixa de aparecer como privilégio dentro do relacionamento a liberdade do desejo, a soma da 
felicidade e realização singular é almejada e valorizada. 

“O modelo de casamento que conhecemos dá sinais de que será radicalmente modificado. 

Como vimos, muitos o consideram um obstáculo à liberdade. Apreciam a descoberta, a 

aventura, a falta de rotina, o convívio com pessoas diferentes e, principalmente, não se 

sentem obrigados a fazer alguma coisa só para agradar ao outro. A insatisfação na vida a 

dois da grande maioria dos casais impulsionou essas mudanças. Estatísticas mostram que 

homens e mulheres americanos casados gastam, em média, apenas meia hora por semana 

conversando.  

O amor romântico saindo de cena, provavelmente, levará com ele a idéia de exclusividade 

sexual, ou seja, a fidelidade conjugal, tão cobrada ainda hoje, perderá sua importância. Com 

a crescente liberdade sexual que se observa, práticas antes nem imaginadas pelos casais 

ganham espaço.” (Regina Navarro Lins 2007,  p. 351) 

 

2.4 Concepções de Ciúme e Traição: 

 O ciúme apareceu na fala dos entrevistados como um sentimento variável, dependendo da 
forma que é visto por cada indivíduo e do relacionamento/contexto que está inserido. Podendo ser 
consequência de um sentimento de posse, quando a pessoa se sente “dona” da outra. Pode aparecer 
também como insegurança, o medo de perder o parceiro (a), ou até mesmo como disputa de 
atenções. A maioria dos entrevistados disseram sentir ciúmes, diferente de um relacionamento 
monogâmico, o ciúme no meio poliamoroso é encarado de forma mais amena, pois o sentimento de 
posse e o medo da perda não implicam nos mesmo riscos. 

“se é possível gostar de mais de uma pessoa ao mesmo, e se é necessário escolher só um, 

então a ameaça de ser substituído está sempre ali... a monogamia nos leva a determinadas 

atitudes possessivas por conta disso. A monogamia não... a mononormatividade eu posso 

ser monogâmico por escolha.”  (Pablo) 

Conversando com Pablo ele me apresenta ao termo “compersão”
816

 que é basicamente a 
felicidade  em dar liberdade ao outro. Ele me conta, 

“A gente mistura o ciúme com compersão, tenta separar o que é uma "invejinha" (ah, eu 

queria atenção agora), de uma possessividade.”. 

Pablo compara o ciume na monogamia, afirmando que nesses relacionamentos o ciúme é exagerado, 
pois,  

“Na monogamia é que temos o ciúme presente exageradamente. Se eu preciso escolher, e 

só tem uma vaga para alguém se relacionar comigo, então a ameaça da perda é muito mais  

constante. o ciúme possessivo fica muito mais constante. De certa forma, é como se os 

monogâmicos também concordassem com a possibilidade de uma pessoa gostar de duas 

ou mais.” 
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 “O termo “compersão” é uma tradução do neologismo em inglês “compersion” e é considerado um 
“novo” sentimento, oposto ao ciúme e fruto de um movimento de superação do sentimento de posse, 
a partir da aceitação da liberdade de amar do(s) parceiro(s).” (Pilão , 2012, p. 88)   
 



 
 

 

 

No momento em que se estabelece a liberdade no relacionamento, o diálogo entre os 
parceiros se torna mais frequente, a amizade e o companheirismo se fortalecem. O medo da perda 
não é mais tão ameaçador. O diálogo aparece nos poliamoristas como um dos mais importantes 
fundamentos para um relacionamento baseado no poliamor. É a partir do diálogo que os desejos são 
revelados e as “regras” são estabelecidas. 

A respeito dessas questões Pilão afirma, “A quebra de barreiras na comunicação 
poliamorista implica uma transformação na forma de lidar com a liberdade do amado, ao invés de 
“ciúme” e “controle” são valorizados a “flexibilidade” e a “compersão”. (2012, p.88) 

 O ciúme nesse sentido estabelece uma forte ligação com a concepção de traição que tem a 
mesma definição na monogamia, como nas palavras de Pablo: 

 “A traição no meio poliamorista é fácil de definir... é igual no meio mono. Trair é fazer 

diferente do  combinado.” 

Patrícia define traição como,  

“Traição para mim é ser desleal com o que se é conbinado... nesta situação me sentiria 

traida. Agora, está com uma outra pessoa, amar uma outra pessoa não é traição, afinal 

acredito que o coração não é um órgão domável.” 

Concepções de traição e fidelidade são construídas. Dentro do relacionamento são 
definidos os limites como Pedro destaca,  

“na verdade, a maioria dos relacionamentos abertos/poliamoristas etc, tem varias regras, 

mas que não sao dogmas... elas podem mudar com o tempo, serem discutidas. Novos 

limites podem surgir e outros podem ser apagados”.  

Lins (2007) destaca, “Apesar de nosso tabu cultural contra a infidelidade, são muito comuns 
as relações extraconjugais. Todos os ensinamentos que recebemos desde que nascemos — família, 
escola, amigos, religião — nos estimulam a investir nossa energia sexual em uma única pessoa. Mas 
a prática é bem diferente. Uma porcentagem significativa de homens e mulheres casados compartilha 
seu tempo e seu prazer com outros parceiros.” ( p.342). 

2.5  “Sempre Fui Assim” 

Apareceu na fala de alguns entrevistados uma declaração de pertencimento e identidade as 
formas de relacionamento não monogâmicas e principalmente o poliamor “desde sempre”. Mas a 
quanto tempo esse “sempre” se refere?. Em uma conversa com Pedro ele me conta que pensava em 
ter um relacionamento aberto desde o seu primeiro namoro (com 16 anos), 

“Eu cheguei a conversar com ela sobre o assunto, no final do relacionamento, quando a 

gente estava junto, mas não estava... aquela coisa... aí eu propus a possibilidade da gente 

ter uma relação aberta... mas não foi uma coisa muito conversada nem nada, entao nao 

conta muito. depois disso tive outra namorada com 19 anos, que foi mais "sério", que o 

relacionamento era aberto também.” 

Perguntei se ele sempre se identificou com o modelo do poliamor e ele me fala “Pois é... 
relacionamento monogamico é uma coisa que não faz o menor sentido pra mim... já fez muito. eu era 
inseguro, ciumento... ate ciumes das amigas da primeira namorada eu ja tive...”. O ciúme aparece 
como algo muito negativo, sempre como o pior aspecto da monogamia. No entanto a crítica a esse 
sentimento e a necessidade de liberdade é uma das caracteristicas marcantes na carreira 
poliamorista. 

Em outra entrevista, com Paola, ela me conta que quando conheceu o poliamor teve 
consciencia de que “sempre foi assim”, compactuava com aquele estilo de vida e com aqueles 
conceitos antes mesmo de conhecer o que era o poliamor. Ela me fala sobre a descoberta do 
poliamor e afirma, “dentro desse conceito, considero que me descobri poliamorista e que sempre fui, 
mas eu não sabia...”.  

Sempre foram poliamorista, antes mesmo de saber. Entendo esse discurso como uma 
forma de se sentir mais “intimo” do poliamor, no momento em que afirmam sempre ter se identificado 
com os fundamentos deste, mesmo em um relacionamento monogâmico. É um tipo de historicidade, 
entendida a partir da necessidade, sempre existente, de valores como “igualdade”, “liberdade”, 



 
 

 

 

“compersão”, fundamentos do poliamor. No processo de descobrimento de um relacionamento 
nesses moldes, é manifestada a sensação de pertencimento “desde sempre” a esse modelo. 

 

  



 
 

 

 

3 Considerações Finais 
O poliamor é um modelo de relacionamento considerado pelos adeptos como “libertador”, 

“superior” e “honesto”. No momento em que o respeito a liberdade, a felicidade e a voz do outro é 
fundamental.  

Os poliamorosos entrevistados não se posicionaram contra a monogamia (apesar de 
discuti-la como inferior), mas contra a mononormatividade que discrimina e “exclui” as outras formas 
de amar.  

A sociedade tentar ditar os sentimentos (de uma forma coletiva), atingindo o mais íntimo e 
singular do indivíduo. Restringindo o direito sobre os seus próprios e reais sentimentos, sua natureza, 
seus desejos mais sinceros.  

O poliamor, o amor (humano e natural), e as outras formas “livres” de amar, são 
necessidades naturais do indivíduo, mesmo diante de tanta influência social construída desda a 
“invenção da monogamia”

817
, esta ainda é algo longe de alcançar a verdadeira e livre natureza 

humana. O poliamor é um avanço, sem dúvida. E como tudo que foge das “regras” vigentes, sofrerá 
com a “normalidade” da sociedade ainda moldada pela monogamia.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a docência masculina na educação 
infantil. Para isso, utilizaremos as falas de um jovem professor com formação no 
magistério, perscrutando as relações de gênero e a construção da sua 
masculinidade no cotidiano profissional, entendendo ainda o que o levou a 
abandonar a profissão após três anos de atuação na educação Infantil. 
 
Palavras-chave: docência masculina, educação infantil, gênero, masculinidade. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze male teaching in early childhood education. For this 
purpose, we use thespeech of a young teacher graduated from professional teacher 
training, scrutinizing gender relations and the construction of his masculinity in his 
daily work, and also understanding what has led him to leave the profession after 
three years of experience in early childhood education. 
 
Keywords: male teaching, Early Childhood Education, gender, masculinities. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As relações de gênero vêm aos poucos ganhando espaço nas discussões 

acadêmicas em educação. Tendo em vista a centralidade dessas discussões na 

construção das identidades docentes e infantis, assim como a importância do 

pedagogo na construção de significações do que é ser homem e mulher, iniciamos 

algumas reflexões sobre a docência masculina na Educação Infantil. 

A feminização da docência é um fator que começa a ser observado já no 

Curso de Licenciatura em Pedagogia. Raramente encontram-se homens nas turmas, 

e quando há algum colega homem surgem discussões sobre as suas 

potencialidades no cuidado/educação das crianças, assim como questionamentos 

sobre o que o impeliu a escolher a profissão. 

A Educação Infantil ainda é um espaço marcado predominantemente por 

mulheres, e muitos são os fatores que contribuem para essa feminização. Ainda é 

constante a ideia do amor materno inscrito no sujeito mulher, ligando-a aos cuidados 

das crianças, à sensibilidade, à amorosidade, adjetivos esses não tão aceitos 

quando empregados para caracterizar homens (MARTINS; RABELO, 2006). Os 

baixos salários e status social construído acerca dos profissionais da educação é 

outro ponto que contribui para que os homens procurem outras fontes de renda, 

além da visão de que homem na Educação Infantil aumentaria o risco de abuso 

sexual (JENSEN, 1993).  

Ao elaborar um mapeamento das profissões é possível observar uma divisão 

nos campos profissionais para homens e mulheres. As profissões ligadas às 

características socialmente construídas como femininas, ou seja, a emoção, o afeto, 

a sensibilidade seriam próprias para as mulheres e as profissões ligadas à razão e 

inteligência seriam adequadas aos homens (MARTINS; RABELO, 2006). 

O gênero é a construção social, histórica e cultural sobre o ser homem e ser 

mulher, e é a partir dessa construção que são indicados determinados lugares como 

apropriados aos homens ou às mulheres. Apesar dessa divisão de gênero nas 

profissões, é possível encontrar homens e mulheres que transpõem essas barreiras 

e ousam se inserir em espaços não pensados para eles/as. Como é o exemplo dos 

inúmeros homens que encontram no ballet clássico uma forma de expressão 

corporal (BANDEIRA; DOMINGUES, 2010), ou ainda, como demonstra um relatório 

divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontando que no 

Brasil, de um total de 7,2 milhões de empregadas/os domésticas/os, cerca de 504 



 
 

 

 

mil são do sexo masculino (RIBEIRO, 2013). Assim como esses homens bailarinos e 

empregados domésticos, existem também homens em outros espaços profissionais 

não pensados para esse sexo, tais como lavadores e passadores de roupas, 

manicuros, cabeleireiros, cuidadores de idosos, entre outros. Essa temática, 

inclusive tem recebido destaque na mídia, por meio de reportagens televisivas821 e 

artigos em jornais822 e em revistas de grande circulação. Os números de homens em 

profissões pensadas como femininas ainda são baixos, mas já denotam uma busca 

por espaço nessas profissões. 

Isso fica evidente também no caso das mulheres que atuam em locais 

predominantemente masculinos. Um exemplo disso são as mulheres fisiculturistas. 

O fisiculturismo sempre foi um esporte amplamente praticado por homens que ao 

terem seus músculos potencializados, potencializava-se também a sua virilidade. 

Mesmo sendo um esporte pensado para homens, algumas mulheres também o 

praticam. Goellner e Jaeger (2011, p.956) apontam que a potencialização muscular 

ainda é muito questionada na sociedade atual, principalmente quando o 

fisiculturismo e a musculação são praticados por mulheres, sendo “identificada como 

uma prática que pode colocar em questão a feminilidade de quem a vivencia”.  

Assim como acontece com as profissões citadas acima, mesmo com a 

feminização da escola, é possível encontrar vários homens que borram as fronteiras 

de gênero nas profissões e ousam se inserir em espaços que “normalmente” são 

redutos das mulheres, como é o caso da educação de crianças pequenas.  

Dados do Censo Escolar da Educação de 2007 apontam que no Brasil 

18,06% dos professores da educação básica são homens, no Rio Grande do Sul-RS 

esse número cai para 13,03%. A feminização da docência fica mais evidente ainda 

no que se refere à EI - creche, onde no Brasil 98% dos/as docentes são do sexo 

feminino. No Rio Grande do Sul há 21.168 mulheres professoras da EI – creche e 

apenas 335 homens na mesma profissão (BRASIL, 2009).   
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Diante desse cenário, buscamos com este estudo de caso analisar a docência 

masculina na educação infantil a partir da perspectiva de um jovem professor com 

formação no magistério, perscrutando as relações de gênero e a construção da sua 

masculinidade no cotidiano profissional, entendendo ainda o que o levou a 

abandonar a profissão após três anos na educação Infantil em um pequeno 

município no interior do Rio Grande do Sul. 

Adotou-se nessa pesquisa a abordagem qualitativa que trabalha com o 

universo de significados, motivos aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações (MINAYO, 2004). Dessa 

forma, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa do tipo estudo de caso 

mostrando-se adequado por possibilitar a análise aprofundada de um fenômeno no 

seu contexto (MARTINS, 2006). André (1984) entende caso como um sistema 

delimitado como, por exemplo, uma instituição, grupo, pessoa, currículo.   

Inicialmente foi realizada uma busca minuciosa em livros, artigos, 

dissertações e teses que tratassem do tema em questão. Houve muita dificuldade 

em encontrar materiais sobre o assunto, tendo em vista que as discussões sobre a 

docência masculina em Educação Infantil no meio acadêmico são recentes. Após 

essa etapa, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com um professor de 

Educação Infantil que após três anos de atuação, abandonou a docência. A 

entrevista foi realizada na sala do grupo de estudos do qual as autoras participam, 

tendo em vista que esse local é reservado e poderíamos ter maior privacidade. 

Optamos pela entrevista semi-estruturada, que é composta por perguntas abertas, 

permitindo ao entrevistado a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem 

respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador (MINAYO, 2004). Entende-se 

que a entrevista aberta é utilizada quando o pesquisador pretende obter o maior 

número de informações e detalhamento sobre o tema pesquisado, é utilizada 

geralmente na descrição de casos e na compreensão de especificidades culturais 

para determinados grupos (MINAYO, 1993). A entrevista foi gravada e transcrita na 

íntegra pelas pesquisadoras. 

Considerando que essa pesquisa foi realizada com seres humanos, o 

entrevistado foi orientado sobre os procedimentos da coleta de dados, e ao decidir 

participar da pesquisa, assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que 

foi entregue em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e a outra com o 

entrevistado. Foram tomados alguns cuidados durante a coleta de dados, no que se 



 
 

 

 

refere ao anonimato do entrevistado, a confidencialidade das informações, 

privacidade e proteção da imagem, sendo assim, o entrevistado será chamado 

nesse trabalho pelo nome fictício de João. Foi também, assegurado o direito de 

recusa ou de desistência da participação a qualquer momento, por parte do sujeito 

da pesquisa, conforme rege as normas de Pesquisas com Seres Humanos 

(Resolução 196/96) (BRASIL, 1996).  

 

REFLEXÕES SOBRE AS VIVÊNCIAS DE UM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Com a feminização do magistério é possível perceber que mesmo com o 

afastamento dos homens das salas de aula, o que se dá principalmente na 

educação das crianças pequenas, muitos homens continuam atuando como 

professores de disciplinas específicas como geografia, física, química, matemática, 

educação física, entre outras.  

Nesse sentido é possível a identificação de alguns fatores que contribuem 

para o afastamento dos homens da educação infantil, entre eles cabe citar os baixos 

salários e baixo status social, a ideia da sociedade de que homens trabalhando 

nessa área aumentariam o risco de abuso sexual, e por fim as representações que 

associam essa profissão à atributos femininos (JENSEN,1993; RABELO, 2010).  

Os baixos salários e baixo status social ainda são impeditivos para que 

homens ingressem na docência em educação infantil, isso reflete também o contexto 

social que o homem ainda se encontra, onde espera-se que este ainda seja 

provedor da casa, o que se torna difícil com a remuneração paga a esses 

trabalhadores. O sujeito de nossa pesquisa aponta que a questão salarial sempre foi 

um fator incomodo tanto para ele, quanto para a família. Ele aponta que seu pai 

“[...]sempre achou que o magistério seria uma profissão que eu sempre ia 

depender dele, que eu não teria uma estabilidade, que eu nunca poderia ter um 

salário digno.” (João) 

Além disso, quando questionado sobre os motivos que o levaram a 

abandonar a docência em educação infantil, a questão financeira foi a mais 

evidenciada, como observamos na sua fala: 

“[...]eu vejo futuramente a educação infantil como um hobby, fazendo uma 

coisa que eu realmente amo e seja realmente por prazer, e que eu esteja fazendo 

alguma coisa pra construção de um mundo melhor, de uma criança, porém até então 



 
 

 

 

eu preciso estabilizar minha vida financeira de uma outra maneira, porque a gente 

querendo ou não, a gente sabe que a educação, que o professor não é tão 

valorizado no Brasil, então eu preciso me estabilizar profissionalmente em outra área 

onde que eu vou conseguir me manter.”(João) 

A desvalorização da profissão docente é acentuada no momento em que as 

mulheres começam a ocupar esse espaço, como o salário delas não seria a única 

forma de sobrevivência da família, não havia a necessidade de serem bem 

remuneradas. A visão da sociedade de que a profissão professor/a está relacionada 

com uma suposta “vocação” cujos ganhos são de ordem espiritual, como uma 

missão que deve ser cumprida no espaço terreno para que seja recompensada nos 

céus, acaba também por contribuir para a desvalorização da profissão (RABELO, 

2010). Desse modo, são perceptíveis as dificuldades que tanto professores quanto 

professoras têm ao tentar manter-se com os salários advindos dessa profissão, o 

que faz esses profissionais muitas vezes se sobrecarregarem e trabalharem até 60 

horas semanais de modo a manter o sustento da casa. 

Dados recentes apontam que um professor de séries finais do Ensino 

Fundamental, no Brasil recebe cerca de US$ 15,4 mil anuais, enquanto em 

Luxemburgo esse mesmo professor recebe US$ 101,7 mil anuais (Gonzatto, 2012, 

s.p.). Um levantamento divulgado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que dentre 37 países o Brasil é o 3º 

país que pior paga os professores, somando-se a isso não podemos esquecer as 

más condições de trabalho a que os professores estão expostos, o baixo prestigio 

social da profissão e o imenso desgaste devido ao acúmulo de funções em uma 

mesma escola ou em diferentes instituições (Gonzatto, 2012, s.p.). 

Outro fator apontado anteriormente é o medo do possível abuso sexual 

quando se trata de homens atuando na Educação Infantil, tendo em vista que esses 

profissionais são responsáveis também pelos cuidados corporais relacionados às 

crianças como o banho e a troca de fraldas. Jensen aponta que as pessoas que se 

opõem a ideia do professor na educação infantil, o fazem 

...sob a alegação de que o risco de abuso sexual aumentaria e que 
homossexuais masculinos em particular seriam atraídos para a profissão. 
Isto coloca ênfase na sexualidade masculina enquanto a sexualidade 
feminina nunca é levada em consideração (JENSEN, 1993, s.p.). 

 



 
 

 

 

Como a educação infantil é percebida como a continuação da maternidade no 

espaço público, é função do/a professor/a os cuidados corporais das crianças e um 

homem nessa função, cuidando desses corpos pequenos de meninas e meninos 

acaba por provocar conflitos, dúvidas e questionamentos, estigmas e preconceitos 

(SAYÃO, 2005) 

João aponta uma situação que aconteceu logo quando ele começou a atuar 

com as crianças: 

“[...] de todas as situações assim que eu me lembro foi de uma aluna no 

maternal 3 logo que eu iniciei, de uma mãe que quis trocar a menina de turma, 

porque ela não queria que a filha dela fosse cuidada por um professor homem, que 

pudesse estar trocando ela, trocando a roupa dela, trocando a fralda dela né, então 

ela não queria que um homem [...]tinham muito medo do abuso né, ‘ai será que  

minha filha não vai ser abusada por um professor homem?” (João) 

Sayão (2005) ainda aponta em suas pesquisas que muitos são os entraves 

impostos aos homens no que tange à troca de fraldas, ao banho, ao contato corporal 

que professores/as tem que ter com as crianças pequenas.  

Ao mesmo tempo em que o professor conta o fato acima, ele questiona o 

seguinte: 

“E porque ela não poderia ser abusada por uma professora mulher? Então só 

porque é homem vai aumentar esse risco?” (João) 

Isso denota as discussões que tem sido feitas no campo acadêmico as quais 

afirmam que tanto homens quanto mulheres podem ser pedófilos. Felipe (2006, 

p.214) aponta que  

a ideia corrente de que só os homens são abusadores em potencial, por 
possuírem uma sexualidade tida no senso comum como incontrolável, 
quase “animalesca”. Outro equívoco é associar a pedofilia e o pedófilo aos 
homossexuais, como se estes representassem um perigo constante aos 
bons costumes e às práticas sexuais consideradas legítimas. É preciso 
lembrar também que as estatísticas dificilmente fazem referência às 
mulheres, na medida em que estas, no exercício da maternidade ou na 
função de cuidadoras de crianças, parecem estar acima de qualquer 
suspeita, o que nem sempre é verdade. 

 

Sayão ainda afirma que  

é indubitável a crença disseminada de um homem sexuado, ativo, perverso 
e que deve ficar distante do corpo das crianças. Em contrapartida, há 
formas explícitas de conceber as mulheres como assexuadas e puras e, 
portanto, ideais para este tipo de trabalho. (SAYÃO, 2005, p.16) 

 



 
 

 

 

É visível a ideia de que a sexualidade é pertencente somente ao mundo 

masculino, sendo a mulher tida como assexuada. Sayão (2005, p.189) afirma que o 

“que “capacita” as mulheres a tocarem nos corpos das crianças e gera a 

desconfiança quanto ao abuso dos homens é que as primeiras controlariam sua 

sexualidade, enquanto os homens seriam incontroláveis”.  

Ramos e Xavier (2010, p.7) apontam que “quando esses professores iniciam 

suas atividades, há um estranhamento por parte dos adultos, destacado pela 

ausência de conhecimento mútuo. Essas pessoas não entendem porque um homem 

se insere em um campo eminentemente feminino”. Em muitos casos, a sua 

sexualidade é questionada e associada à homossexualidade, tendo em vista que o 

campo da educação infantil não é tido como apropriado para homens, pois se trata 

de uma profissão que abarca tanto a dimensão do educar quanto do cuidar. Esse 

estranhamento acontece, porque ao se inserir nesse espaço esse professor rompe 

com as estruturas dessa escola estritamente feminina.  

O questionamentos sobre a sexualidade do professor de educação infantil fica 

evidente na fala do João: 

“[...] elas nunca chegam e me questionam mas tu vê na reação dos olhos 

delas, tu vê até aquele cochicho dentro da escola quando tu começa a trabalhar `ah 

será que ele não é gay? Porque como a gente falou, a educação infantil é marcada 

pela mulher, pela professora e não pelo professor, então quando aparece um 

homem, é questionável a sexualidade dele.” (João) 

Nesse momento ficam evidentes as suspeições e desconfianças acerca da 

sexualidade desse professor. Sayão (2005, p.210) afirma que “a estreita relação e 

os modos como concebemos a masculinidade e a feminilidade com a sexualidade 

fazem parte desse contexto de representações culturalmente construídas e 

produzidas/reproduzidas nos diferentes espaços sociais.” E isso faz com que os 

homens que trabalham com crianças pequenas sejam associados à 

homossexualidade. Além disso, inicialmente, existe certo incomodo com aquele 

sujeito, “a chegada de um homem num espaço dominado por mulheres e 

supostamente feminino produz uma sensação de deslocamento, desconfiança e 

incômodo” (SAYÃO,2005, p.66).  

O último fator que contribui para o afastamento dos homens da docência é a 

associação da profissão de professor de Educação Infantil á atributos apontados 

socialmente como femininos.  Scott (1995, p.86) aponta que gênero é entendido 



 
 

 

 

como “elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos” é a “forma primária de dar sentido as relações de poder” 

(SCOTT, 1995, p.86).  Dessa forma, são as construções sociais e históricas que 

definem o que é permitido para mulheres e para homens, recaindo também sobre as 

profissões mais adequadas a cada um dos sexos. 

Jaeger (2009, p.37) afirma que  

[...] Não nascemos mulheres e homens, mas nos tornamos sujeitos de 
gênero através de práticas sociais feminilizantes e masculinizantes, 
constituídas em meio àquilo que valoriza, deseja, rejeita e silencia 
determinada época acerca dos modos de constituir sujeitos mulheres e 
sujeitos homens. 

Sendo assim, as polarizações que colocam homens em mulheres em 

extremos opostos devem ser rompidas, buscando sempre perceber que os sujeitos 

se constituem nas relações uns com os outros, “nas quais há múltiplas 

possibilidades e arranjos sociais envolvendo outros marcadores, como: raça, classe, 

nacionalidade, traços físicos, étnica, sexualidade, entre outros” (JAEGER, 2009, 

p.38). 

Bento (2003, p. 3) aponta que “o gênero adquire vida através das roupas que 

cobrem o corpo, dos gestos, dos olhares...”, dessa forma, os/as professores/as de 

educação infantil são interpelados a demonstrar determinados gestos, formas de se 

portar e de se vestir. 

O professor entrevistado evidencia essa questão, quando conta que foi 

interpelado a utilizar determinado vestuário para que se adequasse as normas da 

escola. 

“[...] no começo tinha muito aquela preocupação de como será que ele está 

dando aula, será que ele vai dar certo, depois começou a cobrança eu não quero 

tuas roupas assim, porque eu levantava a minha mão para escrever no quadro, e 

apareceu minha barriga e ela disse que eu não poderia usar roupas tão apertadas 

ou tão curtas e que deveriam ser roupas de homem, e eu disse:  ‘a minha roupa é de 

homem, mas se tu quer que eu venha com roupas mais largas...” (João) 

Assim como no vestuário, houve alguns questionamentos quanto as atitudes 

desse professor dentro da sala de aula. 

“Essa diretora me questionou se nas minhas atitudes com os alunos eu não 

me soltava demais, e aquele soltar demais com os alunos, eu compreendi, eu 

entendi o que era!” (João) 



 
 

 

 

Isso denota como as relações de gênero que se desenvolvem no espaço da 

educação infantil acabam por produzir as identidades e os corpos dos/as 

profissionais que ali trabalham. Entendendo o corpo como construção histórica e 

cultural, e como afirma Figueira (2007, s.p.) “produto das relações que o significam 

uma vez que é constantemente atravessado por diferentes marcadores sociais 

como, por exemplo, raça/etnia, gênero, geração, classe social e religião.” Percebe-

se o quanto o corpo dos professores da educação infantil acaba, apesar das 

resistências, se moldando à alguns preceitos culturalmente exigidos desse 

profissional. “O corpo é um produto da cultura sobre o qual são incorporadas 

representações, valores, discursos e também formas de ser e parecer masculino e 

feminino (FIGUEIRA, 2007, s.p.).” 

Existe um processo de naturalização de certos atributos, características e 

modos de vestir-se que marcam o que é ser homem e acabam por definir aquilo que 

é próprio de cada sexo. Nesse sentido, o gênero 

[...] não é algo que está dado, mas é construído social e culturalmente e 
envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos, a partir 
daquilo que se identifica ser masculino e/ou feminino. Em outras palavras, o 
corpo é generificado, que implica dizer que as marcas de gênero se 
inscrevem nele. (GOELLNER, 2010, p.75) 

 

Sendo assim, os corpos de homens e mulheres, assim como suas identidades 

estão marcadas por representações de gênero. Espera-se do homem é que seja 

bravo, forte, disciplinador, enquanto que acredita-se que a mulher tenha o coração 

mole, seja frágil e terna. Tais representações acabam reproduzidas nas práticas 

escolares. 

Nesse sentido, cabe refletir sobre como as identidades se inscrevem nos 

corpos desses profissionais e podem acabar construindo, homens e mulheres 

baseados em um referencial de cada sexo. Stuart Hall (2005) aponta que no final do 

século XX as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, raça/etnia, que 

anteriormente eram aspectos sólidos dos indivíduos sociais começam a se 

fragmentar, o que acaba mudando também as identidades pessoais, questionando a 

ideia de sujeitos integrados. A perda da ideia de solidez do sujeito chamada pelo 

autor de deslocamento ou descentração, acaba se constituindo em uma crise de 

identidade desse sujeito (HALL, 2005).  

 O deslocamento da identidade acontece quando o centro é deslocado e 

substituído por vários centros e poder, sendo assim a ideia de identidade única é 



 
 

 

 

dissolvida e assume-se as múltiplas identidades de cada sujeito (HALL, 2005). 

Sendo assim, Hall (2005, p.12-13) entende que “a identidade torna-se uma 

"celebração móvel": formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam”. Como afirma esse autor, o sujeito assume diferentes identidades de 

acordo com os diferentes momentos, locais e “posições de sujeito” em que se 

encontra. As identidades deixam, assim, de ser estáveis e passam a ser móveis, 

inclusive havendo identidades contraditórias que constituem um mesmo sujeito. 

Essas identidades que acabam se inscrevendo nos corpos dos professores 

homens que atuam na Educação Infantil, representam um pouco do que a cultura e 

de uma forma menos ampla, do que suas/eus colegas de trabalho esperam desse 

sujeito.  

Na cultura mais ampla da creche permanecem concepções que reforçam as 
masculinidades hegemônicas, evidenciadas, por exemplo, nas suspeitas da 
condição homossexual dos professores que aí atuam, gerando até mesmo 
em alguns casos sentimentos de homofobia (SAYÃO, 2005, p.221). 

Essa questão se faz presente quando o professor relata a seguinte situação: 

 “[...] ano passado, quando eu entrei eu realmente senti nos olhos assim da 

diretora que ela era, e ela é homofóbica, então isso influenciou sim as atitudes dela, 

que no começo tinha muito aquela preocupação de como será que ele está dando 

aula, será que ele vai dar certo, depois começou a cobrança: eu não quero tuas 

roupas assim.” (João) 

A necessidade de afirmação de uma masculinidade referente implica em 

considerar que uma “masculinidade requer a supressão de muitas necessidades, 

sentimentos, e formas de expressão, o que faz esta construção social ser 

aterrorizadoramente frágil”, resultando em uma tensão entre ser homem e ser 

macho, que acaba por manter uma constante insegurança nos homens 

impulsionando a auto-desvalorização (GIFFIN, 2005, p.50). 

Quando questionado sobre o que era ser masculino, o professor responde o 

que segue: 

“Ser masculino? É ser o homem estereotipado, ter as características do 

heterossexual, eu tenho a posição de homem sou uma pessoa séria, sou o machão, 

o que não chora, né, acho que é um conjunto, o masculino seria isso.” (João) 

Quando falamos em masculinidade é imprescindível retomar os estudos de 

Connel (1995, p 187) sobre o assunto. Seus estudos apontam que nos anos 70 o 



 
 

 

 

gênero dos homens é entendido como o “papel do sexo masculino”, sendo assim, 

“um conjunto de atitudes e expectativas que definiam a masculinidade apropriada”. 

Esse mesmo autor afirma que o conceito de “papel masculino” tem vários pontos 

fracos, pois, “não nos permite compreender questões relacionadas ao poder, à 

violência ou à desigualdade material”, assim como, “não nos permite ver as 

complexidades no interior da masculinidade e as múltiplas formas de masculinidade” 

(CONNEL, 1995, p. 188). 

Diante da fragilidade desse conceito, foi desenvolvido um novo referencial no 

qual apoiar as discussões sobre masculinidade. Connel (1995, p.188) define 

masculinidade como 

 “uma configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura 
das relações de gênero. Existe, normalmente, mais de uma configuração 
desse tipo em qualquer ordem de gênero de uma sociedade. Em 
reconhecimento desse fato, tem-se tornado comum falar de 
“masculinidades””. 

 

Nesse sentido, o autor vem trabalhando com o conceito de masculinidade 

hegemônica, onde “as masculinidades hegemônicas são construídas juntamente – e 

em relação – com outras masculinidades”, considerando que há uma constante luta 

pela hegemonia, “grupos de homens lutam por domínio através da definição social 

da masculinidade”, mas em função das constantes mudanças nas condições as 

quais a hegemonia é sustentada “um dado padrão de masculinidade hegemônica 

está sujeito ou a ser contestado ou a ser transformado ao longo do tempo” 

(CONNEL, 1995, p. 190,191 e 192)  

Kimmel (1994, p.59-60) ainda afirma que  

...las definiciones de masculinidad están cambiando constantemente. La 
masculinidad no viene em nuestro código genético, tampoco flota en una 
corriente del inconsciente colectivo esperando ser actualizada por un 
hombre en particular, o simultáneamente por todos lós hombres. La 
masculinidad se construye socialmente, cambiando: desde una cultura a 
outra, en una misma cultura a través del tiempo, durante el curso de la vida 
de cualquier hombre individualmente, entre diferentes grupos de hombres 
según su clase, raza, grupo étnico y preferência sexual. 

 

Ainda nesse sentido, Carrara e Heilborn (1998) destacam que há muitas 

formas de viver a masculinidade. Essas diversas masculinidades vão aparecendo de 

acordo com os diferentes contextos e situações sociais a que são expostos os 

sujeitos. 

Não existe uma masculinidade fixa (se fosse fixa não poderíamos falar de 
feminilidade nos homens ou da masculinidade nas mulheres), pois qualquer 



 
 

 

 

forma de masculinidade é internamente complexa e contraditória, depende 
da posição nas relações de gênero, das conseqüentes práticas de acordo 
com estas posições e os efeitos dessas práticas. Portanto, a masculinidade 
é uma configuração de práticas em torno da posição dos homens na 
estrutura das relações de gênero... (RABELO, 2008, p.177-178) 

 

Embora não haja um consenso entre os estudos sobre masculinidades, estes 

“mantém em grande medida relação com a modificação do lugar da mulher nas 

sociedades ocidentais, que provocaria um questionamento de padrões tradicionais 

de masculinidade” (ALVES, 2005, p.2). Rabelo (2008, p.176) aponta que a 

construção da identidade masculina ainda tem sido muito associada ao ““não ser”: 

não ser feminino, não ser homossexual, não ser dócil, não ser efeminado na 

aparência física ou nas maneiras…”. Giffin (2005, p. 49) aponta que “os estudos de 

gênero mostraram que tais idéias binárias, expressas em símbolos e normas sociais, 

estruturaram instituições, foram oficializadas em leis, e encarnaram em identidades 

pessoais”, sendo assim construído o binarismo homem-mulher, o que um é o outro 

não pode ser.   

Carvalho (1998, s.p.) aponta que as análises da construção das identidades 

masculinas concomitante aos avanços no conceito de gênero evidenciam “o caráter 

‘generificado’ das próprias organizações e o papel ativo das relações de trabalho, 

tanto na construção de significados sociais de masculinidade e feminilidade, quanto 

na estruturação de identidades de gênero”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o apresentado no presente trabalho, é possível perceber 

alguns fatores que contribuem para o afastamento dos professores homens das 

escolas de educação infantil. Além disso, nas falas desse professor é possível 

perceber algumas situações que favorecem o desestímulo com a profissão. Entre 

eles cabe citar as inúmeras interpelações acerca dos modos de se vestir e de se 

portar na escola, assim como, por manter uma masculinidade referente no espaço 

escolar, os questionamentos sobre a sexualidade, o medo constante do abuso 

sexual, entre outras questões apresentadas. 

Dessa forma, percebe-se a escola também como uma instância generificada 

e generificadora, um espaço que separa adultos e crianças conforme suas 

diferenças, produzindo e reproduzindo representações de feminilidade e 

masculinidade. Mesmo com todas as dificuldades que os homens enfrentam ao 



 
 

 

 

optar por uma profissão naturalizada como feminina, como é o caso da docência na 

educação infantil, alguns homens ousam enfrentar os preconceitos para que possam 

exercer a profissão que escolheram.  
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Resumo: Este texto analisa tanto as capturas, como as possibilidades de experiências de gêneros, 
corpos e sexualidades que escapam aos controles. As capturas são pensadas a partir das noções de 
performatividade, sexopolítica, biopolítica e governamentalidade, e as resistências a partir da teoria 
queer e do conceito de estética da existência.  
 
Abstract: This paper discusses the captures as well as the possibilities of gender and bodies scaping 
control. Captures are analyzed by the concepts of performativity, sexpolitics, biopotics and 
governmentality, whereas resistencies are thought  through queer theory and the aesthetic of 
existence.  
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Uma certa crítica feminista... 

 
Se o gênero é uma construção social, este não poderia guardar qualquer correspondência 

com um “sexo“ e um “corpo” descritos como natureza. Com esta afirmação Judith Butler inicia sua 

obra Gender Trouble (1990) propondo uma importante crítica ao construcionismo social que marcou 

os estudos de gênero nas duas décadas anteriores. Em sua crítica a autora afirma que se o gênero é 

uma construção social, então não poderia haver qualquer continuidade entre gênero e sexo. Isto é:  

 

Quando o status de construção  do gênero é teorizado como radicalmente 
independente do sexo, o gênero, ele mesmo, se torna um artifício livre-flutuante e 
a consequência disso seria que homem e masculino poderiam facilmente significar 
tanto um corpo feminino, como masculino, assim como mulher e feminino um 
corpo masculino, tão facilmente quanto um corpo feminino.  (Butler, 1990, p.06)  

 

Entretanto, as teorias construcionistas de gênero não abarcam esta separação radical entre 

“natureza” e “cultura”, tanto quanto seria necessário para que o construcionismo social se efetivasse, 

de modo que as teorizações permanecem presas à ideia de uma suposta continuidade entre 

“natureza” e “cultura”. Sendo assim, o gênero seria uma construção social, mas paradoxalmente 

haverá sempre continuidade entre o “sexo biológico” e o “gênero-social”. A partir desta importante 

problematização sobre o paradoxo instaurado pelas teorias construcionistas de gênero e do 

feminismo, Butler formulou um novo conjunto de problematizações sobre o sexo. “O que é o sexo, 

então?” Butler indaga:  

 
É natural, anatômico, cromossômico ou hormonal? E como seria uma crítica 
feminista para acessar o discurso científico que implica em estabelecer tais “fatos” 
para nós?

824
 O sexo possui uma história? Os sexos possuem uma história ou 

histórias diferentes? Existe uma história sobre como a dualidade do sexo foi 
estabelecida

825
, ou uma genealogia que exponha a opção binária como uma 

                                                           
824

 Nesse ponto Butler faz uma nota para assinalar um conjunto de importantes indagações feministas 
do campo da biologia, que fazem críticas fundamentais aos modelos biológico, genético, celular, 
assim como também ao próprio discurso biológico e científico em relação ao corpo, ao sexo, ao 
gênero e à biologia. Destaco entre as feministas citadas por Butler Sandra Harding, Evelyn Fox-Keller 
e Donna Haraway, que radicalizou a crítica, tanto do modelos biológicos como de uma epistemologia 
do pensamento moderno em geral. (Butler, 2000, p.  151) 
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 Sobre a história da dualidade dos sexos veja-se LAQUEUR, 1992.  



 
 

 

 

construção variável? Será o discurso sobre ostentação dos fatos naturais do sexo 
produzido pelos discursos científicos a serviço de outros interesses políticos e 
sociais?  Se o caráter imutável do sexo é contestado, talvez este constructo 
chamado “sexo” seja sempre construído como gênero; contudo, talvez, o sexo 
tenha sido sempre gênero, com a consequência de que a distinção entre sexo e 
gênero venha a ser sempre uma não distinção. (1990, p. 07)  

 

Tomando como ponto de partida estas problematizações sobre a constituição paradoxal e 

falaciosa do sistema sexo-corpo-gênero e sobre a continuidade entre sexo e gênero, sigo com Butler 

levando em conta o conceito de performatividade como chave de interpretação e interpelação do 

gênero. Além da críticas de Butler em Gender Trouble ao construcionismo social e ao sujeito de 

direito, e no caso do feminismo, à mulher, seu conceito de performatividade também tem sido 

importante referência nos debates contemporâneos sobre a crítica da identidade de gênero e sexual 

no âmbito da reflexão sobre as práticas não normativas. Para Butler:  “(...) a performatividade deve 

ser compreendida não como um ‘ato’ singular ou deliberado, mas ao invés disso, como a prática 

reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia” (1999, p. 154) Em 

outras palavras, Butler entende o gênero como um efeito performativo que nos faz experimentar a 

identidade de gênero como sendo supostamente natural, dada a sua contínua reiteração. Com o 

conceito de performatividade de gênero, Butler pôde elaborar a crítica ao sistema de correspondência 

entre corpo-sexo-gênero, tornado inteligível e naturalizado no interior do dispositivo da sexualidade 

discutido por Michel Foucault. Partindo do conceito de heterossexualidade compulsória e analisando 

as performances drag, Butler (1990; 1993) percebeu que a performance travestida, de gestos 

exagerados, demonstra a fragilidade e a artificialidade do gênero também no âmbito da 

heterossexualidade. Isto demonstra que tais performances fazem parte de um sistema regulatório que 

exige a repetição ritualizada das condutas e ações pautadas pela norma heterossexual ou 

heteronormatividade. Para Butler a performance drag materializa a alegoria da “melancolia 

heterossexual”. (1993, p.235) Como sugere a própria autora, o conceito de perfomatividade não é 

suficiente para inspirar reflexões de resistência enquanto atos de contra-conduta, de resistência e 

atos ético-políticos de liberdade e criação. O conceito de performatividade de Butler não tem a função 

de substitui o lugar vazio deixado pela crítica à identidade de gênero, pois, sobretudo, estabelece um 

diagnóstico a respeito da reiteração das normas de gênero na heteronormatividade. 

Beatriz Preciado também realiza uma crítica ao sistema sexo-corpo-gênero. Entretanto, sua 

abordagem radicaliza a crítica ao conceito de gênero, elevando-o ao status de um dispositivo de 

controle de corpos e desejos. Em seu livro-experiência Testo Yonqui (2008), Preciado propõe uma 

leitura do dispositivo de gênero como um conjunto de elementos biopolíticos, que ela são denomina 

como dispositivos biopolíticos de deglutição (tragáveis), em razão dos fármacos introduzidos no 

controle dos corpos. Realizando atualizações e deslocamentos em relação à biopolítica foucaultiana, 

Preciado nomeia o mundo contemporâneo de era farmacopornográfica, na qual a farmacologia e a 

pornografia fornecem os modelos a partir dos quais se dão a economia, a política, o corpo, as 

relações sociais e sexuais. Segundo Preciado:  

 
Durante o século XX, período em que se leva a cabo a materialização 
farmacopornográfica, a psicologia, a sexologia, a endocrinologia estabeleceram 



 
 

 

 

sua autoridade material transformando  os conceitos de psiquismo, de libido, de 
consciência, de feminilidade e masculinidade, de heterossexualidade e 
homossexualidade, em realidades tangíveis, em substâncias químicas, em 
moléculas comercializáveis, em corpos, em biótipos humanos, em bens de 
intercambio gestionáveis pelas multinacionais farmacêuticas. (...) O êxito da 
tecnociência contemporânea é transformar nossa depressão em Prozac, nossa 
masculinidade en testosterona, nossa ereção em Viagra, nossa 
fertilidade/esterilidade em contraceptivo, nossa AIDS em “coquetel anti-viral”. Sem 
que seja possível saber quem vem antes, se a testosterona ou a masculinidade, 
se o contraceptivo ou a maternidade, se o “coquetel” ou a AIDS. Esta produção 
em auto-feedback é própria do poder farmacopornográfico. (PRECIADO, 2008, p. 
32-3) 
 
 
    

Tendo em vista o conceito foucaultiano de biopolítca, Preciado, além de explicitar a relação 

entre biopolítica e o dispositivo da sexualidade, denomimou de sexopolítica os modos biopolíticos de 

captura e controle de corpos que se originaram na sociedade disciplinar. No interior da sexopolítica, o 

corpo heterossexual representou e ainda representa a forma de maior êxito governamental. Para a 

autora, repetindo a ideia de divisão do trabalho, cada “órgão se define de acordo com sua função, 

tanto reprodutora como produtora de masculinidade ou feminilidade, de normalidade ou de 

perversão“. (PRECIADO, 2008, p. 59)  

Se a diferença sexual se produziu no final do século XVIII, segundo Laqueur (2003), como 

resposta à necessidade de se produzir uma hierarquização política entre os corpos no interior dos 

dispositivos sexopolíticos, então a invenção da categoria de gênero poderá ser pensada como o 

próximo deslocamento, isto é, um século e meio depois, como a expressão da emergência do regime 

farmacopornográfico:  

 
O gênero, a masculinidade e a feminilidade são inventos da Segunda Guerra 
mundial que conheceram sua plena expansão comercial durante a guerra fria, 
como a comida enlatada, o computador, as cadeiras de plástico, a energia 
nuclear, a televisão, o cartão de crédito, a caneta descartável, o código de barras, 
a cama inflável, o satélite artificial. (PRECIADO, 2008, p. 81) 
 

Evocando o conceitos de “tecnologia de gênero”, de Teresa de Lauretis, e de 

“performatividade de gênero”, de Judith Butler, Preciado localiza o aparecimento do conceito de 

gênero tendo a vista o dimorfismo sexual da sexopolítica do século XIX e os dispositivos 

farmacopornográficos do século XX, em especial a pílula contraceptiva e os hormônios sexuais 

ingeridos, sobretudo pelas mulheres. Desse modo,  Preciado produz um mosaico de definições de 

gênero. Em primeiro lugar: 

 

Gênero é uma noção necessária para a aparição e o desenvolvimento de uma 
série de técnicas farmacopornográficas de normalização e transformação do ser 
vivo – como a fotografia dos “desviados”, a identificação celular, a análise das 
terapias hormonais, a leitura cromossômica ou a cirurgia transexual e intersexual. 
Seria mais correto, em termos ontopolíticos, falar de “tecnogênero”, se queremos 
dar conta de um conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, cirúrgicas, 
farmacológicas, cinematográficas ou cibernéticas que constituem 
performativamente a materialidade dos sexos. (2008, p.86) 
 

Depois: 



 
 

 

 

 
O gênero (feminilidade/masculinidade) não é um conceito, nem ideologia, nem 
performance: se trata de uma ecologia política. A certeza de ser homem ou mulher 
é uma ficção somatopolítica produzida por um conjunto de tecnologias de 
domesticação  do corpo, por um conjunto de técnicas farmacológicas e 
audiovisuais que fixam e delimitam nossas potencialidades somáticas, 
funcionando como filtros que produzem distorções permanentes da realidade que 
nos rodeia. (2008, p. 89) 
 

Aquilo que se estabeleceu como identidade de gênero e orientação sexual Preciado chama 

de resultados característicos desta tecnologia de gênero, isto é, sentir-se, entender-se, saber-se, 

identificar-se como homem, mulher, heterossexual ou homossexual, nada disto está para além de 

uma ficção somática e tecnológica produzida no interior de um programa operativo oriundo das 

tecnologias de produção do gênero. 

 Com este conjunto heterogênero de definições sobre gênero, sexopolítica e era da 

farmacopornografia, Preciado estabelece um programa de reflexões que radicaliza a crítica à noção 

de gênero. A questão colocada não é mais sobre a definição culturalista do gênero, seus paradoxos e 

consequências políticas. Se Butler realizou a critica ao pressuposto cultural do gênero, denunciando a 

sua ineficácia epistemológica e seu risco político, Preciado alargou a linguagem para demonstrar que 

o gênero é um dispositivo de fabricação de corpos sexuados e desejantes. Butler recorreu à definição 

de um gênero que é performativo e Preciado afirmou um gênero que é ficção somática e política, o 

qual faz funcionar os sistemas normativos e heteronormativos. Ambas realizaram “gestos 

foucaultianos” de crítica como diagnóstico, isto é, colocaram em dúvida as evidências e procederam à 

torção que inverte a pergunta acerca da origem da abjeção em pergunta que esclarece a 

continuidade da normalidade. O gênero-performatividade coloca em cheque o sistema 

heteronormativo e a farmacopolítica desvenda os mecanismos produtores de certezas sobre os 

corpos, os gêneros e os desejos.    

 

As (in)evitáveis capturas...  

 

Dentre os movimentos sociais contemporâneos feminista e LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais e Trans*),
826

 acirraram-se os debates e as reivindicações promovidos pelos movimentos 

sociais que tratam das questões de gênero e sexualidade, com ênfase não mais no conceito de 

minoria social, mas na ideia de diversidade sexual e de gênero.
827

 As abordagens teóricas e políticas 

empregadas pela maioria significativa dos grupos sociais organizados em torno à questão da 
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 Embora a sigla LGBT tenha sido produzida no âmbito das políticas pautadas nas identidades de 
gênero e orientações sexuais, para esse texto é incorporada uma nomenclatura produzida por parte 
dos movimentos sociais, isto é, o neologismo trans*. Isso significa um conjunto de subjetividades e 
práticas sociais que incluem as experiências transexuais, travestis, trangêneros entre outras e marca 
a ideia de movimento e de trânsito.  
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 É importante observar que na última década o conceito de minoria ou minoria social foi 
abandonado, tanto nas produções teóricas quanto nas práticas discursivas das políticas públicas, 
como também nas dinâmicas dos grupos sociais organizados, em nome do conceito de diversidade 
sexual. Diversidade sexual é o tema-conceito utilizado hoje tanto para a reivindicação de direitos, 
como  para a elaboração de políticas públicas de igualdade e de combate à violência contra a 
população LGBT.  



 
 

 

 

diversidade sexual indicam que as estratégias de luta têm se estabelecido no campo jurídico da 

conquista de direitos. Isto é, a ênfase recai sobre a conquista e o reconhecimento de direitos 

individuais e dos grupos abarcados por tais movimentos sociais, remetendo, sobretudo, ao campo do 

reconhecimento de identidades específicas e dos direitos individuais, isto é, os direitos de lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais e travestis.  

A partir da década de 1990, os movimentos homossexuais cresceram e se dividiram em 

diferentes grupos marcados pelo recorte das identidades sociais e jurídicas, tendo como foco as 

demandas específicas de cada grupo ou identidade específica. A partir desse processo de divisão e 

multiplicação dos grupos sociais começa a ocorrer uma radicalização das políticas específicas para 

as diferentes identidades de gênero e orientações sexuais no Brasil. Com a criação dos diferentes 

grupos sociais representativos de cada identidade singular, as siglas proliferaram e se transformaram. 

Por um lado, a multiplicação das siglas e a inversão da ordem de prioridade das letras é 

representativa das lutas, embates e conquistas no interior dos próprios grupos. Por outro lado, 

conforme as siglas se estabelecem observam-se as especificidades e a consolidação das alianças no 

campo social e jurídico com o Estado.
828

  

No contexto dessa nova relação entre o Estado e os movimentos LGBT, estes últimos são 

convocados a exercer o papel de consultores do Governo Federal na criação e consolidação de 

políticas públicas específicas para esse e outros segmentos da população. Esta aliança entre Estado 

e movimentos sociais LGBT começou a se formar nos anos 2000 com o Governo do Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, que criou secretarias especiais, com estatuto de ministério, tais como a 

Secretaria Especial de Política para as Mulheres – SEPM – e a Secretaria de Direitos Humanos – 

SDH –,  além de implementar, com a ajuda dos movimentos LGBT, o programa “Brasil sem 

Homofobia”.
829

 Se, por um lado, observa-se um conjunto importante de conquistas sociais para a 

população LGBT, por outro lado observa-se também que essa aliança passou a ser o meio exclusivo 

da escuta, do diálogo e do estabelecimento de políticas e ações de combate ao preconceito e à 

violência. Mesmo se estas relações nunca se solidificam por completo, pois sempre há avanços e 

recuos na relação do Estado com os movimentos LGBT, observa-se no cenário político brasileiro a 

consolidação de políticas LGBT exclusivamente encaminhadas por grupos sociais organizados em 

torno das identidades sexuais e de gênero, os quais se concebem como sujeitos identitários que 

reivindicam direitos. 

 Por certo, inicia-se aí uma importantíssima dinâmica político-social em que esses novos 

sujeitos de direito e as novas identidades abarcadas por estes movimentos reivindicam direitos 

sociais e individuais que lhes foram negados em razão da identidade de gênero e da orientação 
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 A sigla inicial, GLTB (Gays, Lésbicas, Transexuais e Bissexuais), tornou-se depois LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e 
Travestis), LGBTTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros) e  LGBTTTI 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, Transgêneros e Intesex). (FACCHINI, 2005)  
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 O programa “Brasil sem homofobia” foi criado em 2004 pelo Ministério da Saúde, no âmbito do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação, e também pela Secretaria de Direitos Humanos, no 
interior do Programa de combate à violência e à discriminação com GLTB e promoção da cidadania 
homossexual, em colaboração com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade – SECAD do Ministério da Educação. (CONSELHO Nacional de Combate à 
Discriminação, 2004) 



 
 

 

 

sexual. Por outro lado, contudo, atualmente já é possível considerar e antever alguns dos riscos 

produzidos por esse processo no que diz respeito à possível normalização dessas identidades. A tal 

risco também se acrescenta a perda do potencial crítico, criador e transformador da ordem social e 

sexual, que caracterizara a originalidade dos movimentos homossexuais até meados da década de 

1980. A partir de uma perspectiva teórica de inspiração foucaultiana, faz-se preciso interrogar a 

produção das identidades envolvidas nos processos de identificação dos sujeitos, tomando como 

referência a ideia de uma atualização contemporânea dos dispositivos biopolíticos de controle, 

regulação e veridicção presentes nas formas atuais de governanento das diferentes populações ou 

grupos sociais. A partir dessa perspectiva teórica foucaultiana, podemos observar como a produção 

de novas identidades e novos sujeitos de direitos está associada à produção de novos mecanismos 

de controle e regulação de corpos, modos de vida, práticas sexuais e sociais. (CÉSAR, 2010) 

Segundo Foucault, a formação das chamadas identidades sexuais decorre de processos 

históricos iniciados no século XIX, engendrados no interior daquilo que ele denominou como o 

“dispositivo da sexualidade” (FOUCAULT 1984). O autor demonstrou que o sexo e as práticas 

sexuais se constituíram como parte do dispositivo da sexualidade, entendido como uma rede de 

saberes-poderes atuando sobre os corpos e populações e produzindo normatizações e 

normalizações de modos de vida. Assim, o sexo foi delimitado como o ponto de injunção fundamental 

entre o corpo e as práticas de controle das populações no século XIX. Neste processo de 

estabelecimento de fronteiras a sexualidade foi o instrumento de separação que criou delimitações 

entre as práticas sexuais bem educadas e as demais, aquelas que ocupariam lugar indefinido ou bem 

demarcado para além das fronteiras da normalização e da normalidade. O sexo bem educado ou 

normatizado, isto é, as práticas heterossexuais, monogâmicas, consolidadas pelo matrimônio e 

destinadas a finalidades reprodutivas, foram observadas pelos olhares e ouvidos atentos de médicos 

e psiquiatras, que podiam até mesmo prescrever mais sexo e a intensificação do prazer. As práticas 

outras, ou as sexualidades não normativas, deveriam ocupar o lugar das margens, além de serem 

também esquadrinhadas por médicos e terapeutas que produziram saberes que definiram as 

configurações e nomenclaturas desses ‘outros’ da sexualidade normal – o homossexual, a histérica, o 

onanista e o casal malthusiano, como bem definiu Foucault. O conceito de sexualidade que pertence 

a nossa história nasceu como a justa medida de separação entre normalidade e anormalidade. Para 

Foucault  

 
A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grande rede de 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e 
das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 
estratégias de saber e poder. (FOUCAULT, 1984, p. 56)  
 

  No contexto contemporâneo dos movimentos sociais LGBT, observa-se que o velho 

dispositivo da sexualidade se reatualiza e se desloca, mas segue operativo no sentido de que 

continua a produzir ‘novos’ sujeitos localizados fora da norma sexual hegemônica. Desde essa 

perspectiva teórica pode-se agora descrever a produção do transexual verdadeiro, isto é, a descrição 

de uma patologia, um corpo, um desejo específico. (BENTO, 2006) Afinal, a manutenção de 



 
 

 

 

estratégias teóricas e políticas que pressupõem um sujeito, uma identidade, um direito e uma ideia de 

cidadania entendida a partir das noções de identidade e de sujeito de direito, tende a encerrar os 

corpos, práticas, experiências, prazeres, modos de vida ou culturas sexuais (RUBIN, 1993) no interior 

de processos de sujeição que, para Michel Foucault, constituem a matéria e a ação dos processos de 

normalização.  

Assim, para além das inegáveis conquistas jurídico-políticas da comunidade LGBT, obtidas 

por meio da aliança entre o Estado e os movimentos sociais, podem-se observar reconfigurações de 

sofisticadas estratégias biopolíticas de controle e regulação da própria população LGBT, tanto do 

ponto de vista do Estado, como também do ponto de vista dos próprios movimentos. Ou seja, com os 

processos de governamentalização dos movimentos impõe-se o risco de que estes percam a 

capacidade criativa de crítica e autocrítica, presente em períodos anteriores da história dos 

movimentos de homossexuais. Neste contexto, o preço a pagar pode ser uma participação 

pacificada, incluída na ordem social estabelecida, heteronormativa, ou seja, uma ordem social 

alicerçada na ideia de normalidade heterossexual, como já alertava Foucault no início dos anos de 

1980. (BOURCIER, 2001)  

Além disso, como conseqüência desse processo de governamentalização instaura-se a 

associação entre diversidade sexual e certo multiculturalismo, o qual, neste caso específico, 

corrobora os processos de manutenção da norma. Afinal, a norma social-sexual que abarca as 

múltiplas culturas e a diversidade sexual continua a operar no âmbito de uma geografia de 

identidades que se localizam e se distribuem entre o centro e a periferia da vida social e sexual. 

(LOURO, 2003) Nessa distribuição, o centro diz respeito à norma da heterossexualidade, enquanto a 

periferia é povoada pela diversidade, a qual, por vezes, participa dos ritos institucionais produzidos 

pelo centro, mas na maior parte das vezes ocupa o lugar da margem. Neste processo de definição de 

territórios entre o mesmo e o diverso, o olhar dirigido pelo centro pode ser de rejeição e violência, 

assim como também de aceitação, respeito e tolerância em relação à diferença. Embora bem 

intencionada em relação ao diverso, a posição ‘tolerante’ jamais interpela a ficção que produz a 

separação entre o centro e a margem, entre o mesmo e outro, ou entre a unidade e a diversidade. 

(VEIGA-NETO; LOPES, 2007) 

Desse modo, no âmbito da aliança entre Estado e movimentos sociais produzem-se novas 

retóricas conciliatórias em relação à diversidade sexual. As narrativas do respeito e da tolerância em 

relação à diferença ocupam campos sociais e políticos sem que haja interrogações fundamentais 

sobre a produção da alteridade e das dicotomias baseadas nos corpos, desejos e práticas sexuais e 

sociais. Se, por um lado, a governamentalização representa enormes ganhos sociais por parte da 

população LGBT, por outro lado a perda é política, no sentido de que se perde a capacidade de 

análise e denúncia crítica dos campos e relações de força que produzem a norma e as separações 

entre normalidade e anormalidade. Com efeito, já é perceptível o risco da contínua reprodução de 

gays e lésbicas bem comportadas/os, além de travestis e transexuais incluídos/as nas descrições e 

protocolos das patologias psico-sexuais e normalizados por procedimentos médico-cirúrgicos.
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 Em geral, as conquistas das transexuais ficam praticamente restritas ao procedimento cirúrgico de 
redesignação vaginal (construção da neo-vagina). O acolhimento governamental desse procedimento 



 
 

 

 

normalização da população LGBT engendrada pela produção das identidades específicas vai se 

manifestar tanto nas práticas e discursos do Estado, como também no interior dos próprios 

movimentos sociais, que por vezes acabam reivindicando um lugar no interior do campo da norma da 

heterossexualidade.
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 O gay e a lésbica conformados aos padrões da normalidade, assim como a/o 

verdadeira/o transexual, são figuras identitárias que foram aparecendo no interior dos movimentos 

sociais em razão dos processos dinâmicos de produção de identidades, a partir do momento em que 

indivíduos e práticas sexuais-sociais foram considerados enquanto sujeitos de direitos. Em razão 

disto, a luta e aquisição de direitos está diretamente relacionada aos processos de identificação, visto 

que os grupos sociais passaram a se formar em torno a uma identidade comum. No presente, 

mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e intersex constituem-se 

como grupos estabelecidos em razão do compartilhamento da ideia de identidade entendida como 

essência comum, destino biológico ou direcionamento do desejo. 

 

 

Por uma estética da existência ou uma queerização da vida...  

 

 Ao ser indagado sobre as reivindicações de direitos dos homossexuais em entrevistas 

concedidas na década de 1980, Michel Foucault explicitou interrogações que ainda nos parecem 

válidas. Já então Foucault se preocupava com as limitações que as conquistas de direitos poderiam 

produzir sobre o modo de vida gay, enfraquecendo o seu potencial de questionamento e 

transformação de outros tipos de relações sociais. Segundo Foucault, “Não se trata somente de 

integrar essa prática bizarra que consiste em fazer amor com alguém do mesmo sexo nos campos 

culturais pré-existentes; trata-se de criar formas culturais.” (FOUCAULT, 2002, p. 308) Nessas 

entrevistas ele já explicitava clara preocupação em relação aos limites presentes nessa forma de luta 

social pela aquisição de direitos, pois a aceitação de práticas sexuais homossexuais no interior de 

uma ordem heterossexual não seria capaz de operar transformações sociais substantivas.  

  Em contraposição aos processos de governamento e controle desses novos corpos inseridos 

no tecido social, os quais operam a partir da juridificação dos sujeitos das práticas sexuais ‘bizarras’, 

penso que o conceito foucaultiano de estética da existência permite refinar a crítica em relação ao 

universo semântico da identidade e do direito, na medida em que introduz a problematização da 

relação ético-política a partir das práticas de si para consigo e de si para com os outros. Com o 

conceito de estética da existência abre-se espaço para a consideração da capacidade ético-política 

de invenção e criação de novas formas de vida, de sociabilidade e de afetividade. Enfim, a introdução 

da noção ampla de estética da existência abre espaço para a discussão e questionamento dos 

padrões normalizadores, heterônomos e identitários que formatam o indivíduo contemporâneo ao 

aprisioná-lo em rígidas identidades previamente definidas. Com efeito, introduz-se com tal noção uma 

                                                                                                                                                                                     

e dos processos terapêuticos paralelos foi uma conquista de indiscutível importância. Entretanto, no 
conjunto heterogêneo de transexuais, travestis, transgêneros e intersex, nem sempre o procedimento 
médico-cirúrgico é a escolha que corresponde à experiência de corpo, gênero e sexualidade desses 
indivíduos. (SANTOS, 2010)     
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 Marie-Hélène BOURCIER (2007) vêm abordando a questão da homossexualidade disciplinada em 
relação à homoparentalidade e ao direito ao casamento.   



 
 

 

 

discussão crítica dos padrões institucionais e institucionalizados que pautam, muitas vezes, os atos e 

palavras dos militantes dos novos movimento sociais. As práticas refletidas de liberdade da estética 

da existência são processos reflexivos de constituição autônoma de si mesmo que sempre implicam 

os outros, isto é, são práticas e discursos nos quais os agentes se tornam autonomamente quem são 

por meio de suas lutas políticas de resistência contra os poderes heterônomos de sujeição e 

domesticação do indivíduo moderno. Como salientou Foucault, “o que eu quero analisar são práticas, 

é a lógica imanente à prática, são as estratégias que sustentam a lógica dessas práticas e, por 

conseguinte, a maneira pela qual os indivíduos, livremente, em suas lutas, em seus afrontamentos, 

em seus projetos, constituem-se como sujeitos de suas práticas ou recusam, pelo contrário, as 

práticas que lhes são propostas. Eu acredito solidamente na liberdade humana.” (FOUCAULT, 1994, 

p. 693) 

 Outras reflexões de Foucault em meados dos anos 80 sugerem que suas 

últimas pesquisas sobre a antiguidade greco-romana jamais deixaram de considerar 

as virtuais implicações que elas poderiam ter em nosso tempo. Assim, respondendo 

a uma questão sobre os direitos dos gays, Foucault chama a atenção para o aspecto 

criativo, extra-jurídico, do movimento gay, ao recordar os importantes efeitos 

liberadores implicados nos movimentos políticos do final dos anos 60 e início dos 

anos 70. Por certo, ele reconhece que tais movimentos contribuíram para assegurar 

o “direito” do indivíduo de “escolher” sua sexualidade. No entanto, a despeito 

daqueles ganhos jurídicos, Foucault também afirmava que seria preciso “dar um 

passo adiante” no sentido de estimular a “criação de novas formas de vida, de 

relações, de amizade, na sociedade, na arte, na cultura, novas formas que se 

instaurem através de nossas escolhas sexuais, éticas e políticas. Devemos não 

somente nos defender, mas também nos afirmar, e nos afirmar não somente 

enquanto identidade, mas enquanto força criativa.” (FOUCAULT, 1994, p. 736) Para 

Foucault, a modificação das possibilidades de vida é o que realmente importa na 

consideração daqueles movimentos: “Mais do que defender que os indivíduos têm 

direitos fundamentais e naturais, deveríamos tentar imaginar e criar um novo direito 

relacional que permitisse que todos os tipos possíveis de relações pudessem existir 

e não fossem impedidas, bloqueadas ou anuladas por instituições empobrecedoras 

do ponto de vista das relações.” (FOUCAULT, 1994, p. 310) O momento de 

multiplicação e maior visibilização dos movimentos gays é também aquele no qual 

Foucault ministrou os seus últimos cursos no Collège de France sobre a estética da 

existência, não sendo casual, portanto, que no momento mesmo em que ele refletia 

sobre a questão da amizade no mundo antigo, ele também apresentasse as 



 
 

 

 

relações de amizade como possibilidade de resistência política contemporânea, 

capaz de instaurar novas formas de relação entre as pessoas. Nesse contexto, 

Foucault afirma estar interessado em: 

 

(...) uma cultura que inventa modalidades de relações, modos de vida, tipos de 
valores, formas de troca entre indivíduos que sejam realmente novas, que não 
sejam homogêneas nem se sobreponham às formas culturais gerais. Se isso for 
possível, a cultura gay não será então simplesmente uma escolha de 
homossexuais por homossexuais. Isso criará relações que podem ser, até certo 
ponto, transpostas para os heterossexuais. (FOUCAULT, 1994, p. 311) 

 

 O processo ético de autoconstituição se dá justamente por meio das práticas de resistência 

que questionam o primado das identidades sociais e sexuais, abrindo o sujeito para novas formas de 

relação consigo, com os demais e, portanto, com o mundo. Como afirmou Foucault, “hoje o principal 

objetivo não é descobrir quem somos, mas recusar o que somos. Precisamos imaginar e construir o 

que poderíamos ser a fim de nos desembaraçarmos desta forma de ‘dupla constrição’ política que 

são a individualização e a totalização simultâneas das estruturas do poder moderno.” (FOUCAULT, 

1994, p. 232) À luz das considerações precedentes, aquilo que Foucault denominou como ‘atitude’ de 

modernidade poderia ser entendido como um agir crítico-reflexivo sobre si mesmo e sobre os outros, 

isto é, como um processo autônomo de individualização que engaja e requer os outros, bem como 

exige e requer a problematização do presente. Tal ação de reflexão crítica sobre o presente, sobre si 

mesmo e sobre os outros é assumida e levada a cabo como forma de resistência em relação aos 

poderes que constituíram o sujeito assujeitado, condição central para que se instaurem novas formas 

de relação consigo e com os outros, mais livres e mais autônomas: “Poderíamos dizer ... que o 

problema simultaneamente político, ético, social e filosófico que se nos coloca hoje não é o de 

ensaiar a liberação do indivíduo em relação ao Estado e suas instituições, mas de nos liberar a nós 

mesmos do Estado e do tipo de individualização que a ele se relaciona. Precisamos promover novas 

formas de subjetividade ao recusar o tipo de individualidade que se nos impôs durante séculos.” 

(FOUCAULT, 1994, p. 232) As práticas foucaultianas de autoconstituição ético-política do sujeito se 

desdobram, pois, nas atitudes críticas do questionamento e da resistência combativa contra aquilo 

que hoje se nos mostra como certo, natural ou inquestionável, tal como, por exemplo, a tendência dos 

novos movimentos sociais feminista, LGBT e dos projetos educacionais a eles associados para 

encerrarem-se nos estreitos limites da identidade.  

Finalmente, quanto à questão da problematização da sexualidade na escola, é decisivo que 

ela se dê no âmbito das novas perspectivas dos estudos pós-estruturalistas e pós-identitários de 

gênero, para que possamos recusar os lugares definidos para as dicotomias entre masculino e 

feminino, além de reconstruir os significados dos corpos, dos desejos e dos prazeres. Essa 

perspectiva ‘epistemológica’ se encontra com as teorizações queer, produzindo questionamentos 

sobre os limites dos discursos sobre o sexo e a sexualidade marcados por uma concepção 

naturalizada, a-histórica e monolítica. (LUHMANN, 1994) Nesta ótica, o sexo está confinado à sua 

percepção biológica, responsável por delimitar a fronteira entre os sujeitos: masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual e normal/anormal. A teoria queer, partindo das indagações de Foucault e 



 
 

 

 

Butler, representa um acervo importante de novas perguntas, pois não é prescritiva, questionando 

principalmente as condições de possibilidade do conhecimento. (SPARGO, 2007) Contra as 

abordagens da sexualidade marcadas pelo sistema heteronormativo de correspondência entre sexo-

gênero, a teoria queer traz à tona a discussão não somente sobre a constituição dos sujeitos da 

sexualidade, como também sobre os próprios limites daquele modelo de construção de conhecimento 

e o quanto cada sujeito ou grupo suporta (des)conhecer. Neste sentido, a teoria queer ao contrário de 

perguntar sobre o que é o sexo, o corpo e o próprio gênero, dobra a pergunta no avesso e   e 

pergunta sobre como se dão as produções performativas e tecnológicas que geram efeitos de 

verdade, de natureza, de essência, além de assinalarem o efeitos de verdades produzidos no interior 

de tais formações. A pergunta não é pelo outro, mas sim, sobre como a produção da alteridade é o 

elemento central de um maquinário para produzir a norma ou “o normal”. Ao afirmar a abjeção e o 

abjeto, a teoria queer o ressignifica demonstrando as possibilidades de resistência em termos de uma 

contra-conduta, além de uma estética que é também política.  A teoria queer recusa a incorporação 

da alteridade no modelo hegemônico da norma sexual e social, argumentando que esta seria uma 

ação originária das ‘políticas de tolerância’ que assumem a existência do binômio normal/anormal e, 

portanto, tendem a pacificar e normatizar, na medida do possível, a alteridade. Ao contrário disso, a 

teoria queer questiona as condições de possibilidade do conhecimento que produz a norma sexual e 

social. 

 Não apenas como diagnóstico, a teoria queer constitui ela mesma a possiblidade de novos 

modos de vida e existência, chamando a atenção para as experiências de não captura e para contra-

condutas em relação ao corpo, ao desejo e às práticas sexuais e sociais. Todos os movimentos 

sociais que abrem mão das identidades sociais e jurídicas em nome das experiências e das relações 

abrem caminho para uma vida queerizada. Cabe lembrar que movimentos como a Marcha das 

Vadias, o transfeminismo e as inúmeras experiências de escrita e práticas de vida que propõem e 

praticam uma queerização da vida, dos corpos, dos desejos e, sobretudo, das experiências, realizam 

práticas de liberdade, resistência e contra-conduta. Queerizar a vida significa “take a walk on the wild 

side... baby... ” (Lou Reed)    
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Resumo 

Esse trabalho propõe um diálogo entre psicanálise e teoria queer, colocando em debate duas linhagens de 

pensamento. Por um lado uma certa interpretação da teoria psicanalítica que coloca no centro de sua teoria o 

desejo do Outro; de outro a teoria queer, que por sua vez denuncia os processos de normatização dos corpos e 

problematiza os sujeitos sociais-sexuais. 

Palavras-chave: teoria queer, psicanálise, gênero, sexualidade. 

 

Abstract 

This work proposes a dialog between psychoanalysis and queer theory debating two lines of thoughts. In one 

side is the psychoanalytic interpretation of the theory that puts in the center of the theory the Other’s desire; in 

the other side is the queer theory, that denounces the process of body normatization and problematizes the social-

sexual subject. 

Keywords: Queer theory, psychoanalysis, gender, sexuality. 

 

 

 

A emboscada de Perseu 

O essencial é saber ver, mas isso, triste de nós que trazemos a alma 

vestida, 

isso exige um estudo profundo, aprendizagem de desaprender. 

Eu prefiro despir-me do que aprendi, 

eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram 



 
 

 

 

e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

desembrulhar-me e ser eu. 

Alberto Caeiro 

 

Medusa, criatura feroz com serpentes lá onde deveriam figurar cabelos, uma das três Górgonas da 

mitologia grega, tinha o poder de transformar todos que a olhassem em pedra. Perseu foi incumbido de trazer sua 

cabeça de presente para o rei Polidetes, tarefa que conseguiu realizar através de um artifício, um escudo 

espelhado que carregava consigo ofertado por Hades. Usando o escudo para ver o reflexo de Medusa, evitando 

assim olhar diretamente em seus olhos, conseguiu aproximar-se dela e arrancar-lhe a cabeça, que não perde o 

poder mesmo depois de decapitada. 

Em um curto artigo de 1922, Freud analisa o mito de Medusa como a representação da castração, 

sendo as serpentes em sua cabeça substitutos simbólicos do pênis, cuja ausência, na teoria psicanalítica, é fonte 

de angústia. O terror gerado por Medusa é resultado de algo visto que não deveria ter sido percebido. Para além 

da interpretação freudiana, Medusa nos inspira a pensar sobre o olhar normalizador exercido por certa lógica que 

determina quem são os corpos inteligíveis, nomeando também os corpos abjetos. Medusa educa os olhos, dita 

para onde não se deve olhar e o que não se deve ver. Para não tornar-se pedra, deve-se evitar encarar sua 

visagem aterradora. Iremos aqui associar esse ser monstruoso é a própria identificação do corpo abjeto. 

As diferentes práticas dentro do campo da psicologia exercem ao longo de sua história o papel 

regulador de Medusa, direcionando olhares e definindo normalidades. A psicanálise não deixa de contribuir para 

esse ‘gozo’ do normal, ou o furor curandi da modernidade. Nascida como prática de embate ao discurso 

biologizante da psicopatologia, converte-se em instituição normalizadora do desejo. O argumento sustentado por 

uma psicanálise hegemônica é a manutenção da ordem simbólica. Mas, o que é mesmo o simbólico? 

Daniel Sibony oferece uma resposta a essa pergunta. Para ele o simbólico é o “suporte das 

transmissões do humano como essas transmissões supõem contextos (rituais, jurídicos, significantes), mas que 

elas supõem quase ao mesmo tempo sua ultrapassagem; visto que esses contextos são evocados a tornarem-se 

mortos ou ultrapassados”
832

 (SIBONY apud FASSIN, 2008, p.195) 

Da ordem simbólica à ordem psicanalítica o passo é curto. Como denuncia Eribon: “a ‘ordem 

psicanalítica’, ou seja, a mudança que fez a disciplina passar de um discurso de liberação a uma doxa 

conservadora, de uma lógica crítica a uma lógica normativa”
833

 (ERIBON, Didier. apud FASSIN, 2008, p. 196 – 

grifo no original). 

Com a defesa de uma pretensa ordem simbólica, da qual a psicanálise seria a guardiã por pátrio poder, 

ela revela seu olhar de Medusa, este olhar normalizador que define a inteligibilidade e renega aos corpos abjetos 

o destino de objetos ininteligíveis e, portanto, indesejáveis. Estamos frente a um discurso de verdade que toma a 

sexualidade como objeto e define as regras de sua moralidade e de sua normalidade. 

A psicanálise nasce de um olhar atento à sexualidade, quando Freud retira da clínica a chave para 

pensar a sexualidade infantil, isto significou uma revolução no olhar da psicopatologia que estava em curso. 
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 «support des transmissions de l'humain en tant qu'elles supposent des cadres (rituels, juridiques, signifiants) 

mais qu'elles supposent presque en même temps leur dépassement ; vu que ces cadres sont appelés à devenir 

morts ou dépassés.» 
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 « ‘l'ordre psychanalytique', c'est-à-dire le basculement qui a fait passer la discipline d'un discours de 

libération à une doxa conservatrice, d'une logique critique à une logique normative » 



 
 

 

 

Freud conceituou a sexualidade infantil em um texto de 1905, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade 

(FREUD, 1905), no qual distinguiu a pulsão de objeto, conceitualizando a sexualidade a partir de sua função 

relacional, tirando-a do âmbito da natureza. Com a metáfora do Complexo de Édipo como organizador da 

sexualidade infantil, a psicanálise inaugura uma leitura binária e compulsória da diferença sexual. Essa leitura foi 

importante naquele momento histórico, pois permitiu deslocar a sexualidade infantil de dois lugares 

historicamente construídos: sua sacralidade e sua estrutura puramente orgânica. Mas, partimos do pressuposto, 

com Márcia Arán, "que a questão da sexualidade, embora estreitamente relacionada ao conceito de inconsciente 

e pulsão, é uma formulação histórica e contingente. Nesse sentido, repensar o sexual na psicanálise não é apenas 

uma necessidade ética e política, mas também uma tarefa teórica da maior importância." (ARÁN, 2009, p.654) 

Como repensar uma psicanálise que coloca na ordem simbólica a lei do funcionamento da sociedade e 

se coloca na posição de reguladora e mantenedora de práticas normativas?  Para continuar esta reflexão 

tomaremos a teoria queer como questionadora do lugar que a psicanálise ocupa na discussão das novas 

organizações sociais. Questionamos a psicanálise porque partimos do princípio que ela pode contribuir, através 

de sua ética desejante
834

. Entretanto, para que esta empreitada seja realizada entendemos que ela precisa ser 

recolocada a partir de olhos queer, substituindo o olhar de Medusa. 

 

A diferença anatômica é evidente e importante na elaboração da teoria psicanalítica (cf. FREUD, 

1905), mas Freud já havia entendido que sexo anatômico se distingue de gênero, ainda que não tenha alçado essa 

diferença à posição de conceito. O conceito de gênero será produzido quase meio século mais tarde pelo 

psicólogo norte americano John Money (PRECIADO, 2008). O primeiro, o sexo anatômico, é fundamental na 

elaboração da teoria, visto que tem papel preponderante na estruturação do sujeito, através do conceito de falo 

como elemento que permite diferenciar os corpos no nível do simbólico (cf. Complexo de Édipo); o segundo, o 

gênero, não é uma questão para a psicanálise, trata-se de uma evidência clínica que deve ser trabalhada através 

do manejo da técnica a fim de analisar o que, através dela, apreende-se do inconsciente, objeto singular e 

irredutível da psicanálise. 

É o conceito de falo como paradigma estruturante do aparelho psíquico que a teoria queer poderá 

colocar em xeque. O falo define a função simbólica que tem o pênis na realidade psíquica. Trata-se de uma 

representação universal que cumpre sua função como presença ou como ausência. Em outras palavras, o órgão 

sexual feminino não possui representação simbólica na psicanálise e a posição feminina é definida pela ausência 

do falo. É essa premissa que atravessa a teoria da castração, saída possível do Complexo de Édipo. Assim, a 

menina sentiria inveja do pênis e entraria em outro momento na lógica do complexo (LACAN, 1999), isto é, na 

dialética de ser ou não ser o falo da mãe, para depois passar por um terceiro tempo, de declínio do Édipo, na 

dialética de ter, na qual o menino renuncia ser o falo materno e identifica-se com o pai, e a menina depara-se 

com a dialética do ter em sua forma negativa, não-ter, se identificando com a mãe castrada. 

O Complexo de Édipo organiza o aparelho psíquico em função das diferentes posições que toma o 

sujeito frente à castração, isto é, à perda do falo. Nesse sentido o corpo da mulher é compreendido a partir do 

corpo do homem e a mulher, enquanto sujeito, só passa a existir depois de castrada (SOLER, 2005) A 

sexualidade é teorizada em duas posições normativas (ARÁN, 2009), masculina e feminina. Essa teorização 
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 Ética como direção clínica que toma o desejo como norte de sua prática. (Para o conceito de desejo em 

psicanálise, ver FREUD, 1900; LACAN, 1997) 



 
 

 

 

cristaliza um olhar heteronormativo sobre a sexualidade, definindo um binômio de normalidade que dá 

existência ao sujeito. Segundo Arán: “(...) o registro do simbólico baseado numa concepção estruturalista da 

diferença sexual tem se caracterizado como um limite às tentativas de reconfiguração das relações sociais, limite 

este expresso principalmente no debate contemporâneo sobre as novas formas de subjetivação e construções de 

gênero.” (2009, p.659) 

A mecânica da ordem simbólica se movimenta em torno do olhar do Outro
835

 que ensina, define 

limites de inteligibilidade e dita as regras daquilo que pode ou não ser visto. Tudo aquilo que foge a esse olhar 

docilizador recebe o estatuto de abjeção e sobre esses corpos abjetos são exercidos controles variados, na medida 

em que eles questionam a própria legitimidade das categorizações normativas (FOUCAULT, 1976). 

 Longe da descrição fenomenológica empreendida pelo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders
836

), que propõe uma nosografia da doença mental que, por sua vez, não questiona a sua 

etiologia, a psicanálise coloca a divisão psíquica entre estruturas conscientes e inconscientes no centro 

gravitacional do que chamamos de aparelho psíquico (FREUD, 1900, 1923). É dessa divisão fundamental que 

surgem os conceitos de doença, cura e tratamento em psicanálise. A nosografia psicanalítica decorre dessa 

divisão, cujo objetivo clínico não é encontrar o inconsciente e higienizá-lo de suas pulsões animais. Desse modo, 

a sexualidade não é um problema para a psicanálise e sim uma evidência clínica. Clínica essa que não erige uma 

moral como norte de sua prática. 

O olhar da psicanálise, a partir de seu objeto fundamental, o inconsciente, não coloca no horizonte de 

sua clínica a regulação das pulsões, como a ‘boa escolha’ objetal ou a restauração de uma (pretensa) ordem 

simbólica. A direção da clínica tem sempre como seu norte esse essa divisão psíquica partir da qual torna-se 

possível simbolizar. Uma ética acompanha a direção da clínica, sendo o sujeito responsabilizado pelo seu desejo, 

não na via ordená-lo conforme as regras que lhe são ditadas pelo seu analista (LACAN, 1997). Uma ética 

sustentada a partir dessa posição é definida pelo olhar e pela reflexão do sujeito sobre seus caminhos, isto é, um 

ato de pensamento que o coloca frente à experiência de tornar-se sujeito. Aí habita o inédito da psicanálise; uma 

clínica que se direciona para esse limite da incurável condição de sujeito responsável por seu desejo. Segundo 

Quinet: "O olhar não é ôntico nem ontológico, pois não tem substância; é um furo; nem é um ser, apenas um 

semblante de ser. O olhar é ético, pois implica em um julgamento do sujeito" (QUINET, 2002, p.289) 

O que resta da ordem simbólica? Certamente muito, se pensarmos que ela representa o inverso da 

psicanálise, o último suspiro daqueles que pensam que ela é a guardiã da caixa de Pandora, que, enquanto 

fechada, protege a ordem do mundo. Resta-nos muito porque ela nos é útil para afirmarmos que a psicanálise 

deve reinventar-se aos olhos da teoria queer e pensar uma clínica dos corpos abjetos, daqueles para quem a 

norma produz sentido, e nem por isso a única solução possível é o sintoma. Propomos uma clínica que pense, 

como toda clínica no campo psicológico, na saúde mental, sabendo que não precisa, para tanto, proteger a ordem 

heteronormativa. Ou nas palavras de Tort: “encontra-se no simbólico o que lá foi colocado. Resta, então, a 

verdadeira questão: o que colocaremos nele? (...) a questão será então, para aqueles que se opõe ao espírito do 
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 Outro enquanto conceito cunhado por Lacan, que designa “espaço aberto de significantes que o sujeito 

encontra desde o seu ingresso no mundo” (KAUFMANN, 1996, p.385. Cf. LACAN, 2008) 
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 Trata-se do manual de referência diagnóstica no campo psi mais utilizado, que define as patologias psíquicas 

através de parâmetros diagnósticos descritivos. 



 
 

 

 

tempo, de renunciar às verdades antropológicas intemporais da ordem simbólica para desenvolver uma 

resistência teórica formulada em termos históricos”.
837

 (TORT apud FASSIN, 2008, p.200) 

  

 

A Infame Medusa - olhar que petrifica  

 

 

Meu amor vai para as mulheres todas, mas em especial às prostitutas, às mulheres 

com pinto, às mulheres que já se descolaram da ideia de mulher, às gordas, às 

magérrimas, às carecas, às velhas, às que carregam lata na cabeça, às bipolares, às 

lésbicas, às que tomam testosterona, às barbadas, às drags, às donas de casa que 

amam demais e apanham, às que gozam sozinhas no quarto, às que se sujam, se 

descabelam. Todo meu amor às estrias, ao sangue menstrual, aos seios tortos, 

caídos, duros de leite, ao clitóris – tão poderoso, às formas infinitas que o corpo 

pode ter. E também aos homens sem pinto, aos homens que vestem saia de vez em 

quando e curtem o ventinho por baixo das pernas. Aos homens que não tem medo de 

ser mulheres às vezes, que não se dignificam pelo estereótipo do macho, que não se 

apoiam no poder sobre o outro. 

Tamiris Spinelli 

 

 

 

 A sexualidade, em termos foucaultianos não diz respeito às preferências ou experiências sexuais. 

Foucault faz transbordar o conceito em termos de senso comum e compreende a sexualidade como um 

dispositivo histórico. Para este autor o dispositivo da sexualidade é uma forma de controle de corpos e 

população, isto é, “o dispositivo da sexualidade tem, como razão de ser, não reproduzir, mas o proliferar, inovar, 

anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo 

cada vez mais global”. (FOUCAULT, 1988, p.101) Ou seja, o dispositivo da sexualidade não reprime os 

indivíduos e sua as práticas sexuais, ao contrário, ele faz os indivíduos falarem, confessarem, exporem. O 

dispositivo da sexualidade é um importante elemento na constituição do sujeito moderno. 

Foucault faz uma análise das práticas discursivas e institucionais e coloca a sexualidade como um meio 

através do qual o Estado, ou seja, o poder soberano, atinge cada corpo para qualificar as práticas sexuais e 

consequentemente nomear os sujeitos. Aquilo que interessa ao Estado é a captura das sexualidades periféricas, 

aquelas que fogem à norma estabelecida por meio do dispositivo da sexualidade. As identidades periféricas, 

produzidas por essa captura, serão escutadas, perscrutadas, descritas no detalhe para serem catalogadas, 

nomeadas e separadas. Essa separação se dá por meio da constituição da norma, isto é, a norma sexual. A partir 

dessa operação, Foucault descreve a construção/invenção do “sujeito homossexual”. Segundo Foucault “A 

homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, 

para uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o 

homossexual é uma espécie”. (FOUCAULT, 1988, p. 43 e 44) 

Aquilo que Foucault descreve como construção dos sujeitos não normativos, não significa um processo 

de exclusão e sim um processo de inclusão nos discursos médico e psiquiátrico. Para o autor: “Exclusão dessas 

milhares de sexualidades aberrantes? Não, especificação, distribuição regional de cada uma delas. Trata-se 

através de sua disseminação, de semeá-las no real e de incorporá-las ao indivíduo.” (FOUCAULT, 1988, p. 44) 
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  « On retrouve dans le symbolique ce qu'on y a mis. Reste donc la vraie question : qu'y mettrons-nous ? (…) 

l'enjeu sera désormais, pour ceux qui s'opposent à l'esprit du temps, de renoncer aux vérités anthropologiques 

intemporelles de l'ordre symbolique pour développer une résistance théorique formulée en termes historiques ». 



 
 

 

 

Nessa História da Sexualidade (1988) Foucault descreveu a prática confessional da igreja católica como 

a origem das práticas do exame médico, psiquiátrico e psicológico. A partir desta laicização da confissão, o 

agora paciente confessou aos médios e outros profissionais seus segredos mais íntimos. Ao contrário daquilo que 

era corrente pensar, nunca se falou tanto sobre sexo. O discurso sobre a repressão sexual foi tratado por Foucault 

como um elemento importante do dispositivo da sexualidade. A grande questão foi estabelecer um lugar de fala 

autorizada sobre o sexo. Este lugar ficou definido como a ciência, a medicina, a psiquiatria. Do confessionário ao 

consultório, a incitação ao discurso continuou com a psiquiatria e, segundo Foucault, com a psicanálise 

(FOUCAULT, 1988). A psiquiatria catalogou os comportamentos sexuais, produzindo as chamadas perversões. 

Desse modo, ocorreu uma patologização dos comportamentos que escapavam à norma do dispositivo da 

sexualidade. Nesse momento Foucault relaciona escuta da psicanálise aos dispositivos de fazer falar e confessar. 

A psicologia e a psicanálise também se constituíram como elementos do dispositivo da sexualidade.  Uma vez 

que a escuta e o saber produzido por esta escuta são responsáveis pela separação entre os corpos.  

 Foucault para problematizar os processos normativos que produzem sujeitos fora da norma acionou o 

dispositivo da sexualidade. A partir de agora o texto, com Judith Butler vai tomar o gênero como eixo 

problematizador da constituição de sujeitos não normativos. 

Butler ao abordar o gênero fez uso do conceito de performatividade da linguagem
838

. A partir desse 

conceito, a autora propôs uma noção de gênero que abarca a ideia de performatividade (BUTLER, 2003). O 

conceito de performatividade de gênero para Butler é constituído a partir da ideia de “atos performativos”, que 

repetidos a exaustão produzem uma ideia de um gênero naturalizado e essencializado. Desse ponto de vista, não 

há um gênero verdadeiro. O gênero imita, mas é uma imitação sem origem. São os atos performativos repetitivos 

que originam a ideia de uma performatividade de gênero.  

Em sua crítica da ideia de um gênero como construção social, Butler o define como “uma repetição 

estilizada de atos ao longo do tempo” (BUTLER, 2003, p.201) Esse atos repetitivos nos dão uma ideia de 

identidade. Entretanto, Butler afirma que aquilo que é construído é a performatividade do gênero e não o gênero.  

Nesse sentido, Butler problematiza as questões da performance de gênero: 

 

Assim, em que sentido o gênero é um ato? Como em outros dramas sociais rituais, a 

ação do gênero requer uma performance repetida. Essa repetição é a um só tempo 

reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos 

socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação. Embora 

existam corpos individuais que encenam essas significações estilizando-se em 

formas do gênero, essa ‘ação’ é uma ação pública. Essas ações têm dimensões 

temporais e coletivas, e seu caráter público não deixa de ter conseqüências; na 

verdade, a performance é realizada com o objetivo estratégico de manter o gênero 

em sua estrutura binária – um objetivo que não pode ser atribuído a um sujeito, 

devendo, ao invés disso, ser compreendido como fundador e consolidar do gênero. 

(BUTLER, 2003, p.200 - grifos no original) 

 

Esta estrutura binária nomeia o que é masculino e feminino e quem deve ser homem ou mulher. O 

binarismo de gênero oferece apenas duas opções para a constituição do gênero e consequentemente do sujeito, 

que será sempre generificado. Para Butler: “Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não 

decorre daí que a construção de ‘homens’ aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo 
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 Para falar sobre performance, Butler estudou a linguagem em John L. Austin, que entende que a 

linguagem é performativa, ou seja, linguagem é ação.  
 



 
 

 

 

‘mulheres’ aplique-se exclusivamente aos corpos femininos.” (2003, p. 24) Desse modo, temos a identidade de 

gênero rapidamente ligada aos saberes que se ocupam do chamado corpo biológico, fazendo com que o destino 

de uma pessoa que nasce com um corpo “feminino” ou “masculino” tenha seu destino determinado através dessa 

descrição. Berenice Bento argumenta que: 

 

Quando o médico diz: “é um menino/uma menina”, produz-se uma inovação 

performativa e, nesse momento, instala-se um conjunto de expectativas e suposições 

em torno desse corpo. É em torno dessas suposições e expectativas que se 

estruturam as performances de gênero. As suposições tentam antecipar o que seria o 

mais natural, o mais apropriado para o corpo que se tem. (BENTO, 2006, p. 87) 

 

O corpo é marcado antes mesmo do nascimento, gerando expectativas e suposições, ele será constituído 

como feminino ou masculino, conforme anunciado pelo/a médico/a. Este corpo será normatizado e caso fuja 

daquilo que foi programado, será marcado e nomeado. A produção do gênero acontece através da regulação 

heterossexual da sexualidade. As práticas devem ser heterossexuais, caso contrário esse corpo não será 

inteligível porque não corresponderá ao padrão hegemônico. Esse corpo não-inteligível será nomeado como 

“outro”.  

  

Segundo Butler, há uma punição para as pessoas não-binárias, isto é, para quem não segue o que foi 

“acordado”. Segundo a autora: 

 

 

Portanto, como estratégia de sobrevivência em sistemas compulsórios, o gênero é 

uma performance com consequências claramente punitivas. Os gêneros distintos são 

parte do que ‘humaniza’ os indivíduos na cultura contemporânea; de fato 

habitualmente punimos os que não desempenham corretamente o seu gênero. (...) As 

possibilidades históricas materializadas por meio dos vários estilos corporais nada 

mais são do que ficções culturais punitivamente reguladas, alternadamente 

incorporadas e desviadas sob coação”. (BUTLER, 2003, p. 199) 

  

Para Butler esses corpos que escapam à norma da heterossexualidade e do binarismo de gênero 

constituem-se como abjeção. O abjeto é aquilo que precisa ser expelido, descartado, marcado, nomeado, tornado 

“outro”.  

A linguagem é um ato de interpelação pois ela traz o sujeito à existência, do mesmo modo como 

também pode transformar o sujeito em um corpo abjeto.  Para Butler: 

O abjeto designa aquilo que foi expelido do corpo, descartado como excremento, 

tornado literalmente ‘Outro’. Parece uma expulsão de elementos estranhos, mas é 

precisamente através dessa expulsão que o estranho se estabelece. A construção do 

‘não eu’ como abjeto estabelece as fronteiras do corpo, que são também os primeiros 

contornos do sujeito. (BUTLER, 2003, p. 191) 

 

 

Sobre cabeças decapitadas: Psicanálise e Teoria Queer 

 

Que papel poderia ocupar a psicanálise diante de novas práticas que desconstroem corpos e 

identidades? Quais são os limites do olhar da psicanálise sobre corpos, gêneros e práticas sexuais? A 

desconstrução de conceitos rígidos que marcam o anormal faz parte da história clínica e teórica da psicanálise, 



 
 

 

 

ainda que uma vertente de sua leitura a coloque no papel de mantenedora da ordem simbólica. É imperativo 

refletirmos sobre o papel político das/os psicanalistas, lugar este que ultrapassa os limites da clínica. Podemos 

questionar de dentro da psicanálise o dispositivo da sexualidade? Uma psicanálise reduzida à atenção 

flutuante
839

, limitada pela clínica e privada de ação política, não responde às demandas reais de corpos e sujeitos 

tornados abjetos através do dispositivo da sexualidade. 

O esforço freudiano de colocar a sexualidade infantil como objeto construiu uma teoria que atravessou 

a concepção da sexualidade adulta. Para Freud não se tratava da busca pela patologia em uma fase inicial do 

desenvolvimento da libido, mas sim daquilo que se repete e evidencia o que faz sintoma no adulto. Nesses 

termos, a teoria queer inverte a questão da normalidade e recoloca a psicanálise na posição de problematizadora 

da ordem do mundo, e não de sua fiel guardiã. Fazer a psicanálise falar no debate com teoria queer é uma forma 

de construir uma reflexão psicanalítica que vá para além da norma, justamente porque ela tem a possibilidade de 

interrogar os avatares das normas ética e moral que constituíram o dispositivo da sexualidade. O estudo da 

histeria empreendido por Freud retira as histéricas do julgo da norma patológica e as põe para falar. Freud 

questionou esse mal-estar, não na ordem de um “surto de mulher”, mas como sintoma real que se manifesta 

fisicamente diante dos olhos.  

 Quando Freud questionou a forma de abordar a histeria, quando interrogou sobre a forma como as 

histéricas eram tratadas, não seria também uma forma política de fazer psicanálise? Ora, enquanto todos 

afirmavam que se tratava de um “surto de mulher”, Freud questionou a origem dos sintomas, interpretando-os a 

partir da relação que o sujeito estabelece com seu o desejo; movimento esse que é condicionado historicamente, 

limitado aos olhares de seu tempo sobre a sexualidade e o gênero. 

 

Serve-nos de exemplo o debate que vivenciamos hoje no Brasil, sobre uma suposta cura para a 

homossexualidade, em torno da qual grande número de psicólogas e psicólogos afirmam que gays e lésbicas 

sofrem por conta da sua orientação sexual. Conforme Fassin: “Continua-se a questionar o desejo homossexual do 

ponto de vista da norma analítica – e de assim dizer ao homossexual o que ele pode ou deve ser, e então do que 

ele não saberia ser ‘sem privar-se de seu ser’”
840

 (FASSIN, p.209). 

 

A questão centrada no sujeito não somente deixa de responder à demandas da ordem individual e social, 

criando estigmas que perseguem esses sujeitos dentro e fora das clínicas, como não avança na compreensão 

teórica necessária para a ação política nas questões de gênero. A psicanálise deve também apropriar-se da 

pergunta foucautiana sobre a constituição da normalidade e questionar a própria ideia de normatividade.  

 O anormal não é construído apenas pelo olhar, ele também recebe da palavra os verbos e substantivos 

que lhe dão forma e existência na linguagem. Desse modo, pode-se indagar sobre como estabeleceram-se regras 

sobre o que falar e como falar? Como normatizaram-se o olhar, o corpo e a linguagem? Segundo Foucault: 

 

Novas regras de decência, sem dúvida alguma, filtraram as palavras: polícia dos 

enunciados. Controle também das enunciações: definiu-se de maneira mais estrita 

onde e quando não era possível falar dele; em que situações, entre quais locutores, e 
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 Maneira segundo a qual, para Freud, o analista deve escutar o analisante, não privilegiando a priori nenhum 

elemento do discurso e suspendendo as motivações que dirigem geralmente sua atenção. (LAPLANCHE, 2007) 
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 « On continue de demander des comptes au désir homosexuel du point de vue de la norme analytique - et de 

dire ainsi à l'homosexuel ce qu'il peut ou doit être, et donc ce qu'il ne saurait être ‘sans déroger à son être' » 



 
 

 

 

em que relações sociais; estabeleceram-se, assim, regiões, se não de silêncio 

absoluto, pelo menos de tato e discrição: entre pais e filhos, ou educadores e alunos, 

patrões e serviçais. Ela se integra nessa política da língua e da palavra – espontânea 

por um lado e deliberada por outro – que acompanhou as redistribuições sociais e da 

época clássica. (FOUCAULT, 1976, p.21 e 22 ) 

 

O feminismo
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 também questiona a psicanálise em seu papel de agente regulador das palavras e dos 

olhares; interroga o olhar ahistórico, pretensamente universal, de certas leituras do aparelho psíquico e da saúde 

mental feitas através de conceitos isolados, agrupados em torno de um dispositivo de normalidade psíquica. 

Segundo Eribon: “não se trata de isolar um núcleo de verdade psicanalítica protegido dos efeitos ‘culturais’ 

históricos, mas de localizar como certos elementos de teoria psicanalítica se constituíram como um dispositivo 

histórico que os condiciona e sobre os quais eles intervêm.
842

” (ERIBON apud FASSIN, p.199). 

Muito se fez em psicanálise desde Freud. Se algumas vertentes tornaram-na guardiã da ordem 

simbólica, Lacan estabeleceu outra leitura que chamou de retorno à Freud. Retorno possível a partir da 

linguagem, que abre um outro olhar sobre a teoria, até então relegada ao compromisso da saúde mental 

normatizada. A psicanalista francesa Colette Soler, leitora e comentadora de Lacan, considera algumas críticas 

feitas pelo movimento feminista sobre a psicanálise. Segundo a autora: 

 

É também no nível da metáfora fálica da mulher que se baseia o que há de mais 

aceitável na objeção feminista. Quando denuncia a coerção original que as ‘imagens 

e símbolos’ de uma cultura exercem sobre as mulheres, ela não está errada - e foi um 

mérito próprio de Lacan admiti-lo, diferentemente de Freud. A mulher é uma 

invenção da cultura, ‘histórica’ que muda de feição conforme as épocas.  (SOLER, 

2005, p.30)  

 

Soler nos ajuda a pensar sobre os questionamentos que feministas fazem em relação à psicanálise, mas 

não apenas isso. A teoria queer nos faz refletir sobre outras questões, fazendo com que reformulemos a pergunta-

chave: como queerizar
843

 a psicanálise? 

 

A função normativa da psicanálise é uma ficção que serviu a interesses dentro da lógica de produção e 

segregação dos corpos abjetos, naturalizando a violência contra tais corpos. Entendemos que os saberes 

construídos em torno do conceito de inconsciente são prolíficos e podem contribuir radicalmente para a produção 

de práticas e saberes que questionam as identidades enquanto lugares de reprodução da ordem simbólica. Nesse 

contexto, Maria Rita de Assis César, argumenta que: 
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 A crítica do feminismo à psicanálise é feita em razão do falocentrismo na teoria psicanalítica, isto é, que nela 

toda referência é feita com o pressuposto do homem. A crítica é feita sobretudo a Freud. Várias feministas 

enxergam o avanço de Lacan na literatura psicanalítica em relação as questões de gênero. Mais informações 

sobre isso, em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/psicanalise-e-feminismo/ 
842

 « il ne s'agit pas d'isoler un noyau de vérité psychanalytique protégé des effets ‘culturels' historiques, 

mais de repérer comment certains éléments de théorisation psychanalytique se sont constitués dans un dispositif 

historique qui les conditionne et sur lequel ils interviennent. »  
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 Queerizar a vida precisaria significar uma coisa outra. Precisaria significar uma atitude obscena, estranha, 

uma atitude inconformada, não-conformada, desenformada, disforme em que, ao queerizar-se, essa vida fosse 

capaz de ensaiar outros modos de viver, modos de viver contra-sexuais, como diz Preciado, em que o desejo e 

suas categorias (seja homem ou mulher, seja cis ou trans, seja homossexual ou heterossexual) fossem 

substituídos em termos unicamente de corpos e práticas. (SIERRA, 2013, p.154 - grifos no original) 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/psicanalise-e-feminismo/


 
 

 

 

O problema é que a assunção não crítica das novas identidades sexuais e de gênero, 

que amparam os movimentos sociais LGBT e os projetos educacionais 

contemporâneos, pode ter efeitos profundamente ambíguos, pois pode significar o 

aprisionamento daqueles ‘sujeitos’ nos dispositivos de assujeitamento que os 

produziram como patologias. Afinal, o conjunto das ‘identidades’ LGBT foi 

constituído a partir do discurso médico-jurídico, entre outros e novos agentes sociais 

de regulação e exclusão. (CÉSAR, 2013, p. 195) 

 

Entendemos que a psicanálise deverá ter um papel problematizador no debate sobre práticas e novas 

identidades produzidas através de saberes médicos, psicológicos que ditam os parâmetros de normalidade. 

Através de sua prática clínica e da teoria que dela advém, a psicanálise tem a possibilidade de questionar o 

dispositivo que institui a ortopedia de corpos e prazeres. Ao elaborar uma nosografia contrária às disposições da 

psiquiatria moderna e colocar seu olhar sobre o inconsciente, a psicanálise questiona saberes icônicos que 

produzem sujeitos assujeitados, desejos indesejados. Com esse histórico, a psicanálise traz em sua bagagem a 

inconformidade à norma, ao discurso patológico que fala das histéricas sem ouvi-las, ao sujeito assimilado ao 

desejo que lhe pertence. É a partir desse lugar de borda que a psicanálise pode contribuir para pensar os sujeitos 

que também falam de fora do eixo, marginalizados através de seus corpos e prazeres. 

A histeria, doença ocupada pelos saberes nosológicos que identificavam sua causalidade em distúrbios 

de ordem fisiológica, exigiu uma mudança de ponto de vista para se revelar em sua ordem sexual. É a partir do 

discurso das próprias histéricas que Freud atribui à psicanálise o lugar de saber inconformado, porque dá ouvidos 

aos sujeitos abjetos. Hoje conhecemos uma nova histeria, ‘sintomaticamente’ queerizada, quando homossexuais 

e pessoas trans*
844

 continuam a ser vistos/as de fora e marcados/as em seu estatuto de seres abjetos, indesejados, 

sem que os seus desejos se constituam como lugar de saber, porque capturados pelas rígidas regras da 

heteronormatividade. O olhar de Medusa petrifica e isso a torna quase invencível, mas ela é vencida por seu 

próprio reflexo. O olhar petrificador da psicanálise também acorrenta sujeitos e desejos, determinando uma 

ordem simbólica para a qual deve-se voltar o olhar. A teoria queer nos serve aqui como o escudo espelhado de 

Perseu, mostrando à psicanálise seu reflexo docilizador e implacável, fazendo-a olhar para si mesma em seus 

próprios processos de produção de subjetividades. O que a psicanálise fará com isso? 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ARÁN, Márcia. A psicanálise e o dispositivo diferença sexual. In: Estudos Feministas, Florianópolis, 17(3): 312, 

setembro-dezembro/2009. 

BENTO, Berenice. A (re)invenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 

Garamond/CLAM, 2006. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2012. 

CÉSAR, M. R. A. ; DUARTE, A. M. ; SIERRA, J. C. Governamentalização do Estado, movimentos LGBT e 

escola: capturas e resistências. Educação (PUCRS. Impresso), v. 36, p. 192-200, 2013. 

ERIBON, Didier. L’inconscient des psychanalystes au miroir de l’homosexualité. Quelques notes en prévision 

d’une critique des fondements normatifs de la psychanalyse. Número especial da Revue de l’Université de 

Bruxelles, 2, 1999. 

FASSIN, Éric. L’Inversion de la Question Homosexuelle. Éditions Amsterdam: Paris, 2008. 

                                                           
844

 O termo trans* é uma forma de englobar as identidades que estão fora do binarismo de gênero feminino e masculino. O termo 

começou a ser usado na internet por pessoas trans* como uma forma de não ofender e excluir a identidade de gênero. (cf. 

http://transfeminismo.com/trans-umbrella-term/) 

http://lattes.cnpq.br/6068441497706130
http://transfeminismo.com/trans-umbrella-term/


 
 

 

 

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. 17a. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1988. 

FREUD, Sigmund. A cabeça da Medusa (1940 [1922]). In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XVIII. 

FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos (1900). In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: 

edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. V. 

FREUD, Sigmund. O Ego e Id (1923). In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição standard 

brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XIX. 

FREUD, Sigmund. Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905). In: Obras psicológicas completas de 

Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. VII. 

KAUFMANN, Pierre. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1996. 

LACAN, Jacques. O Seminário, Livro 5: As Formações do Inconsciente [1957-58] Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1999. 

LACAN, Jacques. O Seminário, Livro 7: A ética da psicanálise [1959-60]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

LACAN, Jacques. O Seminário, Livro 20: Mais, ainda [1972-73]. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulaire de la psychanalyse. Paris: Puf, 2007. 

LOURO, Guacira Lopes. (Org.) O corpo Educado: pedagogias da sexualidade. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2010. 

PRECIADO, Beatriz. Texto Junkie: Sexe, Drogue et Biopolitique. Paris: Ed. Grasset, 2008. 

QUINET, Antonio. Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

SIBONY, Daniel. Quoi de neuf à l’origine Du monde? Libération, page ‘Rebonds’, 25 de out. de 1999. 

SIERRA, Jamil Cabral. Marcos da vida viável, marcas da vida vivível: o governamento da diversidade sexual e 

o desafio de uma ética/estética pós-identitária para teorização político-educacional LGBT. 2013, 228f. Tese de 

doutorado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2013. 

SOLER, Colette. O que Lacan dizia das mulheres. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

TORT, Michel. Quelques conséquences de la différence “psychanalytique” des sexes. Les temps modernes, n. 

609, juillet-août 2000, p.176-215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminário Internacional Desfazendo Gênero 

14  a 16 de agosto de 2013, Natal (RN) 

Grupo de Trabalho: Sobre sexopolítica ou o que pode o queer? 

Por uma epistemolOrgia: manifesto de um não-homem 



 
 

 

 

André Luiz dos Santos Paiva – Universidade Potiguar/UnP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMO: 
 
O principal espaço de disputa em relação aos gêneros e sexualidades são os discursos. A produção 
de conhecimento acerca dessas experiências está marcada por uma delimitação de espaços de 
privilégios. Esses espaços podem ser questionados pelas experiências dos que subvertem as normas 
de gênero e sexualidades através de uma produção de conhecimento subversiva 
 
Palavras-chave: produção discursiva; experiências subversivas; saberes anais; feminismos. 
 
ABSTRACT: 
 
The main area of dispute in relation to gender and sexuality are the speeches. The production of 
knowledge about these experiences is marked by a delimitation of areas of privileges. These spaces 



 
 

 

 

may be questioned by the experiences of which subvert the norms of gender and sexuality through the 
production of subversive knowledge. 
 
Key-words: discursive production; subversive experiences; knowledge’s of the ass; feminisms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por uma epistemolOrgia: Manifesto de um não-homem
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Produções discursivas e identidades: entre performatividades e próteses 

 

A história do gênero e das sexualidades tem sido desde sempre a história dos discursos 

acerca das experiências dos sujeitos que passam a ser generificadas e sexualizadas dentro de um 

sistema de inteligibilidade específico. Apesar de haver uma pretensa dicotomia entre os saberes 

eruditos e científicos e os valores do senso comum, tão criticados pelos saberes oficiais, o que se 

pode notar é que, na verdade, há uma cumplicidade entre esses saberes no que se refere às 

experiências de gênero e sexualidades tidas por dissidentes. Ambos os discursos se baseiam em 

uma normatização das experiências e utilizam com grande frequência os argumentos um do outro. 

Talvez não haja campo científico tão moralizado como o que produz saber acerca das sexualidades e 

experiências de gênero, bem como talvez não hajam discursos cotidianos tão cheios de argumentos 

científicos em suas defesas morais. 

 Esses discursos têm sido marcados pela intolerância e patologização de uma série de 

experiências que saem do modelo heteronormativo e cisgênero. Assim, pensar a forma de lidar com a 

diferença é pensar a forma como essa diferença vem sendo pensada. Através de que modelos de 

inteligibilidade e matrizes específicas de produção de conhecimento os saberes acerca de nós – 

bichas, putas, trans, sapas – vem sendo construídos? Quem produz esses saberes e com que 

intenção? 

 O que fica  muito claro, dado o caráter reforçador de estereótipos e reducionismos que esses 

saberes operam, notadamente nos campos médicos e psicológicos, é que se tratam de uma 

produção de conhecimento sobre os que ocupam as margens, não um saber dos que estão à 

margem. Os discursos são sobre as experiências, nunca discursos das experiências, e essa 

produção de silêncio por um lado, e prolifereção de fala por outro, no que se refere às experiências 

de gênero e sexualidadas disparatadas já demarca uma divisão no que se refere aos poderes que 
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emanam dessas produções discursivas, pois, “por mais que o discurso seja aparentemente bem 

pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e 

com o poder” (FOUCAULT, 2011, p.10). 

 A produção desses conhecimentos é controlada, e é o controle da produção do discurso que 

forja espaços de privilégios, que definirá a quem cabe a fala e o silêncio numa estratégia de poder 

que apenas reforça as estruturas vigentes, dado que “em toda sociedade a produção do discurso é 

ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos” (FOUCAULT, 2011, p.8-9). O 

discurso, como afirma Foucault (2011), nesse circuito de saber-poder, se dá sempre como uma forma 

de violência sobre as coisas das quais fala, por partir de uma matriz prévia de análise que demarca 

os limites do espaço normativo e que é tomada sempre como ponto de partida para a construção do 

conhecimento. Assim, se são espaços de privilégios que fomentam as construções científicas que 

violentam nossas experiências enquanto dissidentes de gênero e sexualidades, o foco do 

questionamento e alvo de nossas investidas subversivas se encontra também aí. O espaço de 

privilégio que falo é o espaço de produção de saberes que partem de pressupostos heterossexuais, 

higiênicos e moralizados. Esses são pressupostos que são colocados como ponto de partida para a 

construção de qualquer saber que se pretenda sério, válido, e, nesse sentido, “ninguém entrará na 

ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-

lo” (FOUCAULT, 2011, p.37). 

 Mas, em que estão baseados esses pressupostos que pretendem produzir as verdades 

acerca de nós? A produção de tipologias parece ser uma especialidade desses saberes: diagnósticos 

médicos, nomenclaturas para práticas sexuais possíveis, invenção de termos para cada nova 

expressão que é por esses discursos logo capturada e que muitas vezes não dizem muito das 

experiências que pretendem conceituar, numa verdadeira proliferação de discursos, muitas vezes 

mau disfarçados de convite ao silêncio, produzida pelo dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 

1988). Essa produção demonstra claramente a construção das margens que delimitarão o espaço da 

normalidade, dessa forma, é através da produção de identidades que operam os saberes que forjam 

verdades a respeito das experiências de gênero e sexualidades disparatadas. É na produção de 

identidades que podemos enxergar com mais clareza a intimidade a produção discursiva acerca das 

sexualidades e as relações perversas de poder aí engendradas. 

 Essas identidades são de tal forma inseridas nas relações sociais que até mesmo os grupos 

oprimidos se apropriam delas, muitas vezes deixando de investir numa possibilidade subversiva, 

passando a ter um posicionamento de resignação frente a um ganho que não ameaça em nada a 

sexopolítica dominante, o que pode ser claramente visto nas capturas dos movimentos LGBT’s e nas 

políticas públicas voltadas para esse público, sempre pautadas na criação de uma espécie de zona 

de exceção, de gueto político do qual fora dele essas questões devem ser silenciadas e 

invisibilizadas e, mesmo no interior dessas políticas e movimentos, os ganhos são sempre medidos, 

limitados, tornam-se também forma de produçao de conformismo e produção de silêncios. No 

entanto, questiono: a quem serve essas identidades? Como pensar apropriações subversivas e 

reinvenções dessas identidades? 



 
 

 

 

 A identidade é algo que acaba por servir a uma hegemonia, é através do estabelecimento de 

identidades que se pode demarcar quem ocupa ou não os espaços de privilégios instituídos no 

momento mesmo de invenção desses espaços e demarcações identitárias. Essas identidades são 

constituídas no bojo da produção do dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 1988). Esse dispositivo 

proporcionará os saberes necessários a manuntenção das relações de poder desiguais que vivemos, 

é ele que estabelecerá as tipologias, sejam médicas, psicológicas, jurídicas ou de outras naturezas, 

que definirão as perversões, as patologias, as ilegalidades, as anomalias e anormalidades de todos 

os tipos que violentam aqueles que subvertem suas lógicas de poder; mas esses saberes não 

encontram sua base  na descoberta, mas na invenção daquilo que o próprio dispositivo produz. Não 

há origem, mas apenas invenção (FOUCAULT, 2011). “Se a sexualidade se constituiu como domínio 

a conhecer, foi a partir de relações de poder que a instituíram como objeto possível” (FOUCAULT, 

1988, p. 108-9) e, dessa forma, é impossível desvincular a produção desses saberes da necessidade 

de uma analítica dos poderes que o instituem como verdadeiros. Nesse sentido pode-se concluir que 

“é a ‘identidade’ um ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva da experiência” 

(BUTLER, 2008, p. 38), ou seja, antes de descobrir uma verdade oculta o dispositivo da sexualidade 

inventa, produz essa verdade. 

 Será na forma de se colocar no mundo e sobre a materialidade dos corpos que as 

identidades serão inventadas pelas ciências sexuais, a partir daí as sexualidades e expressões de 

gênero serão não mais algo a serem apenas vividas, experimentadas, mas sim analisadas, 

separadas e hierquizadas. As performatividades de gênero (BUTLER, 2008) e as incorporações de 

próteses (PRECIADO, 2008; 2011) são dois dos elementos que forjam as identidades na atual 

organização sexopolítica sustentando a ideia de um gênero inteligível. Através desses elementos 

serão forjadas e delimitadas as identidades de gênero e as expressões de sexualidades, 

estabelecendo-se assim o espaço privilegiado da norma, com sua produçãço de corpos cisgêneros e 

heterossexais através de uma matriz binária, e a das margens, com sua produção frenética de 

bichas, sapas, trans, putas, drogaditas, e tantas outras experiências só muito forçosamente 

nomeadas e categorizadas pelos saberes hegemônicos. 

 Afirmar que as identidades de gênero se dão através da performatividade é afirmar que o 

gênero se dá através de uma repetição, de uma citacionalidade de formas de estar no mundo, atuar 

nele, que se estabecem na produção do masculino e do feminino. A performance que cada sujeito 

deve executar está relacionada a uma continuidade entre sexo, gênero, sexualidade e desejo, de 

forma que as pessoas que nascem com pênis devem produzir uma performatividade masculina e 

desejar e se relacionar sexualmente exclusivamente com mulheres, enquanto que as pessoas que 

nascem com vagina devem performatizar o feminino e desejar e se  relacionar sexualmente 

exclusivamente com homens. É através dessa equação dos corpos que se produz a matriz de 

inteligibilidade heterossexual, na qual os deslizes a essas normas caem no espaço do abjeto, sendo 

também os discursos que engendram as performances de gênero tidas por corretas que possibilitam 

as suas existências, de forma que a performatividade é o movimento pelo qual esses discursos se 

corporificam, ou seja, a performatividade é postura de discursos em ato (BUTLER, 2008; SALIH, 

2012). 



 
 

 

 

 No entanto, 

esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais são 
performativos, num sentido de que a essência ou a identidade que por outro 
lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas 
por signos corpóreos e outros meios discursivos (BUTLER, 2008, p. 194), 

e será exatamente essas fabricações que desvelarão os limites dessa imposição identitária, 

principalmente quando da emergência de sujeitos que extrapolam as lógicas binárias heterossexuais 

e cisgênero. 

 Se a ideia de performatividade, defendida por Butler (2008), em alguns momentos pode 

parecer demasiado enraizada no simbólico e nos discursos isso não significa que se negue aí a 

materialidade dos corpos, a recusa se dá da pretensão de naturalidade, de local de ponto de partida 

das experiências que o corpo generificado é posto pela produção dos saberes hegemônicos que 

inviabiliza outras formas de existência (SALIH, 2012). É importamte perceber como esses discursos 

acerca dos gêneros e das sexualdades são sempre discursos que forjam os corpos, os criam no 

momento de sua interpelação. 

 A construção do gênero enquanto espaço de expressão de identidade se dá então nesse 

processo de interpelação dos sujeitos (BENSUSAN, 2012). O corpo só ganha sentido dentro da 

matriz de inteligibilidade heterossexual e cisgênero. Mas, se “não há identidade de gênero por trás 

das expressões de gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias 

‘expressões’ tidas como seus resultados” (BUTLER, 2008, p. 48), e é nessa constituição performativa 

que as próteses ganham espaço como signos que viabilizarão a produção do feminino e do 

masculino nos corpos, mesmo que depois de incorparadas elas ganhem nos discursos hegemônicos 

estatuto de naturalidade (PRECIADO, 2008). 

 Sobre isso nos alertará Preciado (2008): “La certeza de ser hombre o mujer es una ficción 

somaticopolítica” (p. 89), pois, para ser de um gênero ou outro, dentro dessa estrutura binária, será 

preciso uma série de incorporações protéticas que nos tornarão viáveis dentro dessa matriz de 

inteligibilidade. No entanto, no capitalismo farmacopornográfico (PRECIADO, 2008), a ideia de 

prótese se amplia em relação ao sentido comumente atribuído à esse conceito, de forma que 

consideramos próteses todos os signos semióticotécnicos e todos os bio e tecno códigos que fazem 

ou desfazem os gêneros, quando apropriados de forma subversiva, num jogo que se utiliza dos 

saberes produzidos nos laboratórios do farmacopornismo não só para reproduzir os gêneros e as 

sexualidades “normais” e “saudáveis” por eles inventadas, mas também para questionar essas 

pretensas verdades através do ingresso num circuito de saber-prazer (FOUCAULT, 1988; 

PRECIADO, 2008) por nós instituído, pois 

somos hombres e mujeres de laboratorio. Efectos de una suerte de 
bioplatonicismo político-científico. Pero estamos vivos: al mismo tiempo 
materializamos el poder del sistema farmacopornográfico y su posibilidad de 
fallo (PRECIADO, 2008, p.93). 

  

Manada TRANSviada e saberes subalternos 

 

Falei anteriormente da pretensa seriedade que demarca a construção dos saberes 

normativos acerca de nós que divergimos de seus parâmetros no que concerce ao gênero e 



 
 

 

 

experiências e expressões das sexualidades, no entanto, dado que não somos sérios, e nem 

pretendemos, esses saberes não nos servem. O que nos interessa é a produção daquelas que 

abdicam de espaços de privilégios, que mesmo quando ocupam os espaços institucionalizados, 

normativos, o fazem através da subversão e não da docilidade. 

O que pretendo defender, falando como uma manada
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 TRANSviada
847

, é a produção de um 

saber subalterno que parte da experiência da margem e que pode se infiltrar, corroer a norma, o 

centro, borrar fronteiras. Ao invés de uma epistemologia normativa, uma epistemolOrgia subversiva, 

que se utilize do que a norma jamais produzirá, que é um saber libertário, dado que não será capaz 

de abrir mão de seu lugar de privilégios que parte de uma normatização e hierarquização das 

experiências. O discurso hegemônico atrelado a repetição do mesmo não pretende abrir espaço para 

a produção de diferença (DELEUZE; GUATTARI, 2010). No entanto, a ideia não é entrar no centro, 

inserir-se na norma, mas forçar de tal maneira esse espaço que ele perca seu sentido, exploda-se 

através de um terrorismo experimental dionisíaco que produza uma orgia entre os saberes 

dissidentes e hegemônicos, de forma que os fluídos e desejos se misturem ao ponto de tornarem-se 

indistinguíveis uns dos outros. 

Esse saber é um saber que se caracteriza pela profanação dos saberes hegemônicos, da 

negação de seu estatuto como único produtor de verdades, é a afirmação de que eles não nos 

servem e de que, assim como os saberes do centro, as margens também podem inventar verdades, e 

essas mais próximas de suas realidades e experiências, sem a violência dos saberes hegemônicos. 

Seus valores e conceitos se colocam como um opressor a ser vencido, mas nessa guerra as armas 

utilizadas são diferentes das utilizadas pelos saberes do centro, o que há é festa, sexo, drogas, 

experimentações... Para isso é urgente o investimento político-desejante (DELEUZE; GUATTARI, 

2010) na produção desses novos saberes, e, além disso, 

es preciso transformar ese saber minoritario em experimentación colectiva, 
práctica corporal, en modo de vida, en forma de cohabitación, antes de que 
todos y cada uno de los frágiles y escasos archivos existentes de feminismo 
y cultura queer hayan sido completamente reducidos a sombras 
radioactivas (PRECIADO, 2008, p.243). 

 Preciado (2009) chamará essas produções discursivas subversivas de saberes anais. 

Saberes que emanam do cu, do indigno, do sujo. Curiosamente a  parte mais interditada do corpo 

passa a ser instrumento de luta política, assim como as experiências mais interditadas na sociedade 

passam a se beneficiar dos não lugares a elas impostas, mostrando que não somos as únicas a 

sentir os efeitos da norma, todos estão limitados por ela, nós ao menos ainda conseguimos fazer 

alguma festa, gozar entre os nossos. 

 O sujeito da fala dos saberes hegemônicos é o homem, entendendo homem como qualquer 

pessoa que ocupe o lugar de uma heterossexualidade política, de um privilégio e de uma cegueira 

frente a sua própria condição. Nesse sentido me aproprio da ideia de heterossexualidade como 
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 Berenice Bento (2009) propõe a utilização do termo TransViado como alternativa de tradução para 
queer. Ela defende que as experiências que poderiam ser denominadas de queer no contexto 
brasileiro trazem especificidades que pedem uma tradução que leve isso em consideração. Aqui 
utilizo o TRANS em maiúsculas para evidenciar as possibilidades de transcender as normas que 
nossas experiências enquanto dissidentes de gênero e sexualidades possuem. 



 
 

 

 

regime político defendida por Monique Wittig (2004). Homens são todos aqueles impedidos de olhar 

para o próprio cu, são castrados dele (PRECIADO, 2009), avessos a qualquer coisa referente a 

analidade. “El ano castrado es lo armario del heterosexual” (PRECIADO, 2009, p. 137), logo,  eles 

estão impedidos de produzir qualquer tipo de saber subalterno, pois para isso necessitariam abrir 

mão de seu espaço-prisão de privilégio, ampliar as possibilidades de seus corpos e cus castrados, o 

que, afinal, consistiria em deixar de ser homem. Não podem sequer imaginar o alívio que isso traz. 

 Mas de que cu se fala quando o foco é a produção de saberes anais, minoritários, 

subalternos? Direi que o cu do qual se fala é o cu que fala, o cu que, mesmo posto no lugar do 

silenciar ousa se colocar, ao contrário, no lugar dos discursos! Assim, a analidade das práticas, 

experiências e discursos que geram um circuito de prazer-saber (PRECIADO, 2008) se dá através de 

orifícios falantes que extrapolam em muito uma territorialização dos corpos. As experiências que 

desafiam as ficções normativas e ousam criar suas próprias ficções desmascarando o caráter 

construído das realidades performativas e protéticas de cunho político que querem impor como 

natureza, tornam-se experiências anais. Assim, todo buraco aberto nos corpos e nas ideias, fora das 

territorialidades instituídas, tornam-se cus, tem potência terrorista no sistema sexopolítico dominante. 

São através dessa multiplicidade de buracos que os saberes anais são produzidos, através deles 

injetam-se substâncias psicoativas, silicone, hormônios; através deles enfiam-se dildos de todos os 

tipos e tamanhos em inúmeras citações descontextualizadas da norma heterossexual e cisgênero. 

Através dessa circulação de fluxos, desse entre e sai de substâncias, objetos e sujeitos abjetos é 

produzido um saber contra-hegemônico que pode explodir as  matrizes de inteligibilidade dos gêneros 

e sexualidades impostos a nós pela norma. Esse é o saber produzido nas ruas e nas camas que as 

putas frequentam, o saber das travestis e transexuais em suas modificações corporais que não 

encontram respaldo num sistema de saúde patologizante extremamente restritivo, é o saber das 

bichas e sapas que reterritorializam um corpo adestrado para a heterossexualidade. 

 Esses saberes emergem dos múltiplos cus dos disparatados, dos marginais, dos 

transtornados de gênero, dos impossibilitados de representatividade na esfera pública. E a essa 

altura é importante questionar: de quantos cus o corpo é capaz? E: do que a proliferação de cus é 

capaz nos corpos? Se o corpo normatizado é inviabilizado de produzir cus, os corpos dissidentes se 

lançam numa proliferação frenética de analidade em suas existências. Essa proliferação se dá 

através de uma coletivização dessas experiências, que nunca são equivalentes, que não geram uma 

identidade para os que integram essa manada TRANSviada, mas que são produzidas e reinventadas 

através dos múltiplos encontros dos que transitam na manada. O que nos une é a abertura para a 

produção de prazer-saber acerca de nós mesmos através da experimentação. Esses saberes não 

tem a pretensão de universalidade, não produzem verdades universalizáveis, nem tem um local 

específico de produção, não se filiam a uma disciplina ou campo de estudos específico, não são 

saberes privatizáveis e restritos a determinados sujeitos ou grupos privilegiados, mas são saberes 

coletivizados, prazeres compartilhados. A manada está aberta para receber, e sempre busca uma 

maior possibilidade de abertura, seu cu é aberto e coletivo, suas possibilidades são múltiplas, a aos 

que ainda permanecem castrados de cu, posso fazer como manada o mesmo convite que Preciado 



 
 

 

 

(2009): “Colectiviza tu ano. El arma es modesta, pero la posibilidad de acción cercana e infinita” (p. 

172). 

 

Micropolíticas de gênero e subversões 

 

 A manada TRANSviada utiliza seus saberes produzidos por sujeitos não-homens
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 para 

desbaratar a heterossexualidade como regime político. Nossa intenção é sabotar a heteronorma que 

nos oprime, que limita ou, muitas vezes, inviabiliza nossas existências. 

La heterosexualidad se presenta como un muro construido por la 
naturaleza, pero es sólo un lenguaje: un amasijo de signos, sistemas  de  
comunicación,  técnicas  coercitivas,  ortopedias  sociales y estilos 
corporales (PRECIADO, 2009, p. 140), 

a heterossexualidade é, assim, uma ficção normativa que pode ser questionada através de 

micropolíticas de gênero (PRECIADO, 2008) subversivas, através de práticas contrasexuais 

(PRECIADO, 2011) que questionam o funcionamento sexopolítico hegemônico.  

 A ideia de gênero parece mesmo ser um dos principais focos das investidas de nosso poder 

terrorista como manada TRANSviada, isso porque é através do gênero que se constroem grande 

parte das ficções reguladoras nos modos de vida na contemporaneidade. Dessa forma, desconstruir 

a ideia de gênero como natureza é um dos principais focos na produção dos saberes subalternos. 

Para isso é necessário pensar o gênero e as experiências que o tornam viável como intrínsecos a 

uma modalidade específica de distribuição dos poderes na sociedade cisgênero e heterocentrada e, a 

partir daí, proliferar formas de sabotagem desse sistema que passem por nossas experiências e 

experimentações como corpos dissidentes. Investir no que Preciado (2008) chama de “forma 

modesta, corporal, implicada y responsable, de hacer política” (p. 248). 

 Butler (2008) já nos alertou para o poder subversivo das citações descontextualizadas nas 

expressões de gênero e sexualidades, e de como essas citações, ocorrendo de forma consciente ou 

não, mostram exatamente o caráter construído e normativo do gênero. Não há gênero como 

essência, qualquer tentativa de uma ontologia do gênero será destruída por experiências que saem 

do programado, que “erram”, mostram o poder terrorista desse erro no que Bensusan (2012) 

denomina errorismo. 

A ordem de ser de um dado gênero produzem fracassos necessários, uma 
variedade de configurações incoerentes que, em sua multiplicidade, 
excedem e desafiam a ordem pala qual foram geradas (BUTLER, 2008, p. 
209), 

e é aí que reside nossa potência tranformadora, questionadora. É através dessa produção de “erros” 

e “fracassos” frente ao ideal regulatório normativo que mostramos nosso poder de subversão, nos 
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 É importante frisar que a emergência de um sujeito não-homem se dá em contraposição à 
produção de homens politicamente heterossexuais, entendendo a heterossexualidade, tal como Wittig 
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reapropriando de seus ideais normativos para a construção de novas possibilidades de experenciar 

os gêneros e um além dos gêneros. São através desses “deslizes” intencionais que entramos na 

matriz dos poderes instituídos, mas não para reproduzir o que está posto por ela, mas para por em 

xeque as relações de dominação por ela imposta, para, através de nosso errorismo de gênero tornar 

explícita a artificialidade e arbitrariedade desse sistema. 

 No entanto, não acreditamos mais nas grandes revoluções, elas já demonstraram que 

também podem ser castradas de cu (PRECIADO, 2009), e, dessa forma, nossa aposta agora são nas 

microrevoluções, nos planos moleculares, no investimento em linhas de fuga ativas que podem ser 

produzidas em nossas experiências (DELEUZE; GUATTARI, 2010). Assim, acreditamos que é 

através de nossos modos de vida que faremos a revolução anal, através de nossas produções 

desejantes que engendram prazeres-saberes dissidentes a partir dos inúmeros cus abertos em 

nossos corpos e ideias. Para isso nos apropriamos dos recursos criados pelo capitalismo 

farmacopornográfico com a finalidade de produzir desvios em suas normas, inclusive na própria ideia 

de gênero, aí não mais com uma visão essencialista, mas levando à radicalidade a artificialidade 

dessa construção normativa, empregando um devir revolucionário no gênero que por fim o anularia, 

pois, 

se o gênero é algo que a pessoa se torna – mas nunca pode ser –, então o 
próprio gênero é uma espécie de devir ou atividade, e não deve ser 
concebido como substantivo, como coisa substantiva ou marcador cultural 
estático, mas antes como uma ação incessante e repetida de algum tipo 
(BUTLER, 2008, p. 163), 

repetida e errada, repetida, mas sempre com a possibilidade de ser reinventada no momento de sua 

colocação em ato. 

 Essa outra modalidade de luta nos lança uma série de desafios, é necessário questionar, 

inclusive, antigos espaços de lutas que já não se mostram potentes na desconstrução dos gêneros 

através de uma revolução que se dará através de uma epistelOrgia. É necessário o investimento 

numa desterritorialização (DELEUZE; GUATTARI, 2010) radical nas produções de subjetividades, na 

qual o nomadismo ganha espaço. 

 Nessa outra revolução os aspectos desejantes ganham centralidade. O desejo como inventor 

do socius (DELEUZE; GUATTARI, 2010) se coloca como imperativo, a erogênese da manada 

TRANSviada emerge dessa fricção frenética de novos desejos que erram os caminhos, que inventam 

possibilidades, que fabricam mais e mais territórios subjetivos (BENSUSAN, 2012). É necessário 

assim jogar com o desejo, e jogar com o desejo é jogar com nossos corpos, reinventar possibilidades 

subversivas que invistam numa contrasexualidade que prolifere dildos e cus sobre os corpos 

(PRECIADO, 2011). 

Es necessario desarrollar micropolíticas del género, del sexo y de la 
sexualidad, basadas em prácticas de autoexperimentación (más que de 
representación) intencionales que se definan por su capacidad de rechazar 
y de resistir a la norma, de crear nuevos planos de acción y de subjetivación 
(PRECIADO, 2008, p.255). 

 

O que pode a manada TRANSviada no feminismo? 

 



 
 

 

 

 Ora, se a produção dos saberes hegemônicos está atrelada necessariamente à produção de 

homens politicamente heterossexuais, a discussão da produção anal dos saberes parece-me estar 

atrelada por sua vez a uma questão feminista. Digo feminista, e não das mulheres, essa outra ficção 

sexopolítica (PRECIADO, 2008; BUTLER, 2008). A abertura do cu está notadamente relacionada a 

produção do feminino, sendo essa uma das grandes razões de sua proibição no âmbito do sistema 

heteronormativo, “os atributos identificados como feminino são marcados pela inferioridade, mas 

esses atributos não são propriedade das mulheres” (BENTO, 2011, p. 87). A interdição exercida 

sobre o cu passa por uma interdição do feminino nos corpos (SÁEZ; CARRASCOSA, 2011). Assim, 

as demandas feministas passariam de um sujeito fictício e vagamente conceituado: “a mulher”, para 

todas as experiências relacionadas aos sujeitos não castrados de cu, de todas aquelas que rompem 

com os binarismos reducionistas heterocentrados. Incluem-se aí os meninos femininos
849

, desde a 

infância violentados e terapeutizados por não responderem a demanda de uma performatividade de 

gênero que dizem ser a correta; as bichas chamativas e escandalosas, que são motivo de chacota 

para muitos; as pessoas transexuais que vem afirmar que suas genitálias não tem o  poder de afirmar 

verdades sobre suas subjetividades; as putas, excluídas  que estão das demandas do feminismo 

tradicional; as mulheres violentadas das mais diversas formas em inúmeras situações; as atrizes e 

atores pornô, dos quais a maioria só quer usufruir do trabalho às escondidas... 

 Com Butler (2008) há uma radicalidade do questionamento das mulheres como sujeito do 

feminismo. Ela mostra como “se tornou impossível separar a noção de ‘gênero’ das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida” (p. 20), de forma que o 

investimento político nessa categoria como lugar de demarcações de identidades políticas pode, no 

final das contas, contribuir com a manutenção da ordem que a princípio se combate. Dessa forma, 

para além de estabelecer identidades fixas que legitimem as lutas é necessário questionar essas 

mesmas identidades como uma forma de desnaturalizar as hierarquias e opressões que estão 

pautadas no gênero e expressões de sexualidades, bem como de seus vários atravessamentos como 

as questões relacionadas à classe e etnia. 

 No entanto, com isso a manada TRANSviada não advoga o fim do feminismo, mas, ao 

contrário, possibilidades de reinvenção que amplie os espaços de disputa no sistema sexopolítico 

dominante. “Nunca foi tão necessário o feminismo e urge que façamos um bom combate à visão 

hegemônica que considera o feminismo como uma prerrogativa exclusiva das mulheres biológicas” 

(BENTO, 2011, p. 94), é necessário que também o feminismo abra seu cu para receber a 

multiplicidade que emana de nossas experiências como dissidentes de gênero e sexualidades. Não 

há mais sentido em manter uma luta baseada em um marcador que surge no âmbito dos saberes 

médicos como é o gênero (PRECIADO, 2008), devemos, ao contrário, ao nos apropriar dessa ideia 

fazê-la implodir. Assim, o que reivindicamos é um feminismo da destruição, e inicialmente essa 

destruição, desterritorialização, se refere as suas próprias ontologias, “e l des-reconocimiento, la des-

identificacíon es una condicíon de emergencia de lo político como posibilidad de transformación de la 
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 Berenice Bento (2011) utiliza o termo feminino ao invés do termo afeminado. A substituição ocorre 
como uma alternativa a um termo marcado pela discriminação e violência, além de que o termo 
afeminado traz a ideia de algo que sendo outra coisa naturalmente tornou-se feminino, o que contribui 
com a essencialização e naturalização das identidades de gênero. 



 
 

 

 

realidad (PRECIADO, 2008, p. 284), e é desse estranhamento frente a si mesmo que surge a 

possibilidade de um feminismo de manada, de um feminismo TRANSviado. 

 O feminismo não pode ser o inviabilizador de formas de vida, o definidor dos que podem ou 

não ocupar espaços de lutas, proprietário de identidades que, por fim, nos oprimem, o feminismo não 

pode reinvidicar para si a definição do gênero de seus sujeitos. Se entendemos o gênero como uma 

ficção sexopolítica, como pensar em alguém ou alguma instituição que seja proprietária desse 

gênero? O feminismo da manada TRANSviada reinvidica a reapropriação do gênero através de uma 

série de desejos e experimentações que retirem dele seu estatuto de imutabilidade, o que retiraria 

dele também seu poder normativo de controle sobre os corpos de todos os sujeitos e poder de 

violência sobre os corpos dos disparatados de gênero e sexualidades. 

Mi género no pertenece ni a  mi familia ni al Estado ni a la industria 
farmacéutica. Mi género no pertenece ni siquiera al feminismo, ni a la 
comunidad lesbiana, ni tampoco a la teoría queer. Hay que arrancarle el 
género a los macrodiscursos y diluirlo en una buena dosis de psicodelia 
hedonista micropolítica (PRECIADO, 2008, p. 284). 

 Nada ficará de pé frente a passagem da manada TRANSviada, somos multiplicidade, não nos 

delimitamos em identidades pois não permitimos essa violência sobre nós mesmos, inventamos 

nossos próprios saberes que se dão não como um ideal normativo, mas como uma utopia dionisíaca. 

Nossa revolução se dará pelo cu, e esses cus tem dentes, aboncanham, mordem, destroçam as 

normas e seus saberes fascistas. Nossos cus são feministas, e para um feminismo mais tradicional o 

único consolo que podemos dar é que entre nós não há homens, somos não-homens desse regime 

heterocentrado. Por outro lado também não somos apenas mulheres, e mesmo as que poderiam sê-

lo nos limites instituídos pela norma cisgênero e heterossexual o recusam por saber que o corpo 

sempre pode mais, e que cus surgem em locais inesperados por todo esse corpo numa proliferação 

erótica de prazeres-saberes. Demarcar uma identidade é o que menos nos importa, pois, “no mundo 

da vida, não encontramos a mulher, o gay, a lésbica, a transexual. Essas marcas identitárias são 

abertas e problematizadas” (BENTO, 2011, p. 79). 

A abertura dos cus nos demanda uma guinada feminista, um feminismo sem sujeito 

determinado, um feminismo do destrutivo, do contaminador, do questionador dos saberes do centro, 

um feminismo que não entre nos jogos de saber-poder falando a mesma língua daqueles que  

ocupam os lugares de privilégio. Em síntese, um feminismo dos não castrados de cu, dos que não 

falam desde o lugar privilegiado do discurso dos “homens de verdade”, um feminismo que possa ser 

a aposta de todos os sujeitos não-homens, nós – as bichas, sapas, trans, putas, drogaditas, 

pornográficas – que apanhamos no passado e continuamos apanhando hoje desses saberes 

hegemônicos que engendram práticas cotidianas e “intervenções” institucionais e profissionais 

totalitárias, fascistas. E assim, como uma manada que urra imbuídos de um poder terrorista que jorra 

de nossos modos de vida erráticos, podemos afirmar que não nos calaremos diante das violências, e, 

para encerrar, afirmo como manada com o poeta chileno Pedro Lemebel, que para esses saberes e 

as práticas por eles engendradas “yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo compañero. Y ésa es mi 

venganza”. 

 

 



 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

BENSUSAN,  Hilan.  A  errância  e  os  incomensuráveis  efeminismos:  sobre  a  erogênese 

esquizotrans.  Disponível  em:  <http://esquizotrans.wordpress.com/2012/08/27/a-errancia-e-os-

incomensurave is-efeminismos-sobre-a-erogenese-esquizotrans-fala-de-hilan-bensusan-no-tire sias-

de -natal-amanha/>, acesso em: 30/08/2012. 

BENTO, Berenice. Apresentação. In: PELÚCIO, Larissa. Abjeção e desejo: uma etnografia travesti 

sobre o   modelo   preventivo   de   AIDS.   São   Paulo:   Annablume;   Fapesp,   2009,   pp17-23. 

______.  Política  da  diferença:  feminismos  e  transexualidade.  In.:  COLLING,  Leandro  (org.). 

Stonewall 40+ o que no Brasil?. Salvador: EDUFBA, 2011, pp. 79-110. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. 2ªed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. São Paulo: Ed. 34, 

2010. 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1988. 

______. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro 

de 1970. 21ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011. 

LEMEBEL, Pedro. Manifiesto (hablo por mi diferencia). Disponível em: 

<http://lemebel.blogspot.com.br/2005/11/manifiesto-hablo-por-mi-diferencia.ht ml>, acesso em: 

16/05/2013. 

PRECIADO, Beatriz. Testo Yonqui. Madrid: Espasa, 2008. 

______. Terror Anal: apuntes sobre  los primeros  días de  la revolución sexual. In.: 

HOCQUENGHEN, Guy. El deseo homosexual. Espanha: Melusina, 2009, pp. 134-74. 

______. Manifiesto-contrasexual. Barcelona: Anagrama, 2011. 

SÁEZ, Javier; CARRASCOSA, Sejo. Por el culo: políticas anales. 2ªed., España: Egales editorial, 

2011. 

SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer. Belo Horizonte: Autêntica editora, 2012. 

WITTIG, Monique. El pensamiento heterosexual. In.: ______. El pensamiento heterosexual e otros 

ensayos. España: Egales editorial, 2004, pp. 45-57. 

ZIGA, Itziar. Devenir Perra. España: Melusina, 2009. 

 

 

 

 

 

 

http://lemebel.blogspot.com.br/2005/11/manifiesto-hablo-por-mi-diferencia.ht%20ml


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seminário Internacional Desfazendo Gênero 

14 a 16 de agosto de 2013, Natal (RN) 

Grupo de Trabalho: Sobre Sexopolítica ou o que pode o queer? (GT 30) 

Título: Quando somos todos transexuais, o queer pode o corpo? 

Margarete Almeida Nepomuceno 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: Segundo sociólogo J. Baudrillard: “somos todos simbolicamente transexuais”. O signo ou o 
órgão do corpo são próteses que levam o artifício, seja na mudança de sexo ou nos jogos 
morfológicos e gestuais. Se antes era o destino anatômico que ditava o modelo e comportamento 
identitário de gênero e suas escolhas sexuais, na pós-modernidade, é o destino artificial, produzido 
pela tecnologia de si que indica a multiplicidade deste devir. 
Palavras-Chaves: transexualidade, corporeidade, queer 



 
 

 

 

  
Abstract: According to known sociologist J. Baudrillard: "we are all symbolically transsexual". The 
sign or the body limb are prosthesis which take the artifice, whether it is by the sex change or by the 
morphological and gestural games. If we had, before, the anatomical fate dictating the gender model 
and identity behavior - and also the gender sexual choices -; now, in post-modernity, this role is played 
by the artificial fate, which is produced by the technology of one's own and indicates the multiplicity of 
what is to come.  
Key-words: transsexuality, corporeality, queer 

 O olhar-se no espelho determinava quem éramos através de uma imagem feita de contornos 

e pele. O eu passara a ser esta entidade de fronteira definida pelo corpo, que se movimenta, copula, 

corre, dorme, sente dor, fome, prazer, cresce e degenera. O corpo na Modernidade sempre foi 

experenciado por uma individualidade intransferível e quase nunca questionada. A imagem deste 

mesmo espelho se liquefez. Este corpo racional e uniforme se evaporou. Junto a ele, as questões de 

identidade, de subjetividade, sexualidade, gênero, relações sociais, culturais. A complexidade de si é 

agora o espelho multifacetado da própria imagem. O corpo se multiplica, se fragmenta, se forma, se 

deforma, se constrói, se virtualiza, borram-se as fronteiras, as definições, até alguns anunciarem o 

seu próprio  fim
850

.  

 Questionar o próprio corpo é colocar sob suspeita a própria condição do indivíduo 

contemporâneo, assim como suas interpretações de homem e mulher dentro das inscrições culturais 

a qual são estabelecidos. De acordo com Don Ihde
851

 , existem três sentidos para o corpo. O primeiro 

deles é a compreensão fenomenológica sobre como o corpo nos fala do mundo emotivo, perceptível 

e móvel. O segundo sentido está na construção do corpo como um artefato social e cultural, que se é 

experenciado a partir de situações, valores, morais. O terceiro é justamente o corpo em relação às 

dimensões tecnológicas, simbioses entre corpo/máquina e seus feitos da auto-identidade. 

 A partir deste conceito, desenho aqui os três sentidos da corporeidade: o corpo Moderno, ou 

seja, o corpo enquanto matéria sólida, disciplinado sob as normas do direito, da medicina, da religião; 

o corpo Líquido, o corpo que se in/disciplina, que rompe fronteiras, que ganha próteses, silicones, 

cirurgias modeladoras, o corpo da estética, da subjetividade exterior, das multiplicidades de gênero, 

sexualidade e identidades. E o corpo Etérico, ou o corpo virtualizado, sem formas, de fluxos e gases, 

sem fronteiras, biocibernético, o corpo que é simulado, digitalizado, plugado, ou seja, o corpo pós-

humano. 

As indagações contemporâneas não levam mais somente a indagar que corpo eu quero ter, no 

sentido da forma e da estética, mas as questões se deslocam para um projeto pragmático-funcional, 

relativo às funções que quero dar a este corpo. A pele deixa de assumir este caráter de invólucro, 

desaparecendo assim o significado de limite diante das tecnologias invasivas. O corpo troca a pele 

como quem troca o chip.  Mudanças radicais alegam o corpo como um construto obsoleto, 
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devido a sua forma biológica limitada, frágil, perecível, pouco durável para a complexidade e 

velocidade de informação que acumulou. Para Deleuze e Guatarri, o desejo é maquínico, produto de 

agenciamento e devires. Seria então o desejo do corpo um processo sempre construído, uma ligação, 

um rizoma, uma dobra e não uma entidade pura, um conceito estabelecido, um dado determinado
852

. 

Nesta perspectiva é o que também acrescenta Ieda Tucherman: 

Diante do corpo obsoleto, um novo projeto se elabora: entender o corpo 

como objeto de um projeto, compreendendo que alterar a estrutura do 

corpo tem como resultado ajustar e estender sua consciência no mundo. 

Sendo assim,  vivemos um período do psicossocial, em que o corpo 

girava em torno de si mesmo, orbitava, tendo-se como centro, iluminava 

e inspecionava a si mesmo como topos da psique e do social. Agora, 

obsoleto, separa-se dessa subjetividade para reexaminar-se, reprojetar 

sua estrutura. 
853

 

 

 Estes corpos como projeto e processo se dão através de suas encenações e perfomances, 

resultado de investimentos tecnológicos que desestabilizam as noções de natureza e artifício.  No 

que se compreende como pós-modernidade, a corporeidade passa a ser signo ou próteses que 

levam o artifício, seja na mudança de sexo ou nos jogos vestimentares, morfológicos e gestuais. O 

corpo como processo de produção permanente nos leva a territórios existenciais em formação e 

novos desenhos de cartografias que ultrapassam os limites do indivíduo.   

 Como espaço territorial por onde perpassam estes corpos-fluxos, temos a Teoria queer
854

  

que permite pensar a ambigüidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero, 

mas, além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder. Hoje 

podemos comprar, consumir, gerar e trans/formar o corpo, a alma, o gosto, o desejo, o sexo, o 

gênero. Não há mais limites para criação de si, mas nem por isso, a liberdade inventiva desta 

produção maquínica dos vários eus escapa das antologias narrativas das identidades que se fabrica. 

Os corpos queers percorrem as construções da singularidade que se realiza na integração de vários 

processos em conexão, que inventam e se refazem nas relações do corpo e com o corpo, outras 

formas de presença, outros estilos de ser e estar no mundo. É o agenciamento do humano e o não-

humano, da carne e do metal, do cérebro e do silício.  
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Para Tucherman, o indivíduo emerge não de uma evolução linear da espécie humana, 

independente e determinada, mas de um mundo complexo, onde se mistura a biologia, a técnica, à 

política, entre outros processos de corporificação. Vai mais adiante, nos forçando a repensar o 

processo ilusório da dualidade: 

Não há, como nunca houve, subjetividade de um lado e a técnica do 

outro. Do mesmo modo criticamos os dualismos tradicionais, a saber: 

sujeito e objeto, natureza e cultura, interior e exterior, corpo e alma, 

natural e artificial, homem e máquina, precisamos repensar talvez o 

último avatar do binarismo: a oposição entre humano e não-

humano.(...)O corpo projeto é, ou pode ser, totalmente ligado à invenção 

e articulação de novos territórios existenciais.
855

  

 

   O que seria então os queers, senão esta encruzilhada de múltiplos componentes de 

subjetividades que são agenciados tanto pelos modelos fixos de sexualidade, seus processos de 

normatização e vigilância, como também pelo desejo do devir, das escolhas pessoais do próprio 

corpo e da auto-referência de gênero? Uma nova invenção, só que desta vez, assimilada e 

visibilizada pelo seu caráter criativo. Não estou querendo dizer com isto que todas as identidades 

pós-modernas estão vivenciando gênero e desejo no seu processo mais ambíguo, mas existe uma 

brecha deixada pela sólida modernidade, uma fissura diante da enorme represa construída para inibir  

outras formas de ser e estar no mundo vivido. 

 Somos todos transexuais 

 Compartilho então a defesa da idéia do sociólogo francês J. Baudrillard, de que: “Somos 

todos transexuais. Assim como somos mutantes biológicos em potência, somos transexuais em 

potência. E não é uma questão de biologia, somos todos simbolicamente transexuais”.
856

 Para 

defender a teoria, Baudrillard recorre ao movimento de liberação sexual como uma etapa para a 

transexualidade na sociedade contemporânea: 

A revolução sexual, ao liberar todas as virtualidades do desejo, leva à 

interrogação: “sou um homem ou uma mulher?”  (...) Tal resultado 

paradoxal de toda a revolução: com ela começam a indeterminação, a 

angústia e a confusão. Passada a orgia, a liberação deixa todo o mundo 

à procura da identidade genérica e sexual, com cada vez menos 

respostas possíveis, por causa da circulação de signos e da 

multiplicidade dos prazeres. Foi assim que nos tornamos transexuais.
857

 

 

 O corpo para as/os transexuais é o próprio discurso que denuncia o gênero como processo 

intercambiável, podendo livrar-se da dicotomia entre corpo-natureza versus corpo-cultura e afirmar 
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que, nesta perspectiva, as/os mulheres/homens biológicas/os e as/os mulheres/homens transexuais 

se igualam. Esta é a primeira cirurgia a que somos submetidos. A cirurgia para a construção dos 

corpos sexuados. “A cirurgia do signo ou órgão, trata-se de próteses, e hoje, em que o destino do 

corpo é tornar-se prótese, é lógico que o modelo da sexualidade se torna a transexualidade, e que 

esta se torne a parte do espaço da sedução”.
858

 

  Analisando então os corpos enquanto próteses, somos todos transexuais, pois, nossos 

desejos, sonhos, papéis não são determinados pela natureza. Todos nossos corpos são fabricados: 

corpo-homem, corpo-mulher. Antes mesmo de nascer, já existe um devir sobre nossos corpos e 

nossas performances correspondentes ao sexo e gênero, um conjunto de expectativas estruturadas 

numa rede complexa que determina nossos gostos, comportamentos, gestualidades, subjetividades. 

O corpo é um texto socialmente construído, produzindo códigos que naturalizam-se no processo 

histórico e cultural.  Para a teórica pós-feminista Beatriz Preciado
859

, mesmo antes deste corpo 

nascer, ele já adquire expectativas que irão gerar sua performance de gênero através de precisas 

tecnologias sociais. Dentro da barriga da mãe, através de um exame de ultra-sonografia, por 

exemplo, já se pre/escreve o “destino” deste corpo, seu gênero e seu desejo. Roupas azuis ou rosas, 

carrinhos ou bonecas, todo um movimento de gênero pré-discursivo está sendo gerando. Na opinião 

de Preciado, este efeito não é apenas performativo, mas protético, na medida em que cria corpos, 

desfazendo o laço do corpo com a natureza para o corpo-tecnologia e então, seus gêneros como 

produto da fabricação dos corpos sexuais. Preciado ainda enfatiza que os corpos já nascem 

operados pelo investimento cultural. Assim  os transexuais são a prova de que esta primeira cirurgia 

“cultural” que determina através do nossos corpos-sexuados, o nosso gênero e a nossa atuação do 

“ser” mulher ou homem, nem sempre tem êxito, já que não lhe conferem sentido. Nascer com vagina 

ou pênis, não indica sua adaptação a este corpo e as categorias de interpretação do 

feminino/masculino.  

De acordo com teórica pós-feminista Judith Butler, gênero é produto de uma realidade 

fabricada, construção imitativa e contingente, um estilo cultural, um ato. Ou seja, para ela, as 

identidades de gênero são manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios 

discursivos. Como enfatiza Butler, a “verdade interna” do gênero não passa de um ato performático 

inscrito na superfície do corpo. “Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero 

verdadeiro é uma fantasia instituída e inscrita na superfície dos corpos, então, parece que os gêneros 

não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente produzidos como efeitos da verdade de 

um discurso sobre a identidade primária estável”
860

  

 A “performance” dos/das transexuais são a manufatura do seu gênero, des/naturalizando a 

coerência entre sexo e gênero, ao mesmo tempo em que se revela “a farsa” de uma identidade 

primária sobre a qual molda-se o que se entende por masculino e feminino. Este seria o sentido da 

paródia, que desconstrói o “natural” do “falso” através da ilusão que demonstra ter a aparência. Como 

apresenta Butler, o travesti, o transexual, os transformistas, as drags queens brincam com a distinção 
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entre a anatomia do performista e o desejo do gênero que se deseja performatizar. Pode-se dizer que 

sua essência interna é masculina enquanto a aparência externa é feminina, como também a sua 

inversão, onde o seu corpo é masculino (como por exemplo, a existência do pênis), enquanto seu eu 

interno é feminino. Ou ainda o próprio hibridismo, ter no corpo a própria mistura (pênis e seios), como 

também a mudança de sexo e a negação essencializada na identidade intrínseca de seu gênero que 

perpassa comportamentos ora definidos como masculinos, ora como femininos, o que desmonta a 

questão do binômio natureza/cultura por onde se engessou o gênero, a sexualidade e o corpo na 

modernidade. 

O processo de construção do corpo transexual, seja este instituído como masculino ou 

feminino, coloca em questão a corporeidade do sexo anatômico, a identidade de gênero e a 

performance de gênero. Por mais que cirurgicamente haja uma construção da imagem do corpo de 

mulher/homem “real”, a própria manufatura que cria, acaba por revelar a estrutura imitativa do próprio 

gênero performatizado, desnaturalizando a coerência da unidade cultural que define  sexo e gênero. 

Não são só as situações de travestimentos, nem de transexualização que produzem gêneros 

performatizados, o que Butler esclarece é que o gênero vivido por cada um de nós,  é resultado de 

uma performance repetida por padrões culturais e hegemônicos que definem, regulam e inscrevem 

nos corpos que o sexo é sinônimo do gênero e portanto de sua prática de desejo legitimadas.  

A performance é a realizada com o objetivo estratégico de manter o 

gênero em sua estrutura binária. (...) O gênero é uma identidade 

tenuamente constituída no tempo, instituído num espaço externo por 

meio de uma repetição estetizada de atos. O efeito do gênero se produz 

pela estilização do corpo e de se ver entendido, consequentemente, 

como a forma corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos 

corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu permanente 

marcado pelo gênero. (...) o fato de a realidade de gênero ser criada 

mediante performaces sociais e contínuas significa que as próprias 

noções de sexo essencial e de masculinidade ou feminilidade 

verdadeiras ou permanentes  também são constituídas, como parte da 

estratégia que oculta o caráter performativo do gênero e a proliferação 

das configurações de gênero fora das estruturas restritivas da 

dominação masculinista e da heterossexualidade compulsória. Os 

gêneros não podem ser verdadeiros ou falsos, reais nem 

aparentes,originais nem derivados.
861

 

 

 É neste corpo construído e ambíguo, que a performance da vivência transexual provoca, 

denunciando a produção encenada dos sexos. Para a teórica francesa H. Vèlena, “o transexual é (...) 

como uma identidade da não-identidade, ou melhor, uma reivindicação de si que nasce de não se 
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sentir ligado a uma situação definida e definitiva, mas ao contrário, em trânsito, em transformação, 

em relação, em fluxo”
862

. 

 É próprio da condição transexual este deslocamento de gênero e sexualidade na própria 

plasticidade que se revela através de seios que não escorrem leite, de úteros que não procriam, de 

próstatas sem sêmen, clitóris expandido, peitos e bundas que se desenvolvem, maquiagem e cabelos 

ressaltados e saltos e saias que a geram. A ficcionalidade dos corpos e gêneros dos transexuais 

denuncia a própria farsa da idéia do corpo generificado como “real”, colocando em questão o 

pensamento e as categorias que estruturam os conceitos sólidos e fixos sobre o homem/masculino e 

a mulher/feminino. Quando o real e a ficção começam a se embaralhar, instala-se uma crise de 

identidade no gênero corporificado e novas questões começam a surgir: 

O corpo já não é uma rota segura para posicionar os sujeitos no mundo 

polarizado dos gêneros, e a realidade de gênero se fragiliza. O corpo 

transexual põe essa verdade em um labirinto. Já não é possível ter um 

juízo sobre a anatomia que se supõe estável partindo da roupa que 

cobre e articula o corpo. Muitas vezes, o olhar do observador já não é 

suficiente para conduzi-lo com segurança no ato classificatório: a dúvida 

se instala. (....). Será um homem? Será uma mulher?(...) As categorias 

masculino/feminino como construídas pelas normas de gênero 

desestabilizando-se, começa a falhar. Talvez seja aqui que se deva 

mudar a pergunta de “será um homem/mulher?” para “afinal, o que um 

homem e uma mulher?”.
863

 

 

 A transexualidade é então, uma metáfora da potência criativa de se performatizar em outro 

corpo e outro gênero. Como afirma Le Breton: “O transexual é um viajante em seu próprio corpo, cuja 

forma e cujo gênero mudam à sua vontade, levando a termo a condição de objeto de circunstância de 

um corpo, que se tornou modulável e determinável não mais com relação ao sujeito, mas ao 

momento”.
864

 

 A produção das identidades estáveis e regulatórias acabam por gerar oposições assiméticas 

entre o  feminino e o masculino, compreendidos como atributos exclusivos da fêmea e do macho, 

confrontando qualquer outro tipo de identidade intermediária para que estas não possam existir, isto 

é, “aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não 

“decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”.
865

 No argumento de Butler, este decorrer seria uma 

relação política de direito instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o 

significado da sexualidade. 
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 A “performance”  que os/as transexuais desempenham rompe com um modelo 

epistemológico da lógica binária dos gêneros e seus efeitos: hierarquia, classificação, dominação e 

exclusão. É um rompimento político do corpo e do gênero manufaturado para a interpretação de si 

mesma, uma  manifestação pública do corpo-processo, da exposição do seu gênero e do seu sexo 

como encenação territorial. Desta maneira o corpo-manifesto dos transexuais são marcados pelos 

dispositivos sociais, simbólicos e materiais, uma multiplicidade de sinais, códigos e atitudes  que 

produzem  referências no interior da cultura e que definem quem é o sujeito. 

 Neste desvelamento está à discussão do corpo como artefato tecnológico no qual se 

inscrevem os gêneros. Theresa de Lauretis
866

 aponta  as “tecnologias” como  procedimentos e 

técnicas sociais que produzem a sexualidade tal como a vivemos, em um mundo de representações 

urdido pelos discursos, imagens, saberes, críticas, práticas cotidianas, senso comum, artes, medicina, 

legislação. Todo corpo contém virtualidades de outros corpos que podem ser revelados através da 

simbólica da sua estética, da sua subjetividade e de seus afetos e desejos. O corpo dos transexuais 

pode ser entendido, como o próprio processo de identidade pós-moderna, liberado de uma  

construção de sujeito unificado, que se desenvolve de modo linear e progressivo.  

 No jogo das subjetiv/ações, os/as transexuais podem ser entendidas como um recurso na 

política da identidade pós-moderna, considerada como um processo contínuo do re/definir-se e do 

inventar e re/inventar sua própria história, mesmo que esta continue entre a transgressão e a 

permanência de certas práticas de regulação do sujeito.  

 O corpo pós-moderno tornar-se então viajante, assim como sua própria subjetivação em 

trânsito, em processo contínuo de des/locamentos, des/raizamentos. Posso então assim entender 

que a corporeidade dos sujeitos transexuais se processa de forma mais plural, difusa e até mesmo 

confusa, como a própria identidade queer, sim, porque identidade e queer passam a andar juntas 

neste jogo de des/arranjos e de/sajustes próprios da pós-modernidade, onde o movimento é o próprio 

lugar dos sem lugares identitários, estes em constantes desvios de rota, de re/tornos sobre si mesmo, 

de outras re/configurações para além das suas zonas de fronteiras.   

 Talvez, o derradeiro fim da separação entre natureza/cultura, mente/corpo, 

organismo/máquina. Próteses, transplantes, chips, tecnologia, a humanização das máquinas e a 

maquinização dos humanos. O que é artifício e o que é natural? Penso então o corpo pós-moderno 

como etéreo, que não é mais feito só de matéria bruta, nem de líquido plástico, mas algo que se 

virtualiza como fumaça no ar, que se deixa escapar, que se reconstrói no hibridismo da 

natureza/cultura, da máquina/corpo.  

 Foi devido ao “ataque dos clones”, dos ciborgues, dos frankesteins, que a sociedade humana 

se viu obrigada a enfrentar a diluição da imagem do eu no espelho. “Aquilo que caracteriza a máquina 

nos fez questionar aquilo que caracteriza o humano: a matéria de que somos feitos”.
867

  A imagem do 

ciborgue é a imagem do queer, representado também na performance dos transexuais, das drags 

queens e kings, dos travestis, dos crossdressers, entre outras fabricações identitárias. O corpo, o 

sexo, o gênero, a identidade são modelagens da tecnologia de si. É o que Donna Haraway, no seu 
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“Manifesto do Ciborgue”, publicado nos Estados Unidos em 1980, chama de “nova carne”
868

. Os 

ciborgues vêm desconstruir a idéia totalizante e pura das identidades, de seus gêneros e escolhas 

sexuais, onde os tecno-humanos obrigam a instaurar uma relação social ambígua e indeterminada.

 Haraway propõe pensar o ciborgue como redes, conectadas por informações virtuais, de 

conexões, de fluxos e intensidades. Para ela, o mundo ciborgue é em favor do prazer da confusão de 

fronteiras, do não-naturalismo, que não aprova qualquer narrativa de origem que faça um apelo ao 

estado original do ser, nenhuma matriz identitária, nenhuma construção da totalidade.   

  A materialidade plástica do corpo é uma matéria-prima possível de redefinição, de 

modelamento, um objeto transitório, manipulável, remanejável, onde se exibe uma identidade 

escolhida. “O corpo tornou-se a prótese de uma busca de uma encenação provisória para garantir um 

vestígio significativo de si”, diz Le Breton.
869

 Para o antropólogo francês esta é uma forma de como o 

corpo atua na multiplicação de encenações para sobre-significar sua presença no mundo, o que exige 

trabalhar constantemente este corpo a fim de aderir em si, uma identidade efêmera, multiplicando os 

signos de sua existência na visibilidade do seu corpo. Se a pele é o mais profundo, a subjetividade 

destas identidades é o esforço constante de se colocar na exterioridade, fora de si mesmo, onde a 

superfície é quem indicará a sua interioridade.  

 A escolha transexual é marcada por sua exterioridade, mergulhada  na latência possível do 

tornar-se, da possibilidade de sermos tantos, batendo a porta dos sentidos e prazeres, de uma 

identidade múltipla do que está “além de”, no vasto mundo do que possibilita o “trans” gênero. Esta 

possibilidade de transexualidade generalizada, parte da condição do sujeito pós-moderno além de 

seu gênero e da sua sexualidade. Transexualidade como metáfora, signo do hibridismo que está em 

toda subjetividade, nas identidades múltiplas, no sentido (ou na falta dele) do ser e estar no mundo 

vivido.  

 Passada as revoluções, quebrados os muros, ultrapassando as fronteira da estabilidade e 

razão, fica o instante-já, fluido, impermanente, contraditório, que coloca o ser humano em constante 

produção de sua sexualidade, de seu gênero, de seu corpo, de seu prazer e desejo. Como percebe 

Deleuze e Guatarri, o desejo da transexualidade é algo que habita em cada um/a de nós, portanto, 

reafirmam no corpo ambíguo, provocante, a produção performativa de gênero, denunciando a 

produção encenada dos sexos: 

(...) porque os múltiplos cortes não param de produzir fluxos, em vez de 

os recalcar num mesmo e único corte capaz de os fazer secar; porque as 

sínteses constituem conexões locais e não específicas, disjunções 

inclusivas, conjunções nômades: e há uma trans-sexualidade 

microscópica presente por todo o lado, que faz que a mulher tenha em si 

tantos homens como o homem, e o homem mulheres, capazes de entrar, 

uns com os outros, umas com as outras, em relações de produção de 
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desejo que subvertem a ordem estatística dos sexos. Fazer amor não é 

ser-se um só, nem mesmo dois, mas cem mil. As máquinas desejantes 

ou o sexo não humano, são a análise variável dos n...sexos num sujeito, 

pra lá da representação antropomórfica que a sociedade lhe impõe e que 

ele próprio atribuiu à sua sexualidade.
870
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Resumo: Esta bricolagem pretende dimensionar alguns dos agenciamentos maquínicos do tempo 

pós-humano. Como tudo aquilo que vivenciamos, esse é um tempo historicamente pensado, 

problematizado e anunciado por diversas linguagens, principalmente, daquelas que, desavisadas do 

cânone da cultura escrita, faz das imagens, o seu lugar de enunciado. 

Palavras-chaves: ciborgues, replicantes, pós-humano 

 

Abstract: This paper aims to measure some of the machinic assemblage of posthuman time. Like 

everything that we have experienced, this is a historically thought time, problematized and announced 

by several languages, especially those that, unaware of written culture canon, take images as their 

place of enunciation. 

Keywords: cyborgs, androids, posthuman 

 

 

                                                           
 Nota explicativa: esse texto encontra-se dividido em duas partes. A primeira, tecida por Elisa 
Nóbrega, recorre a um recurso estilístico e argumentativo rizomático, feita de uma memória de links, 
(de)formada por imagens, sons, pesadelos, utopias, neuroses e algumas mazelas acadêmicas. Já a 
última parte, desenhada por Gabriela Souto, consiste na retomada de algumas possibilidades desse 
desdobramento rizomático relativa aos campos de possibilidade de uma epifania pós-humana. 
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PARTE 1 

 

A propósito das vagas histórias: li, em algum lugar, que não sei precisar, escrito por 

alguém, ALGO ... que funcionou como epifania, ainda que só tenha entendido esse termo tempos 

depois ... guardado em memória, ainda que não sirva como epígrafe, visto que as vagas histórias não 

se servem da citação como efeito de veracidade e de legitimidade, pois ainda não foram 

domesticadas pelas regras do códice. Obedecem, se isso é possível, apenas ao gosto, correndo o 

risco também de se perderem... blá, blá, blá. 

 

Rebobinem o texto. 

 

A epifania, já quase perdida nessas linhas, anunciava, solenemente: - o que transforma 

uma obra em literatura de qualidade é quando ela retrata uma situação humana básica, a exemplo de 

Shakespeare, Stendhal, Cervantes, Machado de Assis... ad (quase) infinitum.  

 

CRASH!!!!!!!!!!!!  

 

Como é possível uma assertiva tão edificante ter um potencial tão demolidor? Afinal, o que 

ela nos revela? Onde está o humano? Que venham os seus caçadores. O ogro de Marc Bloch
873

, os 

trolls de J. R. R. Tolkien
874

, os vampiros de Anne Rice
875

 e muitos outros que nasceram predestinados 

a farejar o humano.  

Mas o que de humano reside em nós?  Aliás, o que autoriza o nós?  É possível conceber 

um eu coletivo? E se existe essa possibilidade, quem seria(m) o(s) outro(s) do nós? 

Situação Humana Básica 1:  

 

Batman no Asilo Arkham. Coagido a remediar um motim no Asilo Arkham, prisão-hospício 

dos mais perigosos vilões de Gotham City, o Homem-Morcego passa uma noite com os mais des-

HUMANOS personagens das HQs. Na sua busca pelo humano, encontra-o na sua identidade 

morcego: “Mamãe morreu. Papai morreu. Brucinho morreu. Eu me tornarei um morcego”.
876

  

Com receio de entrar no Asilo, mais ainda assim, o morcego encontra o humano. 
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Batman: “Batman não tem medo de nada. Sou eu. É de mim que tenho medo. Medo de que 

o Coringa esteja certo sobre mim. Às vezes questiono a racionalidade das minhas ações. Estou com 

medo de que, quando atravessar os portões do asilo... quando eu entrar no Arkham e as portas se 

fecharem atrás de mim ... vai ser como voltar para casa”. 

 

Moral?  Humano = medo + irracional. 

 

É acionado constantemente nas suas histórias o momento do assassinato do casal Wayne. 

O momento da morte dos seus pais assinala o nascimento do morcego em Bruce. A brutalidade, a 

perplexidade, o assombro, o horror e a solidão são os elementos que forjam a reação e a formação 

da sua humanidade-morcego. Seu romance familiar. 

Entregue a sua própria escuridão, Batman tenta recobrar-se da razão e finca, na palma de 

sua mão, um caco pontiagudo de vidro.  

 Já vi esse quadro(inho) antes. 

 

Situação Humana Básica 2:  

 

Os replicantes da fase Nexus são criados na lente de Ridley Scott em 1982. Mas eles já 

tinham uma existência anterior. Seu criador, Phillip Dick, é alçado ao estrelato, embora sua vida se 

esvaia prematuramente, como a de seus ciborgues. Caçados por um igual (?), estes replicantes, 

depois de experimentarem emoções humanas, recusam-se a morrer, desligar, não mais existir, e 

fogem de seus captores, os blade runners. O policial Deckard é encarregado, correndo no fio de sua 

própria navalha, a empreender uma captura cheia de percalços. O Arkham aqui não funciona como 

um lugar circunscrito de des-razão, pois nesta película, a loucura, aquilo que nos escapa, está diluída 

em todo o clima noir. São os prédios, as naves, as chuvas e, principalmente, a ausência de territórios 

de identidade. 

Se a grande questão dos replicantes, na sua relação de igualdade com os humanos, seria 

a produção de um passado, de um romance familiar, um esteio para o desenvolvimento das 

emoções, essa seria uma configuração social em suspenso. Deckard não tem explicitado o seu 

romance familiar, não temos indícios de sua humanidade, ele surge na tela sem apresentar o seu 

lado brucinho. Mas ele corre, apanha, ama... se arrebenta.  Corre novamente, apanha novamente, 

ama novamente... se arrebenta. Deckard é uma máquina programada para matar. Não podemos 

esquecer do seu sorriso de esgar. 

Replicantes não sorriem? Nexus não sorriem. Raquel e Deckard, sim.  



 
 

 

 

No confronto final, o líder da série Nexus enfrenta o caçador da série homem. Com o seu 

prazo de validade vencido e já sozinho, pois seus iguais já haviam sido exterminados, ele estabelece 

um diálogo com seu algoz. Em meio às fugas e palavras ditas em eco num prédio moribundo, o 

replicante percebe a falência de seus órgãos, de seu corpo sem órgãos. Cs0 = Deleuze.
877

 

Entregue à sua própria falência, o líder tenta recobrar-se de si e finca na palma de sua mão 

um objeto pontiagudo de metal. 

O replicante Deckard sobrevive ao humano líder (qualquer erro de interpretação pode ser 

erro de digitação, afinal quem tem familiaridade com as máquinas?!). 

 

Situação Humana Básica 3:  

 

Pausa. Máquina do tempo. Voltemos ao passado. Estamos agora em 2001. Esse nosso 

passado, que já foi presente e, principalmente, futuro. Já foi uma verdadeira odisséia do futuro. Não, 

esse não foi o tempo “brilhante” dos Jetsons, nem tampouco o apocalíptico mundo de Mad Max. Mas 

o tempo do super-hiper-extra-computador-Hal9000. Munido de sua I.A., Hal tinha sido programado 

para dar assistência técnica a uma nave de sondagem no espaço, em viagem exploratória a Júpiter, e 

também para amenizar a solidão de seus pilotos. Eles correm numa esfera ao som de Strauss. Eles 

jogam xadrez, eles conversam. Hal assiste e se indaga. Provoca fissuras na narrativa.  

Uma delas nos leva ao tempo da barbárie. Ao tempo dos macacos. Não, esse não é o 

Planeta dos Macacos. É o nosso prefigurado por Kubrick. Em torno do monolito negro, os macacos 

brigam, aniquilam-se e comem. Essa é a narrativa de nosso grande romance familiar. Os gorilas, 

nossos pais, criam o devir humano no momento em que fazem de suas mãos, não o lugar para se 

fincar um objeto pontiagudo, seja ele de vidro ou de ferro, mas o lugar de posse da civilização. O 

gesto do macaco, tomando o tacape de osso por entre as mãos e brandindo-o aos céus é a nossa 

grande narrativa de origem. Devir-humano nas mãos do macaco. 

 

Situação Humana Básica 4:  

 

Estamos, pois, na selva. Seu nome? Nova York. E no meio da selva, uma cortina de 

fumaça. Retrato dos nossos tempos, esse centro da nossa selva é uma tabacaria. Ao encontro desse 

centro, muitos sujeitos-macacos se dirigem. São conversas, conselhos, cigarros, dinheiro – muitos 
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são os chamarizes desses homens-cigarro. A mão empunha a fumaça. Rituais cotidianos, histórias 

fugazes. O cotidiano fugaz de uma selva de homens-macacos-cigarros. 

A civilização da selva se esvai queimando, assim como a chama consome o tabaco. 

Queimando e deixando marcas no ar que, por sua vez, dissolvem-se na selva. A mão que leva o 

cigarro à boca, antropofagicamente, desconfia desse gesto inaugural, dessa grande narrativa de 

origem dos macacos. 

A cortina de fumaça não ocupa o espaço. Não deixa rastros, a não ser no momento de sua 

antropofagia. Fugaz, sem espaço, suas marcas são efêmeras. Quantos milhares de homens-

macacos passam despercebidos em meio à selva? Adiantado a fita, não vemos homens-cigarros 

caminhando. O recurso >>FWD>> do nosso controle remoto os torna borrões, manchas, fumaças. 

Homem-fumaça. Anônimo. Quando a mão o tenta apreender, ele se esvai, como se 

esvaem as milhares de histórias que se perdem em meio à selva. Quem são eles? Quem são estes 

que empunharam a mão para colaborar com essa cortina de fumaça?  

A mão ferida de vidro, de ferro, armada com osso, por que se ocupa daquilo que não pode 

ser matéria, daquilo que não ser apreendido?  

 

Situação Humana Básica 5:  

 

Precisamos de respostas? Que venham as entrevistas. Aniversário da Cinecittà. Japoneses 

armados de câmaras e gravadores. Em suas mãos, a possibilidade de apreender o efêmero. Os 

registros, sejam eles visuais ou sonoros, tentam solidificar a cortina de fumaça. Mas a narrativa 

também se dilui no ar. Tempos são sobrepostos. Memórias, história de vida, romance familiar, 

amores já passados, reencontro de amantes e, novamente, cortinas de fumaça. Esse homem-

memória, arteiro, se monta na confluência entre verdade e mentira, sonho e realidade, seriedade e 

riso.  

O registro não tem uma linearidade. Ela ocorre à medida que o passado e o presente se 

dão as mãos. Confundem-se e se diluem. Fellini, homem-artesão, homem-gibi, homem-chapéu, 

solidifica sua memória numa grande narrativa de fumaça, numa grande celebração da arte de existir, 

da arte da amizade e da arte do encantamento. 

As mãos enlaçam o passado. Mastroianni enlaça Ekberg. E Fellini enlaça todos, os que 

registram, os que praticam e os que assistem.  

A mão ferida de vidro, de ferro, armada com osso, por que se ocupa do enlaçamento? 



 
 

 

 

 

Situação Ciborgue Única: 

 

Talvez essas respostas, por mais que (nos) entrevistemos, sejam como as cortinas de 

fumaça, nós só as vemos até o momento em que elas se diluem no ar.  Batemos em nossas mãos, 

como se dela pudéssemos extrair a resposta. Criamos nossos espelhos, com a certeza de que no 

seu reverso está a realidade. Fundamos nossas narrativas, com a certeza de nelas estarem as 

nossas verdades.  

Homem-morcego-replicante-macaco-I.A.-cigarro-enlace somos todos. Isso nos define. Nos 

desmonta. Nos conecta. Como máquinas, precisamos nos plugar em outras máquinas. Fluxo contra 

fluxo. Perguntas em cima de perguntas. Afinal, onde termina a máquina e onde começa o humano? 

Eletrificação do humano. Passagem de corrente. Integre-se. Plugue-se. Dêem-se as mãos. 

De MÃOS DADAS, “p(l)urifiquem” a poesia de Drummond: 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 



 
 

 

 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

A vida presente.
878

 

 

PARTE 2 

 

 Vamos passear pelo Vale da Estranheza. 

 

 Os binarismos não se ausentam por um só momento. Todas as nossas relações, 

julgamentos, sentimentos parecem ser dominados pelo maniqueísmo. Bom, mau, homem, mulher, 

morto, vivo... Como nos relacionarmos com o outro, cada vez mais semelhante a nós? Como nos 

relacionarmos com o outro que é a estranheza encarnada no interno de nossas peles? 

 Os zumbis, aqueles mortos-vivos estigmatizados pelos filmes B e o clipe do rei do pop, 

parecem estar cada vez mais dotados de inteligência. São mais ágeis, melhores caçadores e, mais 

difíceis de matar. Expõem a putrefação de um mal estar na cultura há muito já anunciado no corpo do 

indivíduo e agora assolado e solapado pela multidão. 

Por outro lado, outros mortos-vivos, como os vampiros de Crepúsculo, causam suspiros em 

milhares de fãs adolescentes. Foram glamourizados. E pasmem, em tempos de amores líquidos e de 

sexualidades plásticas, reificaram o mito do amor eterno e o desejo pelo corpo virgem, resguardado, 

pela terra ainda não habitada. Ainda não era a hora, quando seria a hora? 

 

 O que dizer dos andros? 

 

 Desde Metrópolis, a ciência tenta superar os limites do humano. Desde lá, ou talvez antes, os 

androides são vistos com desconfiança. Como podem, seres artificiais, simularem em tudo o 

humano? Em que zona de conforto, nós, plugados nos (mesquinhos) desejos soberanos, desfazemos 

nossas maquinarias, tornando esse outro o estrangeiro? 

 A boa e verdadeira Maria foi confundida com a falsa e má Maria. Os trabalhadores que a 

tinham como santa, foram enganados pela outra, rebelaram-se e por muito pouco, não perderam 

seus próprios filhos. 

  Lembremos novamente da utopia dos Jetsons. Um futuro equilibrado, com a tecnologia 

presente desde a mais tenra idade e facilitadora da mais simples função que for programada para 
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realizar. A empregada robô, Rose, é faxineira, cozinheira, conselheira, babá, lavadeira e quantas 

mais funções lhe couber sua carne, toda metal. Ela, que é dotada de consciência, que é dotada de 

um feminino naturalizador de seu funcionamento, apesar de sua aparência metálica, grande e 

ruidosa, apresenta características físicas e cognitivas afins às dos humanos, mas ainda assim, pele 

que ecoa como batimentos de panelas. 

 Rose se torna membro da família, como as governantas de outrora, todas elas, humanas-

vitorianas. A procura por essa criatura se revela nos esforços científicos, quiçá pelo literário e suas 

adaptações. Não seriam elas as mulheres perfeitas de Stanford
879

, tão suburbana e encapelada como 

a mais monstruosa de nossas sombras? 

 No vale, olhamos para Rose sem assombro. Ela é diferente de nós. Compreendemos isto e 

conseguimos lidar com esse fato. Como lidar, então, com Raquel e Deckard, de Blade Runner?! Com 

esse devir de um futuro já pretérito nosso. 

 São androides biológicos. A ciência no futuro distópico de Dick atingiu uma perfeição digna de 

ser comparada ao trabalho divino da criação. Até memórias remotas passam a ser implantadas nos 

modelos Nexus-6. São os mínimos reflexos que a empatia pode ou não causar que os denunciam 

enquanto não humanos. 

 Mais fortes, mais resistentes e mais inteligentes que os humanos. Seu único limite é o tempo. 

Sua validade é a única garantia que os homens tem que seus servos não irão superá-los. 

 

 Servidão.  Escravidão. 

 

 Qual a finalidade de ter robôs em forma humanoide? 

 O Dr. Hirukawa
880

 disse a Mark Meadows
881

 que os androides servem para o entretenimento. 

E como entretenimento ele percebe tudo aquilo que pode nos tocar o emocional, seja um filme, um 

livro... um estímulo que faça com que nosso cérebro não note que está reagindo a algo externo que 

não tem ligação direta consigo. 

 Quanto mais semelhante em tamanho, estrutura e cognições, maior atração e repulsa poderá 

o homem sentir pelo andro. Pelo menos é o que o professor de robótica Masashiro Mori afirma em 

seu vale.  

Muitas vezes nem percebemos o quanto estamos infiltrados pela tecnologia. Por que nos 

repulsa aquilo que nós mesmos criamos? A priori, formamos laços empáticos devido à similitude, mas 
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quanto mais tênue fica a diferença entre o humano e o seu simulacro, maior o asco. Mas isso pode 

ser revertido quanto maior for a dificuldade de distinguir um e outro. Seria por isso que Deckard 

demonstrou certa violência quando se relacionou sexualmente com Raquel? O próprio não sabia que 

era um igual. Pensava ser um humano vivendo uma situação ímpar. 

Lancemos o batsinal no céu. 

O estado esquizoide no qual o Batman se encontrava, aflorado em Arkham, não o afastaria 

do que há de mais humano? O teste Voigh-Kampff falha na identificação quando humanos 

esquizofrênicos são submetidos a ele. Suas reações empáticas são nulas, tais como a do andro. Não 

poderia ser Bruce, no universo de Blade Runner, também ele, um androide? 

Qual fronteira transpor para definir o que é, ou não, humano? Quais os agenciamentos 

envolvidos nesse enunciado pelo sentido da vida? É o desejo de bio que ascende sobre nossa 

política, ele mesmo já politizado? 

Na nave Battlestar Galactica - uma antiga nave-encouraçada de guerra - em meio aos 

festejos em tempo de paz, um grupo de humanos é salvo por um acaso do destino (?), de explodirem 

junto aos seus, por estarem nas estrelas, junto com outras 75 naves menores. Alçados aos céus, 

escapam da explosão nuclear deflagrada pelos seus antigos e atuais inimigos, os Cylons – androides 

criados pelos humanos para trabalharem nas colônias.  

Quase como uma irônica luta de classes, os oprimidos se insurgem deflagrando o ato que 

seria o último de toda a humanidade. Os Cylons, mimetizando a mente humana e quiçá seus afetos, 

retiram-se da cena de trabalhadores para irem povoar uma estrela qualquer. Armados, disfarçados 

em pele e pêlo, infiltrados por entre os humanos, articulam um conflito que parece ser imemorial, em 

que cada grupo humano ou não, humanizado ou não, delimita o seu próprio estrangeiro e o 

estabelece como alvo a ser aniquilado, aprisionado e colonizado. 

Dizem que as narrativas que produzimos sobre aquilo que tememos, mais do que criar o 

outro de nós, desmascara o outro que habita em nós? O que os Cylons? Nosso medo de des-

personalização? Nosso temor de encarar que a nossa natureza é artificial? Que o cogito penso logo 

existe já não nos diz nada? Que não temos funcionalidade? 

Que a carne que habita em nós é tão trêmula e barulhenta quanto aquela maquinaria não 

azeitada? 

A nave encouraçada reúne em torno de si os últimos remanescentes: são, ao todo, 75 

pequenas naves orbitando em torno de seu comando, pois, ainda que a Galáctica fosse uma peça de 

museu, era a única peça de guerra. Antes do luto pelo aniquilamento, põem-se em funcionamento os 

mais dispersos e absolutos desejos soberanos: estava em jogo não apenas a sobrevivência daquela 

raça que sempre se pensou como única e/ou superior, mas quem iria comandá-la.  

Na urdidura dessa trama pós-apocalipse nuclear, assume, como chefe desse Estado em 

suspenso, a primeira da hierarquia do já morto e anunciado Estado das 13 colônias:  a Secretária de 



 
 

 

 

Educação do antigo governo civil. Aliada ao Chefe Militar Adama, o almirante da Battlestar Galáctica, 

entre fugas e outras peripécias, comandam o caos do aniquilamento, produzindo uma economia-

política centrada nos restos, no que havia sobrado de combustível, de alimentos, de remédios, de 

democracia, de futuro... 

Dissidentes humanos e dissidentes androides resolvem superar suas antigas rusgas de 

classe e mediados por um messias encontram o paraíso perdido: a Terra, já há muito desabitada e 

por isso tão sarada. Os Cylions voltam para as estrelas e os antigos humanos sobreviventes resolvem 

habitar aquela que só existia nos registros de outrora. E lá, se desfazem de suas máquinas e de suas 

tecnologias, como a firmar um novo pacto com a natureza. Desfeitos por essa aventura, grupos se 

formam em alianças temporárias, procurando na imensidão do intocável daquele território, novos 

acomodamentos. E os grupos, nômades, se dispersam, para assim, povoarem a terra. Um desfecho 

de futuro que é tão nosso passado. Nele tivemos uma segunda chance. Mas o epílogo, logo passeia 

pelas nossas metrópoles, como a demarcar uma farsa ou um mito do eterno retorno: e a tela se 

acende com os letreiros da sociedade de consumo do início do século XXI, como a rir, de forma 

confortável, da vida do além-tela.    

Durante os anos de 2003 a 2009, acompanhamos, nas salas de nossas casas, um conflito, 

que anunciado pela mais apocalítica das experiências nucleares, não oferece redenção. Somos 

confrontados com o nosso outro e aprendemos a torcer, meio que tortamente, pela sua vitória final.  

Nosso desejo de carne, disfuncional em si mesmo, aprecia a lógica cibernética e o desejo de 

guerra. Eles anunciam: não somos carne, nem verbo, nem alma, somos gula, somos fome, somos 

arte, somos os mais belos artifícios de nós mesmos. Nossos gêneros, nossos territórios, nossas 

identidades, nossa subjetividade, des-fazendo-se como a nave encouraçada, “tão cansada de 

guerra”. 

Como quase todo seriado televisivo, esse não finaliza sem uma chamada, para firmar o pacto 

que a história continua no próximo episódio. E essa era sempre anunciada pela imagem da frota, 

solta que estava no espaço, com a voz do Almirante Adama, dizendo: "Fugindo da tirania dos cylons, 

a ultima Battlestar Galáctica, lidera uma frota fugitiva, em uma busca solitária, por um planeta 

brilhante, chamado... Terra.”. 

 

PARA ALÉM DAS PARTES E DOS GÊNEROS, SOB A PELE DE NOSSA MAQUINARIA: A 

ARTE 

 

Quando eu me encontrava preso, na cela de uma cadeia 
Foi que eu vi pela primeira vez, as tais fotografias 
Em que apareces inteira, porém lá não estava nua 
 
E sim coberta de nuvens 
Terra, terra, 
Por mais distante o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
 
Ninguém supõe a morena, dentro da estrela azulada 
Na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti 



 
 

 

 

Pequenina como se eu fosse o saudoso poeta 
 
E fosses a Paraíba 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
 
Eu estou apaixonado, por uma menina terra 
Signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista 
Terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia 
 
Outros astros lhe são guia 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria 
A mim mesmo eternamente,e de nada valeria 
Acontecer de eu ser gente e gente é outra alegria 
 
Diferente das estrelas 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
 
De onde nem tempo e nem espaço, que a força te de coragem 
Pra gente te dar carinho, durante toda a viagem 
Que realizas do nada,através do qual carregas 
 
O nome da tua carne 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
Na sacadas do sobrado, da eterna são salvador 
Há lembranças de donzelas, do tempo do Imperador 
Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem 
 
A Bahia tem um jeito 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distante o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria

882
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Resumo 

Esse trabalho propõe um diálogo entre psicanálise e teoria queer, colocando em debate duas linhagens de 

pensamento. Por um lado uma certa interpretação da teoria psicanalítica que coloca no centro de sua teoria o 

desejo do Outro; de outro a teoria queer, que por sua vez denuncia os processos de normatização dos corpos e 

problematiza os sujeitos sociais-sexuais. 

Palavras-chave: teoria queer, psicanálise, gênero, sexualidade. 

 

Abstract 

This work proposes a dialog between psychoanalysis and queer theory debating two lines of thoughts. In one 

side is the psychoanalytic interpretation of the theory that puts in the center of the theory the Other’s desire; in 

the other side is the queer theory, that denounces the process of body normatization and problematizes the social-

sexual subject. 

Keywords: Queer theory, psychoanalysis, gender, sexuality. 

 

 

 

A emboscada de Perseu 

O essencial é saber ver, mas isso, triste de nós que trazemos a alma 

vestida, 

isso exige um estudo profundo, aprendizagem de desaprender. 

Eu prefiro despir-me do que aprendi, 

eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram 

e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

desembrulhar-me e ser eu. 

Alberto Caeiro 

 



 
 

 

 

Medusa, criatura feroz com serpentes lá onde deveriam figurar cabelos, uma das três Górgonas da 

mitologia grega, tinha o poder de transformar todos que a olhassem em pedra. Perseu foi incumbido de trazer sua 

cabeça de presente para o rei Polidetes, tarefa que conseguiu realizar através de um artifício, um escudo 

espelhado que carregava consigo ofertado por Hades. Usando o escudo para ver o reflexo de Medusa, evitando 

assim olhar diretamente em seus olhos, conseguiu aproximar-se dela e arrancar-lhe a cabeça, que não perde o 

poder mesmo depois de decapitada. 

Em um curto artigo de 1922, Freud analisa o mito de Medusa como a representação da castração, 

sendo as serpentes em sua cabeça substitutos simbólicos do pênis, cuja ausência, na teoria psicanalítica, é fonte 

de angústia. O terror gerado por Medusa é resultado de algo visto que não deveria ter sido percebido. Para além 

da interpretação freudiana, Medusa nos inspira a pensar sobre o olhar normalizador exercido por certa lógica que 

determina quem são os corpos inteligíveis, nomeando também os corpos abjetos. Medusa educa os olhos, dita 

para onde não se deve olhar e o que não se deve ver. Para não tornar-se pedra, deve-se evitar encarar sua 

visagem aterradora. Iremos aqui associar esse ser monstruoso é a própria identificação do corpo abjeto. 

As diferentes práticas dentro do campo da psicologia exercem ao longo de sua história o papel 

regulador de Medusa, direcionando olhares e definindo normalidades. A psicanálise não deixa de contribuir para 

esse ‘gozo’ do normal, ou o furor curandi da modernidade. Nascida como prática de embate ao discurso 

biologizante da psicopatologia, converte-se em instituição normalizadora do desejo. O argumento sustentado por 

uma psicanálise hegemônica é a manutenção da ordem simbólica. Mas, o que é mesmo o simbólico? 

Daniel Sibony oferece uma resposta a essa pergunta. Para ele o simbólico é o “suporte das 

transmissões do humano como essas transmissões supõem contextos (rituais, jurídicos, significantes), mas que 

elas supõem quase ao mesmo tempo sua ultrapassagem; visto que esses contextos são evocados a tornarem-se 

mortos ou ultrapassados”
883

 (SIBONY apud FASSIN, 2008, p.195) 

Da ordem simbólica à ordem psicanalítica o passo é curto. Como denuncia Eribon: “a ‘ordem 

psicanalítica’, ou seja, a mudança que fez a disciplina passar de um discurso de liberação a uma doxa 

conservadora, de uma lógica crítica a uma lógica normativa”
884

 (ERIBON, Didier. apud FASSIN, 2008, p. 196 – 

grifo no original). 

Com a defesa de uma pretensa ordem simbólica, da qual a psicanálise seria a guardiã por pátrio poder, 

ela revela seu olhar de Medusa, este olhar normalizador que define a inteligibilidade e renega aos corpos abjetos 

o destino de objetos ininteligíveis e, portanto, indesejáveis. Estamos frente a um discurso de verdade que toma a 

sexualidade como objeto e define as regras de sua moralidade e de sua normalidade. 

A psicanálise nasce de um olhar atento à sexualidade, quando Freud retira da clínica a chave para 

pensar a sexualidade infantil, isto significou uma revolução no olhar da psicopatologia que estava em curso. 

Freud conceituou a sexualidade infantil em um texto de 1905, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade 

(FREUD, 1905), no qual distinguiu a pulsão de objeto, conceitualizando a sexualidade a partir de sua função 

relacional, tirando-a do âmbito da natureza. Com a metáfora do Complexo de Édipo como organizador da 

sexualidade infantil, a psicanálise inaugura uma leitura binária e compulsória da diferença sexual. Essa leitura foi 
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 «support des transmissions de l'humain en tant qu'elles supposent des cadres (rituels, juridiques, signifiants) 

mais qu'elles supposent presque en même temps leur dépassement ; vu que ces cadres sont appelés à devenir 

morts ou dépassés.» 
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importante naquele momento histórico, pois permitiu deslocar a sexualidade infantil de dois lugares 

historicamente construídos: sua sacralidade e sua estrutura puramente orgânica. Mas, partimos do pressuposto, 

com Márcia Arán, "que a questão da sexualidade, embora estreitamente relacionada ao conceito de inconsciente 

e pulsão, é uma formulação histórica e contingente. Nesse sentido, repensar o sexual na psicanálise não é apenas 

uma necessidade ética e política, mas também uma tarefa teórica da maior importância." (ARÁN, 2009, p.654) 

Como repensar uma psicanálise que coloca na ordem simbólica a lei do funcionamento da sociedade e 

se coloca na posição de reguladora e mantenedora de práticas normativas?  Para continuar esta reflexão 

tomaremos a teoria queer como questionadora do lugar que a psicanálise ocupa na discussão das novas 

organizações sociais. Questionamos a psicanálise porque partimos do princípio que ela pode contribuir, através 

de sua ética desejante
885

. Entretanto, para que esta empreitada seja realizada entendemos que ela precisa ser 

recolocada a partir de olhos queer, substituindo o olhar de Medusa. 

 

A diferença anatômica é evidente e importante na elaboração da teoria psicanalítica (cf. FREUD, 

1905), mas Freud já havia entendido que sexo anatômico se distingue de gênero, ainda que não tenha alçado essa 

diferença à posição de conceito. O conceito de gênero será produzido quase meio século mais tarde pelo 

psicólogo norte americano John Money (PRECIADO, 2008). O primeiro, o sexo anatômico, é fundamental na 

elaboração da teoria, visto que tem papel preponderante na estruturação do sujeito, através do conceito de falo 

como elemento que permite diferenciar os corpos no nível do simbólico (cf. Complexo de Édipo); o segundo, o 

gênero, não é uma questão para a psicanálise, trata-se de uma evidência clínica que deve ser trabalhada através 

do manejo da técnica a fim de analisar o que, através dela, apreende-se do inconsciente, objeto singular e 

irredutível da psicanálise. 

É o conceito de falo como paradigma estruturante do aparelho psíquico que a teoria queer poderá 

colocar em xeque. O falo define a função simbólica que tem o pênis na realidade psíquica. Trata-se de uma 

representação universal que cumpre sua função como presença ou como ausência. Em outras palavras, o órgão 

sexual feminino não possui representação simbólica na psicanálise e a posição feminina é definida pela ausência 

do falo. É essa premissa que atravessa a teoria da castração, saída possível do Complexo de Édipo. Assim, a 

menina sentiria inveja do pênis e entraria em outro momento na lógica do complexo (LACAN, 1999), isto é, na 

dialética de ser ou não ser o falo da mãe, para depois passar por um terceiro tempo, de declínio do Édipo, na 

dialética de ter, na qual o menino renuncia ser o falo materno e identifica-se com o pai, e a menina depara-se 

com a dialética do ter em sua forma negativa, não-ter, se identificando com a mãe castrada. 

O Complexo de Édipo organiza o aparelho psíquico em função das diferentes posições que toma o 

sujeito frente à castração, isto é, à perda do falo. Nesse sentido o corpo da mulher é compreendido a partir do 

corpo do homem e a mulher, enquanto sujeito, só passa a existir depois de castrada (SOLER, 2005) A 

sexualidade é teorizada em duas posições normativas (ARÁN, 2009), masculina e feminina. Essa teorização 

cristaliza um olhar heteronormativo sobre a sexualidade, definindo um binômio de normalidade que dá 

existência ao sujeito. Segundo Arán: “(...) o registro do simbólico baseado numa concepção estruturalista da 

diferença sexual tem se caracterizado como um limite às tentativas de reconfiguração das relações sociais, limite 
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 Ética como direção clínica que toma o desejo como norte de sua prática. (Para o conceito de desejo em 

psicanálise, ver FREUD, 1900; LACAN, 1997) 



 
 

 

 

este expresso principalmente no debate contemporâneo sobre as novas formas de subjetivação e construções de 

gênero.” (2009, p.659) 

A mecânica da ordem simbólica se movimenta em torno do olhar do Outro
886

 que ensina, define 

limites de inteligibilidade e dita as regras daquilo que pode ou não ser visto. Tudo aquilo que foge a esse olhar 

docilizador recebe o estatuto de abjeção e sobre esses corpos abjetos são exercidos controles variados, na medida 

em que eles questionam a própria legitimidade das categorizações normativas (FOUCAULT, 1976). 

 Longe da descrição fenomenológica empreendida pelo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders
887

), que propõe uma nosografia da doença mental que, por sua vez, não questiona a sua 

etiologia, a psicanálise coloca a divisão psíquica entre estruturas conscientes e inconscientes no centro 

gravitacional do que chamamos de aparelho psíquico (FREUD, 1900, 1923). É dessa divisão fundamental que 

surgem os conceitos de doença, cura e tratamento em psicanálise. A nosografia psicanalítica decorre dessa 

divisão, cujo objetivo clínico não é encontrar o inconsciente e higienizá-lo de suas pulsões animais. Desse modo, 

a sexualidade não é um problema para a psicanálise e sim uma evidência clínica. Clínica essa que não erige uma 

moral como norte de sua prática. 

O olhar da psicanálise, a partir de seu objeto fundamental, o inconsciente, não coloca no horizonte de 

sua clínica a regulação das pulsões, como a ‘boa escolha’ objetal ou a restauração de uma (pretensa) ordem 

simbólica. A direção da clínica tem sempre como seu norte esse essa divisão psíquica partir da qual torna-se 

possível simbolizar. Uma ética acompanha a direção da clínica, sendo o sujeito responsabilizado pelo seu desejo, 

não na via ordená-lo conforme as regras que lhe são ditadas pelo seu analista (LACAN, 1997). Uma ética 

sustentada a partir dessa posição é definida pelo olhar e pela reflexão do sujeito sobre seus caminhos, isto é, um 

ato de pensamento que o coloca frente à experiência de tornar-se sujeito. Aí habita o inédito da psicanálise; uma 

clínica que se direciona para esse limite da incurável condição de sujeito responsável por seu desejo. Segundo 

Quinet: "O olhar não é ôntico nem ontológico, pois não tem substância; é um furo; nem é um ser, apenas um 

semblante de ser. O olhar é ético, pois implica em um julgamento do sujeito" (QUINET, 2002, p.289) 

O que resta da ordem simbólica? Certamente muito, se pensarmos que ela representa o inverso da 

psicanálise, o último suspiro daqueles que pensam que ela é a guardiã da caixa de Pandora, que, enquanto 

fechada, protege a ordem do mundo. Resta-nos muito porque ela nos é útil para afirmarmos que a psicanálise 

deve reinventar-se aos olhos da teoria queer e pensar uma clínica dos corpos abjetos, daqueles para quem a 

norma produz sentido, e nem por isso a única solução possível é o sintoma. Propomos uma clínica que pense, 

como toda clínica no campo psicológico, na saúde mental, sabendo que não precisa, para tanto, proteger a ordem 

heteronormativa. Ou nas palavras de Tort: “encontra-se no simbólico o que lá foi colocado. Resta, então, a 

verdadeira questão: o que colocaremos nele? (...) a questão será então, para aqueles que se opõe ao espírito do 

tempo, de renunciar às verdades antropológicas intemporais da ordem simbólica para desenvolver uma 

resistência teórica formulada em termos históricos”.
888

 (TORT apud FASSIN, 2008, p.200) 
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 Outro enquanto conceito cunhado por Lacan, que designa “espaço aberto de significantes que o sujeito 

encontra desde o seu ingresso no mundo” (KAUFMANN, 1996, p.385. Cf. LACAN, 2008) 
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 Trata-se do manual de referência diagnóstica no campo psi mais utilizado, que define as patologias psíquicas 

através de parâmetros diagnósticos descritivos. 
888

  « On retrouve dans le symbolique ce qu'on y a mis. Reste donc la vraie question : qu'y mettrons-nous ? (…) 

l'enjeu sera désormais, pour ceux qui s'opposent à l'esprit du temps, de renoncer aux vérités anthropologiques 

intemporelles de l'ordre symbolique pour développer une résistance théorique formulée en termes historiques ». 



 
 

 

 

 

A Infame Medusa - olhar que petrifica  
 

 

Meu amor vai para as mulheres todas, mas em especial às prostitutas, às mulheres 

com pinto, às mulheres que já se descolaram da ideia de mulher, às gordas, às 

magérrimas, às carecas, às velhas, às que carregam lata na cabeça, às bipolares, às 

lésbicas, às que tomam testosterona, às barbadas, às drags, às donas de casa que 

amam demais e apanham, às que gozam sozinhas no quarto, às que se sujam, se 

descabelam. Todo meu amor às estrias, ao sangue menstrual, aos seios tortos, 

caídos, duros de leite, ao clitóris – tão poderoso, às formas infinitas que o corpo 

pode ter. E também aos homens sem pinto, aos homens que vestem saia de vez em 

quando e curtem o ventinho por baixo das pernas. Aos homens que não tem medo de 

ser mulheres às vezes, que não se dignificam pelo estereótipo do macho, que não se 

apoiam no poder sobre o outro. 

Tamiris Spinelli 

 

 

 

 A sexualidade, em termos foucaultianos não diz respeito às preferências ou experiências sexuais. 

Foucault faz transbordar o conceito em termos de senso comum e compreende a sexualidade como um 

dispositivo histórico. Para este autor o dispositivo da sexualidade é uma forma de controle de corpos e 

população, isto é, “o dispositivo da sexualidade tem, como razão de ser, não reproduzir, mas o proliferar, inovar, 

anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo 

cada vez mais global”. (FOUCAULT, 1988, p.101) Ou seja, o dispositivo da sexualidade não reprime os 

indivíduos e sua as práticas sexuais, ao contrário, ele faz os indivíduos falarem, confessarem, exporem. O 

dispositivo da sexualidade é um importante elemento na constituição do sujeito moderno. 

Foucault faz uma análise das práticas discursivas e institucionais e coloca a sexualidade como um meio 

através do qual o Estado, ou seja, o poder soberano, atinge cada corpo para qualificar as práticas sexuais e 

consequentemente nomear os sujeitos. Aquilo que interessa ao Estado é a captura das sexualidades periféricas, 

aquelas que fogem à norma estabelecida por meio do dispositivo da sexualidade. As identidades periféricas, 

produzidas por essa captura, serão escutadas, perscrutadas, descritas no detalhe para serem catalogadas, 

nomeadas e separadas. Essa separação se dá por meio da constituição da norma, isto é, a norma sexual. A partir 

dessa operação, Foucault descreve a construção/invenção do “sujeito homossexual”. Segundo Foucault “A 

homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, 

para uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o 

homossexual é uma espécie”. (FOUCAULT, 1988, p. 43 e 44) 

Aquilo que Foucault descreve como construção dos sujeitos não normativos, não significa um processo 

de exclusão e sim um processo de inclusão nos discursos médico e psiquiátrico. Para o autor: “Exclusão dessas 

milhares de sexualidades aberrantes? Não, especificação, distribuição regional de cada uma delas. Trata-se 

através de sua disseminação, de semeá-las no real e de incorporá-las ao indivíduo.” (FOUCAULT, 1988, p. 44) 

Nessa História da Sexualidade (1988) Foucault descreveu a prática confessional da igreja católica como 

a origem das práticas do exame médico, psiquiátrico e psicológico. A partir desta laicização da confissão, o 

agora paciente confessou aos médios e outros profissionais seus segredos mais íntimos. Ao contrário daquilo que 

era corrente pensar, nunca se falou tanto sobre sexo. O discurso sobre a repressão sexual foi tratado por Foucault 

como um elemento importante do dispositivo da sexualidade. A grande questão foi estabelecer um lugar de fala 

autorizada sobre o sexo. Este lugar ficou definido como a ciência, a medicina, a psiquiatria. Do confessionário ao 



 
 

 

 

consultório, a incitação ao discurso continuou com a psiquiatria e, segundo Foucault, com a psicanálise 

(FOUCAULT, 1988). A psiquiatria catalogou os comportamentos sexuais, produzindo as chamadas perversões. 

Desse modo, ocorreu uma patologização dos comportamentos que escapavam à norma do dispositivo da 

sexualidade. Nesse momento Foucault relaciona escuta da psicanálise aos dispositivos de fazer falar e confessar. 

A psicologia e a psicanálise também se constituíram como elementos do dispositivo da sexualidade.  Uma vez 

que a escuta e o saber produzido por esta escuta são responsáveis pela separação entre os corpos.  

 Foucault para problematizar os processos normativos que produzem sujeitos fora da norma acionou o 

dispositivo da sexualidade. A partir de agora o texto, com Judith Butler vai tomar o gênero como eixo 

problematizador da constituição de sujeitos não normativos. 

Butler ao abordar o gênero fez uso do conceito de performatividade da linguagem
889

. A partir desse 

conceito, a autora propôs uma noção de gênero que abarca a ideia de performatividade (BUTLER, 2003). O 

conceito de performatividade de gênero para Butler é constituído a partir da ideia de “atos performativos”, que 

repetidos a exaustão produzem uma ideia de um gênero naturalizado e essencializado. Desse ponto de vista, não 

há um gênero verdadeiro. O gênero imita, mas é uma imitação sem origem. São os atos performativos repetitivos 

que originam a ideia de uma performatividade de gênero.  

Em sua crítica da ideia de um gênero como construção social, Butler o define como “uma repetição 

estilizada de atos ao longo do tempo” (BUTLER, 2003, p.201) Esse atos repetitivos nos dão uma ideia de 

identidade. Entretanto, Butler afirma que aquilo que é construído é a performatividade do gênero e não o gênero.  

Nesse sentido, Butler problematiza as questões da performance de gênero: 

 

Assim, em que sentido o gênero é um ato? Como em outros dramas sociais rituais, a 

ação do gênero requer uma performance repetida. Essa repetição é a um só tempo 

reencenação e nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos 

socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação. Embora 

existam corpos individuais que encenam essas significações estilizando-se em 

formas do gênero, essa ‘ação’ é uma ação pública. Essas ações têm dimensões 

temporais e coletivas, e seu caráter público não deixa de ter conseqüências; na 

verdade, a performance é realizada com o objetivo estratégico de manter o gênero 

em sua estrutura binária – um objetivo que não pode ser atribuído a um sujeito, 

devendo, ao invés disso, ser compreendido como fundador e consolidar do gênero. 

(BUTLER, 2003, p.200 - grifos no original) 

 

Esta estrutura binária nomeia o que é masculino e feminino e quem deve ser homem ou mulher. O 

binarismo de gênero oferece apenas duas opções para a constituição do gênero e consequentemente do sujeito, 

que será sempre generificado. Para Butler: “Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não 

decorre daí que a construção de ‘homens’ aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo 

‘mulheres’ aplique-se exclusivamente aos corpos femininos.” (2003, p. 24) Desse modo, temos a identidade de 

gênero rapidamente ligada aos saberes que se ocupam do chamado corpo biológico, fazendo com que o destino 

de uma pessoa que nasce com um corpo “feminino” ou “masculino” tenha seu destino determinado através dessa 

descrição. Berenice Bento argumenta que: 
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 Para falar sobre performance, Butler estudou a linguagem em John L. Austin, que entende que a 

linguagem é performativa, ou seja, linguagem é ação.  
 



 
 

 

 

Quando o médico diz: “é um menino/uma menina”, produz-se uma inovação 

performativa e, nesse momento, instala-se um conjunto de expectativas e suposições 

em torno desse corpo. É em torno dessas suposições e expectativas que se 

estruturam as performances de gênero. As suposições tentam antecipar o que seria o 

mais natural, o mais apropriado para o corpo que se tem. (BENTO, 2006, p. 87) 

 

O corpo é marcado antes mesmo do nascimento, gerando expectativas e suposições, ele será constituído 

como feminino ou masculino, conforme anunciado pelo/a médico/a. Este corpo será normatizado e caso fuja 

daquilo que foi programado, será marcado e nomeado. A produção do gênero acontece através da regulação 

heterossexual da sexualidade. As práticas devem ser heterossexuais, caso contrário esse corpo não será 

inteligível porque não corresponderá ao padrão hegemônico. Esse corpo não-inteligível será nomeado como 

“outro”.  

  

Segundo Butler, há uma punição para as pessoas não-binárias, isto é, para quem não segue o que foi 

“acordado”. Segundo a autora: 

 

 

Portanto, como estratégia de sobrevivência em sistemas compulsórios, o gênero é 

uma performance com consequências claramente punitivas. Os gêneros distintos são 

parte do que ‘humaniza’ os indivíduos na cultura contemporânea; de fato 

habitualmente punimos os que não desempenham corretamente o seu gênero. (...) As 

possibilidades históricas materializadas por meio dos vários estilos corporais nada 

mais são do que ficções culturais punitivamente reguladas, alternadamente 

incorporadas e desviadas sob coação”. (BUTLER, 2003, p. 199) 

  

Para Butler esses corpos que escapam à norma da heterossexualidade e do binarismo de gênero 

constituem-se como abjeção. O abjeto é aquilo que precisa ser expelido, descartado, marcado, nomeado, tornado 

“outro”.  

A linguagem é um ato de interpelação pois ela traz o sujeito à existência, do mesmo modo como 

também pode transformar o sujeito em um corpo abjeto.  Para Butler: 

O abjeto designa aquilo que foi expelido do corpo, descartado como excremento, 

tornado literalmente ‘Outro’. Parece uma expulsão de elementos estranhos, mas é 

precisamente através dessa expulsão que o estranho se estabelece. A construção do 

‘não eu’ como abjeto estabelece as fronteiras do corpo, que são também os primeiros 

contornos do sujeito. (BUTLER, 2003, p. 191) 

 

 

Sobre cabeças decapitadas: Psicanálise e Teoria Queer 

 

Que papel poderia ocupar a psicanálise diante de novas práticas que desconstroem corpos e 

identidades? Quais são os limites do olhar da psicanálise sobre corpos, gêneros e práticas sexuais? A 

desconstrução de conceitos rígidos que marcam o anormal faz parte da história clínica e teórica da psicanálise, 

ainda que uma vertente de sua leitura a coloque no papel de mantenedora da ordem simbólica. É imperativo 

refletirmos sobre o papel político das/os psicanalistas, lugar este que ultrapassa os limites da clínica. Podemos 

questionar de dentro da psicanálise o dispositivo da sexualidade? Uma psicanálise reduzida à atenção 



 
 

 

 

flutuante
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, limitada pela clínica e privada de ação política, não responde às demandas reais de corpos e sujeitos 

tornados abjetos através do dispositivo da sexualidade. 

O esforço freudiano de colocar a sexualidade infantil como objeto construiu uma teoria que atravessou 

a concepção da sexualidade adulta. Para Freud não se tratava da busca pela patologia em uma fase inicial do 

desenvolvimento da libido, mas sim daquilo que se repete e evidencia o que faz sintoma no adulto. Nesses 

termos, a teoria queer inverte a questão da normalidade e recoloca a psicanálise na posição de problematizadora 

da ordem do mundo, e não de sua fiel guardiã. Fazer a psicanálise falar no debate com teoria queer é uma forma 

de construir uma reflexão psicanalítica que vá para além da norma, justamente porque ela tem a possibilidade de 

interrogar os avatares das normas ética e moral que constituíram o dispositivo da sexualidade. O estudo da 

histeria empreendido por Freud retira as histéricas do julgo da norma patológica e as põe para falar. Freud 

questionou esse mal-estar, não na ordem de um “surto de mulher”, mas como sintoma real que se manifesta 

fisicamente diante dos olhos.  

 Quando Freud questionou a forma de abordar a histeria, quando interrogou sobre a forma como as 

histéricas eram tratadas, não seria também uma forma política de fazer psicanálise? Ora, enquanto todos 

afirmavam que se tratava de um “surto de mulher”, Freud questionou a origem dos sintomas, interpretando-os a 

partir da relação que o sujeito estabelece com seu o desejo; movimento esse que é condicionado historicamente, 

limitado aos olhares de seu tempo sobre a sexualidade e o gênero. 

 

Serve-nos de exemplo o debate que vivenciamos hoje no Brasil, sobre uma suposta cura para a 

homossexualidade, em torno da qual grande número de psicólogas e psicólogos afirmam que gays e lésbicas 

sofrem por conta da sua orientação sexual. Conforme Fassin: “Continua-se a questionar o desejo homossexual do 

ponto de vista da norma analítica – e de assim dizer ao homossexual o que ele pode ou deve ser, e então do que 

ele não saberia ser ‘sem privar-se de seu ser’”
891

 (FASSIN, p.209). 

 

A questão centrada no sujeito não somente deixa de responder à demandas da ordem individual e social, 

criando estigmas que perseguem esses sujeitos dentro e fora das clínicas, como não avança na compreensão 

teórica necessária para a ação política nas questões de gênero. A psicanálise deve também apropriar-se da 

pergunta foucautiana sobre a constituição da normalidade e questionar a própria ideia de normatividade.  

 O anormal não é construído apenas pelo olhar, ele também recebe da palavra os verbos e substantivos 

que lhe dão forma e existência na linguagem. Desse modo, pode-se indagar sobre como estabeleceram-se regras 

sobre o que falar e como falar? Como normatizaram-se o olhar, o corpo e a linguagem? Segundo Foucault: 

 

Novas regras de decência, sem dúvida alguma, filtraram as palavras: polícia dos 

enunciados. Controle também das enunciações: definiu-se de maneira mais estrita 

onde e quando não era possível falar dele; em que situações, entre quais locutores, e 

em que relações sociais; estabeleceram-se, assim, regiões, se não de silêncio 

absoluto, pelo menos de tato e discrição: entre pais e filhos, ou educadores e alunos, 

patrões e serviçais. Ela se integra nessa política da língua e da palavra – espontânea 

por um lado e deliberada por outro – que acompanhou as redistribuições sociais e da 

época clássica. (FOUCAULT, 1976, p.21 e 22 ) 
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 Maneira segundo a qual, para Freud, o analista deve escutar o analisante, não privilegiando a priori nenhum 

elemento do discurso e suspendendo as motivações que dirigem geralmente sua atenção. (LAPLANCHE, 2007) 
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 « On continue de demander des comptes au désir homosexuel du point de vue de la norme analytique - et de 

dire ainsi à l'homosexuel ce qu'il peut ou doit être, et donc ce qu'il ne saurait être ‘sans déroger à son être' » 



 
 

 

 

 

O feminismo
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 também questiona a psicanálise em seu papel de agente regulador das palavras e dos 

olhares; interroga o olhar ahistórico, pretensamente universal, de certas leituras do aparelho psíquico e da saúde 

mental feitas através de conceitos isolados, agrupados em torno de um dispositivo de normalidade psíquica. 

Segundo Eribon: “não se trata de isolar um núcleo de verdade psicanalítica protegido dos efeitos ‘culturais’ 

históricos, mas de localizar como certos elementos de teoria psicanalítica se constituíram como um dispositivo 

histórico que os condiciona e sobre os quais eles intervêm.
893

” (ERIBON apud FASSIN, p.199). 

Muito se fez em psicanálise desde Freud. Se algumas vertentes tornaram-na guardiã da ordem 

simbólica, Lacan estabeleceu outra leitura que chamou de retorno à Freud. Retorno possível a partir da 

linguagem, que abre um outro olhar sobre a teoria, até então relegada ao compromisso da saúde mental 

normatizada. A psicanalista francesa Colette Soler, leitora e comentadora de Lacan, considera algumas críticas 

feitas pelo movimento feminista sobre a psicanálise. Segundo a autora: 

 

É também no nível da metáfora fálica da mulher que se baseia o que há de mais 

aceitável na objeção feminista. Quando denuncia a coerção original que as ‘imagens 

e símbolos’ de uma cultura exercem sobre as mulheres, ela não está errada - e foi um 

mérito próprio de Lacan admiti-lo, diferentemente de Freud. A mulher é uma 

invenção da cultura, ‘histórica’ que muda de feição conforme as épocas.  (SOLER, 

2005, p.30)  

 

Soler nos ajuda a pensar sobre os questionamentos que feministas fazem em relação à psicanálise, mas 

não apenas isso. A teoria queer nos faz refletir sobre outras questões, fazendo com que reformulemos a pergunta-

chave: como queerizar
894

 a psicanálise? 

 

A função normativa da psicanálise é uma ficção que serviu a interesses dentro da lógica de produção e 

segregação dos corpos abjetos, naturalizando a violência contra tais corpos. Entendemos que os saberes 

construídos em torno do conceito de inconsciente são prolíficos e podem contribuir radicalmente para a produção 

de práticas e saberes que questionam as identidades enquanto lugares de reprodução da ordem simbólica. Nesse 

contexto, Maria Rita de Assis César, argumenta que: 

 

O problema é que a assunção não crítica das novas identidades sexuais e de gênero, 

que amparam os movimentos sociais LGBT e os projetos educacionais 

contemporâneos, pode ter efeitos profundamente ambíguos, pois pode significar o 

aprisionamento daqueles ‘sujeitos’ nos dispositivos de assujeitamento que os 

produziram como patologias. Afinal, o conjunto das ‘identidades’ LGBT foi 
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 A crítica do feminismo à psicanálise é feita em razão do falocentrismo na teoria psicanalítica, isto é, que nela 

toda referência é feita com o pressuposto do homem. A crítica é feita sobretudo a Freud. Várias feministas 

enxergam o avanço de Lacan na literatura psicanalítica em relação as questões de gênero. Mais informações 

sobre isso, em: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/psicanalise-e-feminismo/ 
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 « il ne s'agit pas d'isoler un noyau de vérité psychanalytique protégé des effets ‘culturels' historiques, 

mais de repérer comment certains éléments de théorisation psychanalytique se sont constitués dans un dispositif 

historique qui les conditionne et sur lequel ils interviennent. »  
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 Queerizar a vida precisaria significar uma coisa outra. Precisaria significar uma atitude obscena, estranha, 

uma atitude inconformada, não-conformada, desenformada, disforme em que, ao queerizar-se, essa vida fosse 

capaz de ensaiar outros modos de viver, modos de viver contra-sexuais, como diz Preciado, em que o desejo e 

suas categorias (seja homem ou mulher, seja cis ou trans, seja homossexual ou heterossexual) fossem 

substituídos em termos unicamente de corpos e práticas. (SIERRA, 2013, p.154 - grifos no original) 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/psicanalise-e-feminismo/


 
 

 

 

constituído a partir do discurso médico-jurídico, entre outros e novos agentes sociais 

de regulação e exclusão. (CÉSAR, 2013, p. 195) 

 

Entendemos que a psicanálise deverá ter um papel problematizador no debate sobre práticas e novas 

identidades produzidas através de saberes médicos, psicológicos que ditam os parâmetros de normalidade. 

Através de sua prática clínica e da teoria que dela advém, a psicanálise tem a possibilidade de questionar o 

dispositivo que institui a ortopedia de corpos e prazeres. Ao elaborar uma nosografia contrária às disposições da 

psiquiatria moderna e colocar seu olhar sobre o inconsciente, a psicanálise questiona saberes icônicos que 

produzem sujeitos assujeitados, desejos indesejados. Com esse histórico, a psicanálise traz em sua bagagem a 

inconformidade à norma, ao discurso patológico que fala das histéricas sem ouvi-las, ao sujeito assimilado ao 

desejo que lhe pertence. É a partir desse lugar de borda que a psicanálise pode contribuir para pensar os sujeitos 

que também falam de fora do eixo, marginalizados através de seus corpos e prazeres. 

A histeria, doença ocupada pelos saberes nosológicos que identificavam sua causalidade em distúrbios 

de ordem fisiológica, exigiu uma mudança de ponto de vista para se revelar em sua ordem sexual. É a partir do 

discurso das próprias histéricas que Freud atribui à psicanálise o lugar de saber inconformado, porque dá ouvidos 

aos sujeitos abjetos. Hoje conhecemos uma nova histeria, ‘sintomaticamente’ queerizada, quando homossexuais 

e pessoas trans*
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 continuam a ser vistos/as de fora e marcados/as em seu estatuto de seres abjetos, indesejados, 

sem que os seus desejos se constituam como lugar de saber, porque capturados pelas rígidas regras da 

heteronormatividade. O olhar de Medusa petrifica e isso a torna quase invencível, mas ela é vencida por seu 

próprio reflexo. O olhar petrificador da psicanálise também acorrenta sujeitos e desejos, determinando uma 

ordem simbólica para a qual deve-se voltar o olhar. A teoria queer nos serve aqui como o escudo espelhado de 

Perseu, mostrando à psicanálise seu reflexo docilizador e implacável, fazendo-a olhar para si mesma em seus 

próprios processos de produção de subjetividades. O que a psicanálise fará com isso? 
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RESUMO: 
 
O principal espaço de disputa em relação aos gêneros e sexualidades são os discursos. A produção 
de conhecimento acerca dessas experiências está marcada por uma delimitação de espaços de 
privilégios. Esses espaços podem ser questionados pelas experiências dos que subvertem as normas 
de gênero e sexualidades através de uma produção de conhecimento subversiva 
 
Palavras-chave: produção discursiva; experiências subversivas; saberes anais; feminismos. 
 
ABSTRACT: 
 
The main area of dispute in relation to gender and sexuality are the speeches. The production of 
knowledge about these experiences is marked by a delimitation of areas of privileges. These spaces 
may be questioned by the experiences of which subvert the norms of gender and sexuality through the 
production of subversive knowledge. 
 
Key-words: discursive production; subversive experiences; knowledge’s of the ass; feminisms. 
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Produções discursivas e identidades: entre performatividades e próteses 

 

A história do gênero e das sexualidades tem sido desde sempre a história dos discursos 

acerca das experiências dos sujeitos que passam a ser generificadas e sexualizadas dentro de um 

sistema de inteligibilidade específico. Apesar de haver uma pretensa dicotomia entre os saberes 

eruditos e científicos e os valores do senso comum, tão criticados pelos saberes oficiais, o que se 

pode notar é que, na verdade, há uma cumplicidade entre esses saberes no que se refere às 

experiências de gênero e sexualidades tidas por dissidentes. Ambos os discursos se baseiam em 

uma normatização das experiências e utilizam com grande frequência os argumentos um do outro. 

Talvez não haja campo científico tão moralizado como o que produz saber acerca das sexualidades e 

experiências de gênero, bem como talvez não hajam discursos cotidianos tão cheios de argumentos 

científicos em suas defesas morais. 

 Esses discursos têm sido marcados pela intolerância e patologização de uma série de 

experiências que saem do modelo heteronormativo e cisgênero. Assim, pensar a forma de lidar com a 

diferença é pensar a forma como essa diferença vem sendo pensada. Através de que modelos de 

inteligibilidade e matrizes específicas de produção de conhecimento os saberes acerca de nós – 

bichas, putas, trans, sapas – vem sendo construídos? Quem produz esses saberes e com que 

intenção? 

 O que fica  muito claro, dado o caráter reforçador de estereótipos e reducionismos que esses 

saberes operam, notadamente nos campos médicos e psicológicos, é que se tratam de uma 

produção de conhecimento sobre os que ocupam as margens, não um saber dos que estão à 

margem. Os discursos são sobre as experiências, nunca discursos das experiências, e essa 

produção de silêncio por um lado, e prolifereção de fala por outro, no que se refere às experiências 

de gênero e sexualidadas disparatadas já demarca uma divisão no que se refere aos poderes que 

emanam dessas produções discursivas, pois, “por mais que o discurso seja aparentemente bem 

pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e 

com o poder” (FOUCAULT, 2011, p.10). 

 A produção desses conhecimentos é controlada, e é o controle da produção do discurso que 

forja espaços de privilégios, que definirá a quem cabe a fala e o silêncio numa estratégia de poder 

que apenas reforça as estruturas vigentes, dado que “em toda sociedade a produção do discurso é 

ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos” (FOUCAULT, 2011, p.8-9). O 

discurso, como afirma Foucault (2011), nesse circuito de saber-poder, se dá sempre como uma forma 

de violência sobre as coisas das quais fala, por partir de uma matriz prévia de análise que demarca 
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os limites do espaço normativo e que é tomada sempre como ponto de partida para a construção do 

conhecimento. Assim, se são espaços de privilégios que fomentam as construções científicas que 

violentam nossas experiências enquanto dissidentes de gênero e sexualidades, o foco do 

questionamento e alvo de nossas investidas subversivas se encontra também aí. O espaço de 

privilégio que falo é o espaço de produção de saberes que partem de pressupostos heterossexuais, 

higiênicos e moralizados. Esses são pressupostos que são colocados como ponto de partida para a 

construção de qualquer saber que se pretenda sério, válido, e, nesse sentido, “ninguém entrará na 

ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-

lo” (FOUCAULT, 2011, p.37). 

 Mas, em que estão baseados esses pressupostos que pretendem produzir as verdades 

acerca de nós? A produção de tipologias parece ser uma especialidade desses saberes: diagnósticos 

médicos, nomenclaturas para práticas sexuais possíveis, invenção de termos para cada nova 

expressão que é por esses discursos logo capturada e que muitas vezes não dizem muito das 

experiências que pretendem conceituar, numa verdadeira proliferação de discursos, muitas vezes 

mau disfarçados de convite ao silêncio, produzida pelo dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 

1988). Essa produção demonstra claramente a construção das margens que delimitarão o espaço da 

normalidade, dessa forma, é através da produção de identidades que operam os saberes que forjam 

verdades a respeito das experiências de gênero e sexualidades disparatadas. É na produção de 

identidades que podemos enxergar com mais clareza a intimidade a produção discursiva acerca das 

sexualidades e as relações perversas de poder aí engendradas. 

 Essas identidades são de tal forma inseridas nas relações sociais que até mesmo os grupos 

oprimidos se apropriam delas, muitas vezes deixando de investir numa possibilidade subversiva, 

passando a ter um posicionamento de resignação frente a um ganho que não ameaça em nada a 

sexopolítica dominante, o que pode ser claramente visto nas capturas dos movimentos LGBT’s e nas 

políticas públicas voltadas para esse público, sempre pautadas na criação de uma espécie de zona 

de exceção, de gueto político do qual fora dele essas questões devem ser silenciadas e 

invisibilizadas e, mesmo no interior dessas políticas e movimentos, os ganhos são sempre medidos, 

limitados, tornam-se também forma de produçao de conformismo e produção de silêncios. No 

entanto, questiono: a quem serve essas identidades? Como pensar apropriações subversivas e 

reinvenções dessas identidades? 

 A identidade é algo que acaba por servir a uma hegemonia, é através do estabelecimento de 

identidades que se pode demarcar quem ocupa ou não os espaços de privilégios instituídos no 

momento mesmo de invenção desses espaços e demarcações identitárias. Essas identidades são 

constituídas no bojo da produção do dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 1988). Esse dispositivo 

proporcionará os saberes necessários a manuntenção das relações de poder desiguais que vivemos, 

é ele que estabelecerá as tipologias, sejam médicas, psicológicas, jurídicas ou de outras naturezas, 

que definirão as perversões, as patologias, as ilegalidades, as anomalias e anormalidades de todos 

os tipos que violentam aqueles que subvertem suas lógicas de poder; mas esses saberes não 

encontram sua base  na descoberta, mas na invenção daquilo que o próprio dispositivo produz. Não 

há origem, mas apenas invenção (FOUCAULT, 2011). “Se a sexualidade se constituiu como domínio 



 
 

 

 

a conhecer, foi a partir de relações de poder que a instituíram como objeto possível” (FOUCAULT, 

1988, p. 108-9) e, dessa forma, é impossível desvincular a produção desses saberes da necessidade 

de uma analítica dos poderes que o instituem como verdadeiros. Nesse sentido pode-se concluir que 

“é a ‘identidade’ um ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva da experiência” 

(BUTLER, 2008, p. 38), ou seja, antes de descobrir uma verdade oculta o dispositivo da sexualidade 

inventa, produz essa verdade. 

 Será na forma de se colocar no mundo e sobre a materialidade dos corpos que as 

identidades serão inventadas pelas ciências sexuais, a partir daí as sexualidades e expressões de 

gênero serão não mais algo a serem apenas vividas, experimentadas, mas sim analisadas, 

separadas e hierquizadas. As performatividades de gênero (BUTLER, 2008) e as incorporações de 

próteses (PRECIADO, 2008; 2011) são dois dos elementos que forjam as identidades na atual 

organização sexopolítica sustentando a ideia de um gênero inteligível. Através desses elementos 

serão forjadas e delimitadas as identidades de gênero e as expressões de sexualidades, 

estabelecendo-se assim o espaço privilegiado da norma, com sua produçãço de corpos cisgêneros e 

heterossexais através de uma matriz binária, e a das margens, com sua produção frenética de 

bichas, sapas, trans, putas, drogaditas, e tantas outras experiências só muito forçosamente 

nomeadas e categorizadas pelos saberes hegemônicos. 

 Afirmar que as identidades de gênero se dão através da performatividade é afirmar que o 

gênero se dá através de uma repetição, de uma citacionalidade de formas de estar no mundo, atuar 

nele, que se estabecem na produção do masculino e do feminino. A performance que cada sujeito 

deve executar está relacionada a uma continuidade entre sexo, gênero, sexualidade e desejo, de 

forma que as pessoas que nascem com pênis devem produzir uma performatividade masculina e 

desejar e se relacionar sexualmente exclusivamente com mulheres, enquanto que as pessoas que 

nascem com vagina devem performatizar o feminino e desejar e se  relacionar sexualmente 

exclusivamente com homens. É através dessa equação dos corpos que se produz a matriz de 

inteligibilidade heterossexual, na qual os deslizes a essas normas caem no espaço do abjeto, sendo 

também os discursos que engendram as performances de gênero tidas por corretas que possibilitam 

as suas existências, de forma que a performatividade é o movimento pelo qual esses discursos se 

corporificam, ou seja, a performatividade é postura de discursos em ato (BUTLER, 2008; SALIH, 

2012). 

 No entanto, 

esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais são 
performativos, num sentido de que a essência ou a identidade que por outro 
lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas 
por signos corpóreos e outros meios discursivos (BUTLER, 2008, p. 194), 

e será exatamente essas fabricações que desvelarão os limites dessa imposição identitária, 

principalmente quando da emergência de sujeitos que extrapolam as lógicas binárias heterossexuais 

e cisgênero. 

 Se a ideia de performatividade, defendida por Butler (2008), em alguns momentos pode 

parecer demasiado enraizada no simbólico e nos discursos isso não significa que se negue aí a 

materialidade dos corpos, a recusa se dá da pretensão de naturalidade, de local de ponto de partida 

das experiências que o corpo generificado é posto pela produção dos saberes hegemônicos que 



 
 

 

 

inviabiliza outras formas de existência (SALIH, 2012). É importamte perceber como esses discursos 

acerca dos gêneros e das sexualdades são sempre discursos que forjam os corpos, os criam no 

momento de sua interpelação. 

 A construção do gênero enquanto espaço de expressão de identidade se dá então nesse 

processo de interpelação dos sujeitos (BENSUSAN, 2012). O corpo só ganha sentido dentro da 

matriz de inteligibilidade heterossexual e cisgênero. Mas, se “não há identidade de gênero por trás 

das expressões de gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas próprias 

‘expressões’ tidas como seus resultados” (BUTLER, 2008, p. 48), e é nessa constituição performativa 

que as próteses ganham espaço como signos que viabilizarão a produção do feminino e do 

masculino nos corpos, mesmo que depois de incorparadas elas ganhem nos discursos hegemônicos 

estatuto de naturalidade (PRECIADO, 2008). 

 Sobre isso nos alertará Preciado (2008): “La certeza de ser hombre o mujer es una ficción 

somaticopolítica” (p. 89), pois, para ser de um gênero ou outro, dentro dessa estrutura binária, será 

preciso uma série de incorporações protéticas que nos tornarão viáveis dentro dessa matriz de 

inteligibilidade. No entanto, no capitalismo farmacopornográfico (PRECIADO, 2008), a ideia de 

prótese se amplia em relação ao sentido comumente atribuído à esse conceito, de forma que 

consideramos próteses todos os signos semióticotécnicos e todos os bio e tecno códigos que fazem 

ou desfazem os gêneros, quando apropriados de forma subversiva, num jogo que se utiliza dos 

saberes produzidos nos laboratórios do farmacopornismo não só para reproduzir os gêneros e as 

sexualidades “normais” e “saudáveis” por eles inventadas, mas também para questionar essas 

pretensas verdades através do ingresso num circuito de saber-prazer (FOUCAULT, 1988; 

PRECIADO, 2008) por nós instituído, pois 

somos hombres e mujeres de laboratorio. Efectos de una suerte de 
bioplatonicismo político-científico. Pero estamos vivos: al mismo tiempo 
materializamos el poder del sistema farmacopornográfico y su posibilidad de 
fallo (PRECIADO, 2008, p.93). 

  

Manada TRANSviada e saberes subalternos 

 

Falei anteriormente da pretensa seriedade que demarca a construção dos saberes 

normativos acerca de nós que divergimos de seus parâmetros no que concerce ao gênero e 

experiências e expressões das sexualidades, no entanto, dado que não somos sérios, e nem 

pretendemos, esses saberes não nos servem. O que nos interessa é a produção daquelas que 

abdicam de espaços de privilégios, que mesmo quando ocupam os espaços institucionalizados, 

normativos, o fazem através da subversão e não da docilidade. 

O que pretendo defender, falando como uma manada
897

 TRANSviada
898

, é a produção de um 

saber subalterno que parte da experiência da margem e que pode se infiltrar, corroer a norma, o 
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centro, borrar fronteiras. Ao invés de uma epistemologia normativa, uma epistemolOrgia subversiva, 

que se utilize do que a norma jamais produzirá, que é um saber libertário, dado que não será capaz 

de abrir mão de seu lugar de privilégios que parte de uma normatização e hierarquização das 

experiências. O discurso hegemônico atrelado a repetição do mesmo não pretende abrir espaço para 

a produção de diferença (DELEUZE; GUATTARI, 2010). No entanto, a ideia não é entrar no centro, 

inserir-se na norma, mas forçar de tal maneira esse espaço que ele perca seu sentido, exploda-se 

através de um terrorismo experimental dionisíaco que produza uma orgia entre os saberes 

dissidentes e hegemônicos, de forma que os fluídos e desejos se misturem ao ponto de tornarem-se 

indistinguíveis uns dos outros. 

Esse saber é um saber que se caracteriza pela profanação dos saberes hegemônicos, da 

negação de seu estatuto como único produtor de verdades, é a afirmação de que eles não nos 

servem e de que, assim como os saberes do centro, as margens também podem inventar verdades, e 

essas mais próximas de suas realidades e experiências, sem a violência dos saberes hegemônicos. 

Seus valores e conceitos se colocam como um opressor a ser vencido, mas nessa guerra as armas 

utilizadas são diferentes das utilizadas pelos saberes do centro, o que há é festa, sexo, drogas, 

experimentações... Para isso é urgente o investimento político-desejante (DELEUZE; GUATTARI, 

2010) na produção desses novos saberes, e, além disso, 

es preciso transformar ese saber minoritario em experimentación colectiva, 
práctica corporal, en modo de vida, en forma de cohabitación, antes de que 
todos y cada uno de los frágiles y escasos archivos existentes de feminismo 
y cultura queer hayan sido completamente reducidos a sombras 
radioactivas (PRECIADO, 2008, p.243). 

 Preciado (2009) chamará essas produções discursivas subversivas de saberes anais. 

Saberes que emanam do cu, do indigno, do sujo. Curiosamente a  parte mais interditada do corpo 

passa a ser instrumento de luta política, assim como as experiências mais interditadas na sociedade 

passam a se beneficiar dos não lugares a elas impostas, mostrando que não somos as únicas a 

sentir os efeitos da norma, todos estão limitados por ela, nós ao menos ainda conseguimos fazer 

alguma festa, gozar entre os nossos. 

 O sujeito da fala dos saberes hegemônicos é o homem, entendendo homem como qualquer 

pessoa que ocupe o lugar de uma heterossexualidade política, de um privilégio e de uma cegueira 

frente a sua própria condição. Nesse sentido me aproprio da ideia de heterossexualidade como 

regime político defendida por Monique Wittig (2004). Homens são todos aqueles impedidos de olhar 

para o próprio cu, são castrados dele (PRECIADO, 2009), avessos a qualquer coisa referente a 

analidade. “El ano castrado es lo armario del heterosexual” (PRECIADO, 2009, p. 137), logo,  eles 

estão impedidos de produzir qualquer tipo de saber subalterno, pois para isso necessitariam abrir 

mão de seu espaço-prisão de privilégio, ampliar as possibilidades de seus corpos e cus castrados, o 

que, afinal, consistiria em deixar de ser homem. Não podem sequer imaginar o alívio que isso traz. 

 Mas de que cu se fala quando o foco é a produção de saberes anais, minoritários, 

subalternos? Direi que o cu do qual se fala é o cu que fala, o cu que, mesmo posto no lugar do 

silenciar ousa se colocar, ao contrário, no lugar dos discursos! Assim, a analidade das práticas, 

                                                                                                                                                                                     

utilizo o TRANS em maiúsculas para evidenciar as possibilidades de transcender as normas que 
nossas experiências enquanto dissidentes de gênero e sexualidades possuem. 



 
 

 

 

experiências e discursos que geram um circuito de prazer-saber (PRECIADO, 2008) se dá através de 

orifícios falantes que extrapolam em muito uma territorialização dos corpos. As experiências que 

desafiam as ficções normativas e ousam criar suas próprias ficções desmascarando o caráter 

construído das realidades performativas e protéticas de cunho político que querem impor como 

natureza, tornam-se experiências anais. Assim, todo buraco aberto nos corpos e nas ideias, fora das 

territorialidades instituídas, tornam-se cus, tem potência terrorista no sistema sexopolítico dominante. 

São através dessa multiplicidade de buracos que os saberes anais são produzidos, através deles 

injetam-se substâncias psicoativas, silicone, hormônios; através deles enfiam-se dildos de todos os 

tipos e tamanhos em inúmeras citações descontextualizadas da norma heterossexual e cisgênero. 

Através dessa circulação de fluxos, desse entre e sai de substâncias, objetos e sujeitos abjetos é 

produzido um saber contra-hegemônico que pode explodir as  matrizes de inteligibilidade dos gêneros 

e sexualidades impostos a nós pela norma. Esse é o saber produzido nas ruas e nas camas que as 

putas frequentam, o saber das travestis e transexuais em suas modificações corporais que não 

encontram respaldo num sistema de saúde patologizante extremamente restritivo, é o saber das 

bichas e sapas que reterritorializam um corpo adestrado para a heterossexualidade. 

 Esses saberes emergem dos múltiplos cus dos disparatados, dos marginais, dos 

transtornados de gênero, dos impossibilitados de representatividade na esfera pública. E a essa 

altura é importante questionar: de quantos cus o corpo é capaz? E: do que a proliferação de cus é 

capaz nos corpos? Se o corpo normatizado é inviabilizado de produzir cus, os corpos dissidentes se 

lançam numa proliferação frenética de analidade em suas existências. Essa proliferação se dá 

através de uma coletivização dessas experiências, que nunca são equivalentes, que não geram uma 

identidade para os que integram essa manada TRANSviada, mas que são produzidas e reinventadas 

através dos múltiplos encontros dos que transitam na manada. O que nos une é a abertura para a 

produção de prazer-saber acerca de nós mesmos através da experimentação. Esses saberes não 

tem a pretensão de universalidade, não produzem verdades universalizáveis, nem tem um local 

específico de produção, não se filiam a uma disciplina ou campo de estudos específico, não são 

saberes privatizáveis e restritos a determinados sujeitos ou grupos privilegiados, mas são saberes 

coletivizados, prazeres compartilhados. A manada está aberta para receber, e sempre busca uma 

maior possibilidade de abertura, seu cu é aberto e coletivo, suas possibilidades são múltiplas, a aos 

que ainda permanecem castrados de cu, posso fazer como manada o mesmo convite que Preciado 

(2009): “Colectiviza tu ano. El arma es modesta, pero la posibilidad de acción cercana e infinita” (p. 

172). 

 

Micropolíticas de gênero e subversões 

 

 A manada TRANSviada utiliza seus saberes produzidos por sujeitos não-homens
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 para 

desbaratar a heterossexualidade como regime político. Nossa intenção é sabotar a heteronorma que 

nos oprime, que limita ou, muitas vezes, inviabiliza nossas existências. 
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 É importante frisar que a emergência de um sujeito não-homem se dá em contraposição à 
produção de homens politicamente heterossexuais, entendendo a heterossexualidade, tal como Wittig 



 
 

 

 

La heterosexualidad se presenta como un muro construido por la 
naturaleza, pero es sólo un lenguaje: un amasijo de signos, sistemas  de  
comunicación,  técnicas  coercitivas,  ortopedias  sociales y estilos 
corporales (PRECIADO, 2009, p. 140), 

a heterossexualidade é, assim, uma ficção normativa que pode ser questionada através de 

micropolíticas de gênero (PRECIADO, 2008) subversivas, através de práticas contrasexuais 

(PRECIADO, 2011) que questionam o funcionamento sexopolítico hegemônico.  

 A ideia de gênero parece mesmo ser um dos principais focos das investidas de nosso poder 

terrorista como manada TRANSviada, isso porque é através do gênero que se constroem grande 

parte das ficções reguladoras nos modos de vida na contemporaneidade. Dessa forma, desconstruir 

a ideia de gênero como natureza é um dos principais focos na produção dos saberes subalternos. 

Para isso é necessário pensar o gênero e as experiências que o tornam viável como intrínsecos a 

uma modalidade específica de distribuição dos poderes na sociedade cisgênero e heterocentrada e, a 

partir daí, proliferar formas de sabotagem desse sistema que passem por nossas experiências e 

experimentações como corpos dissidentes. Investir no que Preciado (2008) chama de “forma 

modesta, corporal, implicada y responsable, de hacer política” (p. 248). 

 Butler (2008) já nos alertou para o poder subversivo das citações descontextualizadas nas 

expressões de gênero e sexualidades, e de como essas citações, ocorrendo de forma consciente ou 

não, mostram exatamente o caráter construído e normativo do gênero. Não há gênero como 

essência, qualquer tentativa de uma ontologia do gênero será destruída por experiências que saem 

do programado, que “erram”, mostram o poder terrorista desse erro no que Bensusan (2012) 

denomina errorismo. 

A ordem de ser de um dado gênero produzem fracassos necessários, uma 
variedade de configurações incoerentes que, em sua multiplicidade, 
excedem e desafiam a ordem pala qual foram geradas (BUTLER, 2008, p. 
209), 

e é aí que reside nossa potência tranformadora, questionadora. É através dessa produção de “erros” 

e “fracassos” frente ao ideal regulatório normativo que mostramos nosso poder de subversão, nos 

reapropriando de seus ideais normativos para a construção de novas possibilidades de experenciar 

os gêneros e um além dos gêneros. São através desses “deslizes” intencionais que entramos na 

matriz dos poderes instituídos, mas não para reproduzir o que está posto por ela, mas para por em 

xeque as relações de dominação por ela imposta, para, através de nosso errorismo de gênero tornar 

explícita a artificialidade e arbitrariedade desse sistema. 

 No entanto, não acreditamos mais nas grandes revoluções, elas já demonstraram que 

também podem ser castradas de cu (PRECIADO, 2009), e, dessa forma, nossa aposta agora são nas 

microrevoluções, nos planos moleculares, no investimento em linhas de fuga ativas que podem ser 

produzidas em nossas experiências (DELEUZE; GUATTARI, 2010). Assim, acreditamos que é 

                                                                                                                                                                                     

(2004), como um regime político. Dessa forma, não há contradição de uma produção de subjetividade 
como não-homem e a experiência das masculinidades. Essa questão se torna muito importante, 
principalmente, quando nos referimos aos transhomens, experiências nas quais o não-homem não 
pode ser utilizado como recusa de possibilidade de produção de masculinidade em seus corpos e 
performances de gênero que a norma cisgênero impõe, mas, justo ao contrário: é ao se tornar 
homens que os tranhomens devém não-homens politicamente. (Agradeço aqui a Jota Mombaça que 
me alertou da importância de destacar e esclarecer essa relação entre não-homens e 
transmasculinidades). 



 
 

 

 

através de nossos modos de vida que faremos a revolução anal, através de nossas produções 

desejantes que engendram prazeres-saberes dissidentes a partir dos inúmeros cus abertos em 

nossos corpos e ideias. Para isso nos apropriamos dos recursos criados pelo capitalismo 

farmacopornográfico com a finalidade de produzir desvios em suas normas, inclusive na própria ideia 

de gênero, aí não mais com uma visão essencialista, mas levando à radicalidade a artificialidade 

dessa construção normativa, empregando um devir revolucionário no gênero que por fim o anularia, 

pois, 

se o gênero é algo que a pessoa se torna – mas nunca pode ser –, então o 
próprio gênero é uma espécie de devir ou atividade, e não deve ser 
concebido como substantivo, como coisa substantiva ou marcador cultural 
estático, mas antes como uma ação incessante e repetida de algum tipo 
(BUTLER, 2008, p. 163), 

repetida e errada, repetida, mas sempre com a possibilidade de ser reinventada no momento de sua 

colocação em ato. 

 Essa outra modalidade de luta nos lança uma série de desafios, é necessário questionar, 

inclusive, antigos espaços de lutas que já não se mostram potentes na desconstrução dos gêneros 

através de uma revolução que se dará através de uma epistelOrgia. É necessário o investimento 

numa desterritorialização (DELEUZE; GUATTARI, 2010) radical nas produções de subjetividades, na 

qual o nomadismo ganha espaço. 

 Nessa outra revolução os aspectos desejantes ganham centralidade. O desejo como inventor 

do socius (DELEUZE; GUATTARI, 2010) se coloca como imperativo, a erogênese da manada 

TRANSviada emerge dessa fricção frenética de novos desejos que erram os caminhos, que inventam 

possibilidades, que fabricam mais e mais territórios subjetivos (BENSUSAN, 2012). É necessário 

assim jogar com o desejo, e jogar com o desejo é jogar com nossos corpos, reinventar possibilidades 

subversivas que invistam numa contrasexualidade que prolifere dildos e cus sobre os corpos 

(PRECIADO, 2011). 

Es necessario desarrollar micropolíticas del género, del sexo y de la 
sexualidad, basadas em prácticas de autoexperimentación (más que de 
representación) intencionales que se definan por su capacidad de rechazar 
y de resistir a la norma, de crear nuevos planos de acción y de subjetivación 
(PRECIADO, 2008, p.255). 

 

O que pode a manada TRANSviada no feminismo? 

 

 Ora, se a produção dos saberes hegemônicos está atrelada necessariamente à produção de 

homens politicamente heterossexuais, a discussão da produção anal dos saberes parece-me estar 

atrelada por sua vez a uma questão feminista. Digo feminista, e não das mulheres, essa outra ficção 

sexopolítica (PRECIADO, 2008; BUTLER, 2008). A abertura do cu está notadamente relacionada a 

produção do feminino, sendo essa uma das grandes razões de sua proibição no âmbito do sistema 

heteronormativo, “os atributos identificados como feminino são marcados pela inferioridade, mas 

esses atributos não são propriedade das mulheres” (BENTO, 2011, p. 87). A interdição exercida 

sobre o cu passa por uma interdição do feminino nos corpos (SÁEZ; CARRASCOSA, 2011). Assim, 

as demandas feministas passariam de um sujeito fictício e vagamente conceituado: “a mulher”, para 

todas as experiências relacionadas aos sujeitos não castrados de cu, de todas aquelas que rompem 



 
 

 

 

com os binarismos reducionistas heterocentrados. Incluem-se aí os meninos femininos
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, desde a 

infância violentados e terapeutizados por não responderem a demanda de uma performatividade de 

gênero que dizem ser a correta; as bichas chamativas e escandalosas, que são motivo de chacota 

para muitos; as pessoas transexuais que vem afirmar que suas genitálias não tem o  poder de afirmar 

verdades sobre suas subjetividades; as putas, excluídas  que estão das demandas do feminismo 

tradicional; as mulheres violentadas das mais diversas formas em inúmeras situações; as atrizes e 

atores pornô, dos quais a maioria só quer usufruir do trabalho às escondidas... 

 Com Butler (2008) há uma radicalidade do questionamento das mulheres como sujeito do 

feminismo. Ela mostra como “se tornou impossível separar a noção de ‘gênero’ das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida” (p. 20), de forma que o 

investimento político nessa categoria como lugar de demarcações de identidades políticas pode, no 

final das contas, contribuir com a manutenção da ordem que a princípio se combate. Dessa forma, 

para além de estabelecer identidades fixas que legitimem as lutas é necessário questionar essas 

mesmas identidades como uma forma de desnaturalizar as hierarquias e opressões que estão 

pautadas no gênero e expressões de sexualidades, bem como de seus vários atravessamentos como 

as questões relacionadas à classe e etnia. 

 No entanto, com isso a manada TRANSviada não advoga o fim do feminismo, mas, ao 

contrário, possibilidades de reinvenção que amplie os espaços de disputa no sistema sexopolítico 

dominante. “Nunca foi tão necessário o feminismo e urge que façamos um bom combate à visão 

hegemônica que considera o feminismo como uma prerrogativa exclusiva das mulheres biológicas” 

(BENTO, 2011, p. 94), é necessário que também o feminismo abra seu cu para receber a 

multiplicidade que emana de nossas experiências como dissidentes de gênero e sexualidades. Não 

há mais sentido em manter uma luta baseada em um marcador que surge no âmbito dos saberes 

médicos como é o gênero (PRECIADO, 2008), devemos, ao contrário, ao nos apropriar dessa ideia 

fazê-la implodir. Assim, o que reivindicamos é um feminismo da destruição, e inicialmente essa 

destruição, desterritorialização, se refere as suas próprias ontologias, “e l des-reconocimiento, la des-

identificacíon es una condicíon de emergencia de lo político como posibilidad de transformación de la 

realidad (PRECIADO, 2008, p. 284), e é desse estranhamento frente a si mesmo que surge a 

possibilidade de um feminismo de manada, de um feminismo TRANSviado. 

 O feminismo não pode ser o inviabilizador de formas de vida, o definidor dos que podem ou 

não ocupar espaços de lutas, proprietário de identidades que, por fim, nos oprimem, o feminismo não 

pode reinvidicar para si a definição do gênero de seus sujeitos. Se entendemos o gênero como uma 

ficção sexopolítica, como pensar em alguém ou alguma instituição que seja proprietária desse 

gênero? O feminismo da manada TRANSviada reinvidica a reapropriação do gênero através de uma 

série de desejos e experimentações que retirem dele seu estatuto de imutabilidade, o que retiraria 

dele também seu poder normativo de controle sobre os corpos de todos os sujeitos e poder de 

violência sobre os corpos dos disparatados de gênero e sexualidades. 
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 Berenice Bento (2011) utiliza o termo feminino ao invés do termo afeminado. A substituição ocorre 
como uma alternativa a um termo marcado pela discriminação e violência, além de que o termo 
afeminado traz a ideia de algo que sendo outra coisa naturalmente tornou-se feminino, o que contribui 
com a essencialização e naturalização das identidades de gênero. 



 
 

 

 

Mi género no pertenece ni a  mi familia ni al Estado ni a la industria 
farmacéutica. Mi género no pertenece ni siquiera al feminismo, ni a la 
comunidad lesbiana, ni tampoco a la teoría queer. Hay que arrancarle el 
género a los macrodiscursos y diluirlo en una buena dosis de psicodelia 
hedonista micropolítica (PRECIADO, 2008, p. 284). 

 Nada ficará de pé frente a passagem da manada TRANSviada, somos multiplicidade, não nos 

delimitamos em identidades pois não permitimos essa violência sobre nós mesmos, inventamos 

nossos próprios saberes que se dão não como um ideal normativo, mas como uma utopia dionisíaca. 

Nossa revolução se dará pelo cu, e esses cus tem dentes, aboncanham, mordem, destroçam as 

normas e seus saberes fascistas. Nossos cus são feministas, e para um feminismo mais tradicional o 

único consolo que podemos dar é que entre nós não há homens, somos não-homens desse regime 

heterocentrado. Por outro lado também não somos apenas mulheres, e mesmo as que poderiam sê-

lo nos limites instituídos pela norma cisgênero e heterossexual o recusam por saber que o corpo 

sempre pode mais, e que cus surgem em locais inesperados por todo esse corpo numa proliferação 

erótica de prazeres-saberes. Demarcar uma identidade é o que menos nos importa, pois, “no mundo 

da vida, não encontramos a mulher, o gay, a lésbica, a transexual. Essas marcas identitárias são 

abertas e problematizadas” (BENTO, 2011, p. 79). 

A abertura dos cus nos demanda uma guinada feminista, um feminismo sem sujeito 

determinado, um feminismo do destrutivo, do contaminador, do questionador dos saberes do centro, 

um feminismo que não entre nos jogos de saber-poder falando a mesma língua daqueles que  

ocupam os lugares de privilégio. Em síntese, um feminismo dos não castrados de cu, dos que não 

falam desde o lugar privilegiado do discurso dos “homens de verdade”, um feminismo que possa ser 

a aposta de todos os sujeitos não-homens, nós – as bichas, sapas, trans, putas, drogaditas, 

pornográficas – que apanhamos no passado e continuamos apanhando hoje desses saberes 

hegemônicos que engendram práticas cotidianas e “intervenções” institucionais e profissionais 

totalitárias, fascistas. E assim, como uma manada que urra imbuídos de um poder terrorista que jorra 

de nossos modos de vida erráticos, podemos afirmar que não nos calaremos diante das violências, e, 

para encerrar, afirmo como manada com o poeta chileno Pedro Lemebel, que para esses saberes e 

as práticas por eles engendradas “yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo compañero. Y ésa es mi 

venganza”. 
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Resumo: Segundo sociólogo J. Baudrillard: “somos todos simbolicamente transexuais”. O signo ou o 
órgão do corpo são próteses que levam o artifício, seja na mudança de sexo ou nos jogos 
morfológicos e gestuais. Se antes era o destino anatômico que ditava o modelo e comportamento 
identitário de gênero e suas escolhas sexuais, na pós-modernidade, é o destino artificial, produzido 
pela tecnologia de si que indica a multiplicidade deste devir. 
Palavras-Chaves: transexualidade, corporeidade, queer 
  
Abstract: According to known sociologist J. Baudrillard: "we are all symbolically transsexual". The 
sign or the body limb are prosthesis which take the artifice, whether it is by the sex change or by the 
morphological and gestural games. If we had, before, the anatomical fate dictating the gender model 
and identity behavior - and also the gender sexual choices -; now, in post-modernity, this role is played 
by the artificial fate, which is produced by the technology of one's own and indicates the multiplicity of 
what is to come.  
Key-words: transsexuality, corporeality, queer 

 O olhar-se no espelho determinava quem éramos através de uma imagem feita de contornos 

e pele. O eu passara a ser esta entidade de fronteira definida pelo corpo, que se movimenta, copula, 

corre, dorme, sente dor, fome, prazer, cresce e degenera. O corpo na Modernidade sempre foi 

experenciado por uma individualidade intransferível e quase nunca questionada. A imagem deste 

mesmo espelho se liquefez. Este corpo racional e uniforme se evaporou. Junto a ele, as questões de 



 
 

 

 

identidade, de subjetividade, sexualidade, gênero, relações sociais, culturais. A complexidade de si é 

agora o espelho multifacetado da própria imagem. O corpo se multiplica, se fragmenta, se forma, se 

deforma, se constrói, se virtualiza, borram-se as fronteiras, as definições, até alguns anunciarem o 

seu próprio  fim
901

.  

 Questionar o próprio corpo é colocar sob suspeita a própria condição do indivíduo 

contemporâneo, assim como suas interpretações de homem e mulher dentro das inscrições culturais 

a qual são estabelecidos. De acordo com Don Ihde
902

 , existem três sentidos para o corpo. O primeiro 

deles é a compreensão fenomenológica sobre como o corpo nos fala do mundo emotivo, perceptível 

e móvel. O segundo sentido está na construção do corpo como um artefato social e cultural, que se é 

experenciado a partir de situações, valores, morais. O terceiro é justamente o corpo em relação às 

dimensões tecnológicas, simbioses entre corpo/máquina e seus feitos da auto-identidade. 

 A partir deste conceito, desenho aqui os três sentidos da corporeidade: o corpo Moderno, ou 

seja, o corpo enquanto matéria sólida, disciplinado sob as normas do direito, da medicina, da religião; 

o corpo Líquido, o corpo que se in/disciplina, que rompe fronteiras, que ganha próteses, silicones, 

cirurgias modeladoras, o corpo da estética, da subjetividade exterior, das multiplicidades de gênero, 

sexualidade e identidades. E o corpo Etérico, ou o corpo virtualizado, sem formas, de fluxos e gases, 

sem fronteiras, biocibernético, o corpo que é simulado, digitalizado, plugado, ou seja, o corpo pós-

humano. 

As indagações contemporâneas não levam mais somente a indagar que corpo eu quero ter, no 

sentido da forma e da estética, mas as questões se deslocam para um projeto pragmático-funcional, 

relativo às funções que quero dar a este corpo. A pele deixa de assumir este caráter de invólucro, 

desaparecendo assim o significado de limite diante das tecnologias invasivas. O corpo troca a pele 

como quem troca o chip.  Mudanças radicais alegam o corpo como um construto obsoleto, 

devido a sua forma biológica limitada, frágil, perecível, pouco durável para a complexidade e 

velocidade de informação que acumulou. Para Deleuze e Guatarri, o desejo é maquínico, produto de 

agenciamento e devires. Seria então o desejo do corpo um processo sempre construído, uma ligação, 

um rizoma, uma dobra e não uma entidade pura, um conceito estabelecido, um dado determinado
903

. 

Nesta perspectiva é o que também acrescenta Ieda Tucherman: 

Diante do corpo obsoleto, um novo projeto se elabora: entender o corpo 

como objeto de um projeto, compreendendo que alterar a estrutura do 

corpo tem como resultado ajustar e estender sua consciência no mundo. 
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Sendo assim,  vivemos um período do psicossocial, em que o corpo 

girava em torno de si mesmo, orbitava, tendo-se como centro, iluminava 

e inspecionava a si mesmo como topos da psique e do social. Agora, 

obsoleto, separa-se dessa subjetividade para reexaminar-se, reprojetar 

sua estrutura. 
904

 

 

 Estes corpos como projeto e processo se dão através de suas encenações e perfomances, 

resultado de investimentos tecnológicos que desestabilizam as noções de natureza e artifício.  No 

que se compreende como pós-modernidade, a corporeidade passa a ser signo ou próteses que 

levam o artifício, seja na mudança de sexo ou nos jogos vestimentares, morfológicos e gestuais. O 

corpo como processo de produção permanente nos leva a territórios existenciais em formação e 

novos desenhos de cartografias que ultrapassam os limites do indivíduo.   

 Como espaço territorial por onde perpassam estes corpos-fluxos, temos a Teoria queer
905

  

que permite pensar a ambigüidade, a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero, 

mas, além disso, também sugere novas formas de pensar a cultura, o conhecimento, o poder. Hoje 

podemos comprar, consumir, gerar e trans/formar o corpo, a alma, o gosto, o desejo, o sexo, o 

gênero. Não há mais limites para criação de si, mas nem por isso, a liberdade inventiva desta 

produção maquínica dos vários eus escapa das antologias narrativas das identidades que se fabrica. 

Os corpos queers percorrem as construções da singularidade que se realiza na integração de vários 

processos em conexão, que inventam e se refazem nas relações do corpo e com o corpo, outras 

formas de presença, outros estilos de ser e estar no mundo. É o agenciamento do humano e o não-

humano, da carne e do metal, do cérebro e do silício.  

Para Tucherman, o indivíduo emerge não de uma evolução linear da espécie humana, 

independente e determinada, mas de um mundo complexo, onde se mistura a biologia, a técnica, à 

política, entre outros processos de corporificação. Vai mais adiante, nos forçando a repensar o 

processo ilusório da dualidade: 

Não há, como nunca houve, subjetividade de um lado e a técnica do 

outro. Do mesmo modo criticamos os dualismos tradicionais, a saber: 

sujeito e objeto, natureza e cultura, interior e exterior, corpo e alma, 

natural e artificial, homem e máquina, precisamos repensar talvez o 

último avatar do binarismo: a oposição entre humano e não-
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humano.(...)O corpo projeto é, ou pode ser, totalmente ligado à invenção 

e articulação de novos territórios existenciais.
906

  

 

   O que seria então os queers, senão esta encruzilhada de múltiplos componentes de 

subjetividades que são agenciados tanto pelos modelos fixos de sexualidade, seus processos de 

normatização e vigilância, como também pelo desejo do devir, das escolhas pessoais do próprio 

corpo e da auto-referência de gênero? Uma nova invenção, só que desta vez, assimilada e 

visibilizada pelo seu caráter criativo. Não estou querendo dizer com isto que todas as identidades 

pós-modernas estão vivenciando gênero e desejo no seu processo mais ambíguo, mas existe uma 

brecha deixada pela sólida modernidade, uma fissura diante da enorme represa construída para inibir  

outras formas de ser e estar no mundo vivido. 

 Somos todos transexuais 

 Compartilho então a defesa da idéia do sociólogo francês J. Baudrillard, de que: “Somos 

todos transexuais. Assim como somos mutantes biológicos em potência, somos transexuais em 

potência. E não é uma questão de biologia, somos todos simbolicamente transexuais”.
907

 Para 

defender a teoria, Baudrillard recorre ao movimento de liberação sexual como uma etapa para a 

transexualidade na sociedade contemporânea: 

A revolução sexual, ao liberar todas as virtualidades do desejo, leva à 

interrogação: “sou um homem ou uma mulher?”  (...) Tal resultado 

paradoxal de toda a revolução: com ela começam a indeterminação, a 

angústia e a confusão. Passada a orgia, a liberação deixa todo o mundo 

à procura da identidade genérica e sexual, com cada vez menos 

respostas possíveis, por causa da circulação de signos e da 

multiplicidade dos prazeres. Foi assim que nos tornamos transexuais.
908

 

 

 O corpo para as/os transexuais é o próprio discurso que denuncia o gênero como processo 

intercambiável, podendo livrar-se da dicotomia entre corpo-natureza versus corpo-cultura e afirmar 

que, nesta perspectiva, as/os mulheres/homens biológicas/os e as/os mulheres/homens transexuais 

se igualam. Esta é a primeira cirurgia a que somos submetidos. A cirurgia para a construção dos 

corpos sexuados. “A cirurgia do signo ou órgão, trata-se de próteses, e hoje, em que o destino do 

corpo é tornar-se prótese, é lógico que o modelo da sexualidade se torna a transexualidade, e que 

esta se torne a parte do espaço da sedução”.
909

 

  Analisando então os corpos enquanto próteses, somos todos transexuais, pois, nossos 

desejos, sonhos, papéis não são determinados pela natureza. Todos nossos corpos são fabricados: 

corpo-homem, corpo-mulher. Antes mesmo de nascer, já existe um devir sobre nossos corpos e 

nossas performances correspondentes ao sexo e gênero, um conjunto de expectativas estruturadas 
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numa rede complexa que determina nossos gostos, comportamentos, gestualidades, subjetividades. 

O corpo é um texto socialmente construído, produzindo códigos que naturalizam-se no processo 

histórico e cultural.  Para a teórica pós-feminista Beatriz Preciado
910

, mesmo antes deste corpo 

nascer, ele já adquire expectativas que irão gerar sua performance de gênero através de precisas 

tecnologias sociais. Dentro da barriga da mãe, através de um exame de ultra-sonografia, por 

exemplo, já se pre/escreve o “destino” deste corpo, seu gênero e seu desejo. Roupas azuis ou rosas, 

carrinhos ou bonecas, todo um movimento de gênero pré-discursivo está sendo gerando. Na opinião 

de Preciado, este efeito não é apenas performativo, mas protético, na medida em que cria corpos, 

desfazendo o laço do corpo com a natureza para o corpo-tecnologia e então, seus gêneros como 

produto da fabricação dos corpos sexuais. Preciado ainda enfatiza que os corpos já nascem 

operados pelo investimento cultural. Assim  os transexuais são a prova de que esta primeira cirurgia 

“cultural” que determina através do nossos corpos-sexuados, o nosso gênero e a nossa atuação do 

“ser” mulher ou homem, nem sempre tem êxito, já que não lhe conferem sentido. Nascer com vagina 

ou pênis, não indica sua adaptação a este corpo e as categorias de interpretação do 

feminino/masculino.  

De acordo com teórica pós-feminista Judith Butler, gênero é produto de uma realidade 

fabricada, construção imitativa e contingente, um estilo cultural, um ato. Ou seja, para ela, as 

identidades de gênero são manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios 

discursivos. Como enfatiza Butler, a “verdade interna” do gênero não passa de um ato performático 

inscrito na superfície do corpo. “Se a verdade interna do gênero é uma fabricação, e se o gênero 

verdadeiro é uma fantasia instituída e inscrita na superfície dos corpos, então, parece que os gêneros 

não podem ser nem verdadeiros nem falsos, mas somente produzidos como efeitos da verdade de 

um discurso sobre a identidade primária estável”
911

  

 A “performance” dos/das transexuais são a manufatura do seu gênero, des/naturalizando a 

coerência entre sexo e gênero, ao mesmo tempo em que se revela “a farsa” de uma identidade 

primária sobre a qual molda-se o que se entende por masculino e feminino. Este seria o sentido da 

paródia, que desconstrói o “natural” do “falso” através da ilusão que demonstra ter a aparência. Como 

apresenta Butler, o travesti, o transexual, os transformistas, as drags queens brincam com a distinção 

entre a anatomia do performista e o desejo do gênero que se deseja performatizar. Pode-se dizer que 

sua essência interna é masculina enquanto a aparência externa é feminina, como também a sua 

inversão, onde o seu corpo é masculino (como por exemplo, a existência do pênis), enquanto seu eu 

interno é feminino. Ou ainda o próprio hibridismo, ter no corpo a própria mistura (pênis e seios), como 

também a mudança de sexo e a negação essencializada na identidade intrínseca de seu gênero que 

perpassa comportamentos ora definidos como masculinos, ora como femininos, o que desmonta a 

questão do binômio natureza/cultura por onde se engessou o gênero, a sexualidade e o corpo na 

modernidade. 

O processo de construção do corpo transexual, seja este instituído como masculino ou 

feminino, coloca em questão a corporeidade do sexo anatômico, a identidade de gênero e a 
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performance de gênero. Por mais que cirurgicamente haja uma construção da imagem do corpo de 

mulher/homem “real”, a própria manufatura que cria, acaba por revelar a estrutura imitativa do próprio 

gênero performatizado, desnaturalizando a coerência da unidade cultural que define  sexo e gênero. 

Não são só as situações de travestimentos, nem de transexualização que produzem gêneros 

performatizados, o que Butler esclarece é que o gênero vivido por cada um de nós,  é resultado de 

uma performance repetida por padrões culturais e hegemônicos que definem, regulam e inscrevem 

nos corpos que o sexo é sinônimo do gênero e portanto de sua prática de desejo legitimadas.  

A performance é a realizada com o objetivo estratégico de manter o 

gênero em sua estrutura binária. (...) O gênero é uma identidade 

tenuamente constituída no tempo, instituído num espaço externo por 

meio de uma repetição estetizada de atos. O efeito do gênero se produz 

pela estilização do corpo e de se ver entendido, consequentemente, 

como a forma corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos 

corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu permanente 

marcado pelo gênero. (...) o fato de a realidade de gênero ser criada 

mediante performaces sociais e contínuas significa que as próprias 

noções de sexo essencial e de masculinidade ou feminilidade 

verdadeiras ou permanentes  também são constituídas, como parte da 

estratégia que oculta o caráter performativo do gênero e a proliferação 

das configurações de gênero fora das estruturas restritivas da 

dominação masculinista e da heterossexualidade compulsória. Os 

gêneros não podem ser verdadeiros ou falsos, reais nem 

aparentes,originais nem derivados.
912

 

 

 É neste corpo construído e ambíguo, que a performance da vivência transexual provoca, 

denunciando a produção encenada dos sexos. Para a teórica francesa H. Vèlena, “o transexual é (...) 

como uma identidade da não-identidade, ou melhor, uma reivindicação de si que nasce de não se 

sentir ligado a uma situação definida e definitiva, mas ao contrário, em trânsito, em transformação, 

em relação, em fluxo”
913

. 

 É próprio da condição transexual este deslocamento de gênero e sexualidade na própria 

plasticidade que se revela através de seios que não escorrem leite, de úteros que não procriam, de 

próstatas sem sêmen, clitóris expandido, peitos e bundas que se desenvolvem, maquiagem e cabelos 

ressaltados e saltos e saias que a geram. A ficcionalidade dos corpos e gêneros dos transexuais 

denuncia a própria farsa da idéia do corpo generificado como “real”, colocando em questão o 

pensamento e as categorias que estruturam os conceitos sólidos e fixos sobre o homem/masculino e 

a mulher/feminino. Quando o real e a ficção começam a se embaralhar, instala-se uma crise de 

identidade no gênero corporificado e novas questões começam a surgir: 
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O corpo já não é uma rota segura para posicionar os sujeitos no mundo 

polarizado dos gêneros, e a realidade de gênero se fragiliza. O corpo 

transexual põe essa verdade em um labirinto. Já não é possível ter um 

juízo sobre a anatomia que se supõe estável partindo da roupa que 

cobre e articula o corpo. Muitas vezes, o olhar do observador já não é 

suficiente para conduzi-lo com segurança no ato classificatório: a dúvida 

se instala. (....). Será um homem? Será uma mulher?(...) As categorias 

masculino/feminino como construídas pelas normas de gênero 

desestabilizando-se, começa a falhar. Talvez seja aqui que se deva 

mudar a pergunta de “será um homem/mulher?” para “afinal, o que um 

homem e uma mulher?”.
914

 

 

 A transexualidade é então, uma metáfora da potência criativa de se performatizar em outro 

corpo e outro gênero. Como afirma Le Breton: “O transexual é um viajante em seu próprio corpo, cuja 

forma e cujo gênero mudam à sua vontade, levando a termo a condição de objeto de circunstância de 

um corpo, que se tornou modulável e determinável não mais com relação ao sujeito, mas ao 

momento”.
915

 

 A produção das identidades estáveis e regulatórias acabam por gerar oposições assiméticas 

entre o  feminino e o masculino, compreendidos como atributos exclusivos da fêmea e do macho, 

confrontando qualquer outro tipo de identidade intermediária para que estas não possam existir, isto 

é, “aquelas em que o gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não 

“decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”.
916

 No argumento de Butler, este decorrer seria uma 

relação política de direito instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam a forma e o 

significado da sexualidade. 

 A “performance”  que os/as transexuais desempenham rompe com um modelo 

epistemológico da lógica binária dos gêneros e seus efeitos: hierarquia, classificação, dominação e 

exclusão. É um rompimento político do corpo e do gênero manufaturado para a interpretação de si 

mesma, uma  manifestação pública do corpo-processo, da exposição do seu gênero e do seu sexo 

como encenação territorial. Desta maneira o corpo-manifesto dos transexuais são marcados pelos 

dispositivos sociais, simbólicos e materiais, uma multiplicidade de sinais, códigos e atitudes  que 

produzem  referências no interior da cultura e que definem quem é o sujeito. 

 Neste desvelamento está à discussão do corpo como artefato tecnológico no qual se 

inscrevem os gêneros. Theresa de Lauretis
917

 aponta  as “tecnologias” como  procedimentos e 

técnicas sociais que produzem a sexualidade tal como a vivemos, em um mundo de representações 

urdido pelos discursos, imagens, saberes, críticas, práticas cotidianas, senso comum, artes, medicina, 
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legislação. Todo corpo contém virtualidades de outros corpos que podem ser revelados através da 

simbólica da sua estética, da sua subjetividade e de seus afetos e desejos. O corpo dos transexuais 

pode ser entendido, como o próprio processo de identidade pós-moderna, liberado de uma  

construção de sujeito unificado, que se desenvolve de modo linear e progressivo.  

 No jogo das subjetiv/ações, os/as transexuais podem ser entendidas como um recurso na 

política da identidade pós-moderna, considerada como um processo contínuo do re/definir-se e do 

inventar e re/inventar sua própria história, mesmo que esta continue entre a transgressão e a 

permanência de certas práticas de regulação do sujeito.  

 O corpo pós-moderno tornar-se então viajante, assim como sua própria subjetivação em 

trânsito, em processo contínuo de des/locamentos, des/raizamentos. Posso então assim entender 

que a corporeidade dos sujeitos transexuais se processa de forma mais plural, difusa e até mesmo 

confusa, como a própria identidade queer, sim, porque identidade e queer passam a andar juntas 

neste jogo de des/arranjos e de/sajustes próprios da pós-modernidade, onde o movimento é o próprio 

lugar dos sem lugares identitários, estes em constantes desvios de rota, de re/tornos sobre si mesmo, 

de outras re/configurações para além das suas zonas de fronteiras.   

 Talvez, o derradeiro fim da separação entre natureza/cultura, mente/corpo, 

organismo/máquina. Próteses, transplantes, chips, tecnologia, a humanização das máquinas e a 

maquinização dos humanos. O que é artifício e o que é natural? Penso então o corpo pós-moderno 

como etéreo, que não é mais feito só de matéria bruta, nem de líquido plástico, mas algo que se 

virtualiza como fumaça no ar, que se deixa escapar, que se reconstrói no hibridismo da 

natureza/cultura, da máquina/corpo.  

 Foi devido ao “ataque dos clones”, dos ciborgues, dos frankesteins, que a sociedade humana 

se viu obrigada a enfrentar a diluição da imagem do eu no espelho. “Aquilo que caracteriza a máquina 

nos fez questionar aquilo que caracteriza o humano: a matéria de que somos feitos”.
918

  A imagem do 

ciborgue é a imagem do queer, representado também na performance dos transexuais, das drags 

queens e kings, dos travestis, dos crossdressers, entre outras fabricações identitárias. O corpo, o 

sexo, o gênero, a identidade são modelagens da tecnologia de si. É o que Donna Haraway, no seu 

“Manifesto do Ciborgue”, publicado nos Estados Unidos em 1980, chama de “nova carne”
919

. Os 

ciborgues vêm desconstruir a idéia totalizante e pura das identidades, de seus gêneros e escolhas 

sexuais, onde os tecno-humanos obrigam a instaurar uma relação social ambígua e indeterminada.

 Haraway propõe pensar o ciborgue como redes, conectadas por informações virtuais, de 

conexões, de fluxos e intensidades. Para ela, o mundo ciborgue é em favor do prazer da confusão de 

fronteiras, do não-naturalismo, que não aprova qualquer narrativa de origem que faça um apelo ao 

estado original do ser, nenhuma matriz identitária, nenhuma construção da totalidade.   

  A materialidade plástica do corpo é uma matéria-prima possível de redefinição, de 

modelamento, um objeto transitório, manipulável, remanejável, onde se exibe uma identidade 

escolhida. “O corpo tornou-se a prótese de uma busca de uma encenação provisória para garantir um 
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vestígio significativo de si”, diz Le Breton.
920

 Para o antropólogo francês esta é uma forma de como o 

corpo atua na multiplicação de encenações para sobre-significar sua presença no mundo, o que exige 

trabalhar constantemente este corpo a fim de aderir em si, uma identidade efêmera, multiplicando os 

signos de sua existência na visibilidade do seu corpo. Se a pele é o mais profundo, a subjetividade 

destas identidades é o esforço constante de se colocar na exterioridade, fora de si mesmo, onde a 

superfície é quem indicará a sua interioridade.  

 A escolha transexual é marcada por sua exterioridade, mergulhada  na latência possível do 

tornar-se, da possibilidade de sermos tantos, batendo a porta dos sentidos e prazeres, de uma 

identidade múltipla do que está “além de”, no vasto mundo do que possibilita o “trans” gênero. Esta 

possibilidade de transexualidade generalizada, parte da condição do sujeito pós-moderno além de 

seu gênero e da sua sexualidade. Transexualidade como metáfora, signo do hibridismo que está em 

toda subjetividade, nas identidades múltiplas, no sentido (ou na falta dele) do ser e estar no mundo 

vivido.  

 Passada as revoluções, quebrados os muros, ultrapassando as fronteira da estabilidade e 

razão, fica o instante-já, fluido, impermanente, contraditório, que coloca o ser humano em constante 

produção de sua sexualidade, de seu gênero, de seu corpo, de seu prazer e desejo. Como percebe 

Deleuze e Guatarri, o desejo da transexualidade é algo que habita em cada um/a de nós, portanto, 

reafirmam no corpo ambíguo, provocante, a produção performativa de gênero, denunciando a 

produção encenada dos sexos: 

(...) porque os múltiplos cortes não param de produzir fluxos, em vez de 

os recalcar num mesmo e único corte capaz de os fazer secar; porque as 

sínteses constituem conexões locais e não específicas, disjunções 

inclusivas, conjunções nômades: e há uma trans-sexualidade 

microscópica presente por todo o lado, que faz que a mulher tenha em si 

tantos homens como o homem, e o homem mulheres, capazes de entrar, 

uns com os outros, umas com as outras, em relações de produção de 

desejo que subvertem a ordem estatística dos sexos. Fazer amor não é 

ser-se um só, nem mesmo dois, mas cem mil. As máquinas desejantes 

ou o sexo não humano, são a análise variável dos n...sexos num sujeito, 

pra lá da representação antropomórfica que a sociedade lhe impõe e que 

ele próprio atribuiu à sua sexualidade.
921
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Resumo: Esta bricolagem pretende dimensionar alguns dos agenciamentos maquínicos do tempo 

pós-humano. Como tudo aquilo que vivenciamos, esse é um tempo historicamente pensado, 

problematizado e anunciado por diversas linguagens, principalmente, daquelas que, desavisadas do 

cânone da cultura escrita, faz das imagens, o seu lugar de enunciado. 

Palavras-chaves: ciborgues, replicantes, pós-humano 

 

Abstract: This paper aims to measure some of the machinic assemblage of posthuman time. Like 

everything that we have experienced, this is a historically thought time, problematized and announced 

by several languages, especially those that, unaware of written culture canon, take images as their 

place of enunciation. 
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PARTE 1 

 

A propósito das vagas histórias: li, em algum lugar, que não sei precisar, escrito por 

alguém, ALGO ... que funcionou como epifania, ainda que só tenha entendido esse termo tempos 

depois ... guardado em memória, ainda que não sirva como epígrafe, visto que as vagas histórias não 

se servem da citação como efeito de veracidade e de legitimidade, pois ainda não foram 

domesticadas pelas regras do códice. Obedecem, se isso é possível, apenas ao gosto, correndo o 

risco também de se perderem... blá, blá, blá. 

 

Rebobinem o texto. 

 

                                                           
 Nota explicativa: esse texto encontra-se dividido em duas partes. A primeira, tecida por Elisa 
Nóbrega, recorre a um recurso estilístico e argumentativo rizomático, feita de uma memória de links, 
(de)formada por imagens, sons, pesadelos, utopias, neuroses e algumas mazelas acadêmicas. Já a 
última parte, desenhada por Gabriela Souto, consiste na retomada de algumas possibilidades desse 
desdobramento rizomático relativa aos campos de possibilidade de uma epifania pós-humana. 
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A epifania, já quase perdida nessas linhas, anunciava, solenemente: - o que transforma 

uma obra em literatura de qualidade é quando ela retrata uma situação humana básica, a exemplo de 

Shakespeare, Stendhal, Cervantes, Machado de Assis... ad (quase) infinitum.  

 

CRASH!!!!!!!!!!!!  

 

Como é possível uma assertiva tão edificante ter um potencial tão demolidor? Afinal, o que 

ela nos revela? Onde está o humano? Que venham os seus caçadores. O ogro de Marc Bloch
924

, os 

trolls de J. R. R. Tolkien
925

, os vampiros de Anne Rice
926

 e muitos outros que nasceram predestinados 

a farejar o humano.  

Mas o que de humano reside em nós?  Aliás, o que autoriza o nós?  É possível conceber 

um eu coletivo? E se existe essa possibilidade, quem seria(m) o(s) outro(s) do nós? 

Situação Humana Básica 1:  

 

Batman no Asilo Arkham. Coagido a remediar um motim no Asilo Arkham, prisão-hospício 

dos mais perigosos vilões de Gotham City, o Homem-Morcego passa uma noite com os mais des-

HUMANOS personagens das HQs. Na sua busca pelo humano, encontra-o na sua identidade 

morcego: “Mamãe morreu. Papai morreu. Brucinho morreu. Eu me tornarei um morcego”.
927

  

Com receio de entrar no Asilo, mais ainda assim, o morcego encontra o humano. 

Batman: “Batman não tem medo de nada. Sou eu. É de mim que tenho medo. Medo de que 

o Coringa esteja certo sobre mim. Às vezes questiono a racionalidade das minhas ações. Estou com 

medo de que, quando atravessar os portões do asilo... quando eu entrar no Arkham e as portas se 

fecharem atrás de mim ... vai ser como voltar para casa”. 

 

Moral?  Humano = medo + irracional. 

 

É acionado constantemente nas suas histórias o momento do assassinato do casal Wayne. 

O momento da morte dos seus pais assinala o nascimento do morcego em Bruce. A brutalidade, a 

perplexidade, o assombro, o horror e a solidão são os elementos que forjam a reação e a formação 

da sua humanidade-morcego. Seu romance familiar. 
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Entregue a sua própria escuridão, Batman tenta recobrar-se da razão e finca, na palma de 

sua mão, um caco pontiagudo de vidro.  

 Já vi esse quadro(inho) antes. 

 

Situação Humana Básica 2:  

 

Os replicantes da fase Nexus são criados na lente de Ridley Scott em 1982. Mas eles já 

tinham uma existência anterior. Seu criador, Phillip Dick, é alçado ao estrelato, embora sua vida se 

esvaia prematuramente, como a de seus ciborgues. Caçados por um igual (?), estes replicantes, 

depois de experimentarem emoções humanas, recusam-se a morrer, desligar, não mais existir, e 

fogem de seus captores, os blade runners. O policial Deckard é encarregado, correndo no fio de sua 

própria navalha, a empreender uma captura cheia de percalços. O Arkham aqui não funciona como 

um lugar circunscrito de des-razão, pois nesta película, a loucura, aquilo que nos escapa, está diluída 

em todo o clima noir. São os prédios, as naves, as chuvas e, principalmente, a ausência de territórios 

de identidade. 

Se a grande questão dos replicantes, na sua relação de igualdade com os humanos, seria 

a produção de um passado, de um romance familiar, um esteio para o desenvolvimento das 

emoções, essa seria uma configuração social em suspenso. Deckard não tem explicitado o seu 

romance familiar, não temos indícios de sua humanidade, ele surge na tela sem apresentar o seu 

lado brucinho. Mas ele corre, apanha, ama... se arrebenta.  Corre novamente, apanha novamente, 

ama novamente... se arrebenta. Deckard é uma máquina programada para matar. Não podemos 

esquecer do seu sorriso de esgar. 

Replicantes não sorriem? Nexus não sorriem. Raquel e Deckard, sim.  

No confronto final, o líder da série Nexus enfrenta o caçador da série homem. Com o seu 

prazo de validade vencido e já sozinho, pois seus iguais já haviam sido exterminados, ele estabelece 

um diálogo com seu algoz. Em meio às fugas e palavras ditas em eco num prédio moribundo, o 

replicante percebe a falência de seus órgãos, de seu corpo sem órgãos. Cs0 = Deleuze.
928

 

Entregue à sua própria falência, o líder tenta recobrar-se de si e finca na palma de sua mão 

um objeto pontiagudo de metal. 

O replicante Deckard sobrevive ao humano líder (qualquer erro de interpretação pode ser 

erro de digitação, afinal quem tem familiaridade com as máquinas?!). 
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Situação Humana Básica 3:  

 

Pausa. Máquina do tempo. Voltemos ao passado. Estamos agora em 2001. Esse nosso 

passado, que já foi presente e, principalmente, futuro. Já foi uma verdadeira odisséia do futuro. Não, 

esse não foi o tempo “brilhante” dos Jetsons, nem tampouco o apocalíptico mundo de Mad Max. Mas 

o tempo do super-hiper-extra-computador-Hal9000. Munido de sua I.A., Hal tinha sido programado 

para dar assistência técnica a uma nave de sondagem no espaço, em viagem exploratória a Júpiter, e 

também para amenizar a solidão de seus pilotos. Eles correm numa esfera ao som de Strauss. Eles 

jogam xadrez, eles conversam. Hal assiste e se indaga. Provoca fissuras na narrativa.  

Uma delas nos leva ao tempo da barbárie. Ao tempo dos macacos. Não, esse não é o 

Planeta dos Macacos. É o nosso prefigurado por Kubrick. Em torno do monolito negro, os macacos 

brigam, aniquilam-se e comem. Essa é a narrativa de nosso grande romance familiar. Os gorilas, 

nossos pais, criam o devir humano no momento em que fazem de suas mãos, não o lugar para se 

fincar um objeto pontiagudo, seja ele de vidro ou de ferro, mas o lugar de posse da civil ização. O 

gesto do macaco, tomando o tacape de osso por entre as mãos e brandindo-o aos céus é a nossa 

grande narrativa de origem. Devir-humano nas mãos do macaco. 

 

Situação Humana Básica 4:  

 

Estamos, pois, na selva. Seu nome? Nova York. E no meio da selva, uma cortina de 

fumaça. Retrato dos nossos tempos, esse centro da nossa selva é uma tabacaria. Ao encontro desse 

centro, muitos sujeitos-macacos se dirigem. São conversas, conselhos, cigarros, dinheiro – muitos 

são os chamarizes desses homens-cigarro. A mão empunha a fumaça. Rituais cotidianos, histórias 

fugazes. O cotidiano fugaz de uma selva de homens-macacos-cigarros. 

A civilização da selva se esvai queimando, assim como a chama consome o tabaco. 

Queimando e deixando marcas no ar que, por sua vez, dissolvem-se na selva. A mão que leva o 

cigarro à boca, antropofagicamente, desconfia desse gesto inaugural, dessa grande narrativa de 

origem dos macacos. 

A cortina de fumaça não ocupa o espaço. Não deixa rastros, a não ser no momento de sua 

antropofagia. Fugaz, sem espaço, suas marcas são efêmeras. Quantos milhares de homens-

macacos passam despercebidos em meio à selva? Adiantado a fita, não vemos homens-cigarros 

caminhando. O recurso >>FWD>> do nosso controle remoto os torna borrões, manchas, fumaças. 



 
 

 

 

Homem-fumaça. Anônimo. Quando a mão o tenta apreender, ele se esvai, como se 

esvaem as milhares de histórias que se perdem em meio à selva. Quem são eles? Quem são estes 

que empunharam a mão para colaborar com essa cortina de fumaça?  

A mão ferida de vidro, de ferro, armada com osso, por que se ocupa daquilo que não pode 

ser matéria, daquilo que não ser apreendido?  

 

Situação Humana Básica 5:  

 

Precisamos de respostas? Que venham as entrevistas. Aniversário da Cinecittà. Japoneses 

armados de câmaras e gravadores. Em suas mãos, a possibilidade de apreender o efêmero. Os 

registros, sejam eles visuais ou sonoros, tentam solidificar a cortina de fumaça. Mas a narrativa 

também se dilui no ar. Tempos são sobrepostos. Memórias, história de vida, romance familiar, 

amores já passados, reencontro de amantes e, novamente, cortinas de fumaça. Esse homem-

memória, arteiro, se monta na confluência entre verdade e mentira, sonho e realidade, seriedade e 

riso.  

O registro não tem uma linearidade. Ela ocorre à medida que o passado e o presente se 

dão as mãos. Confundem-se e se diluem. Fellini, homem-artesão, homem-gibi, homem-chapéu, 

solidifica sua memória numa grande narrativa de fumaça, numa grande celebração da arte de existir, 

da arte da amizade e da arte do encantamento. 

As mãos enlaçam o passado. Mastroianni enlaça Ekberg. E Fellini enlaça todos, os que 

registram, os que praticam e os que assistem.  

A mão ferida de vidro, de ferro, armada com osso, por que se ocupa do enlaçamento? 

 

Situação Ciborgue Única: 

 

Talvez essas respostas, por mais que (nos) entrevistemos, sejam como as cortinas de 

fumaça, nós só as vemos até o momento em que elas se diluem no ar.  Batemos em nossas mãos, 

como se dela pudéssemos extrair a resposta. Criamos nossos espelhos, com a certeza de que no 

seu reverso está a realidade. Fundamos nossas narrativas, com a certeza de nelas estarem as 

nossas verdades.  



 
 

 

 

Homem-morcego-replicante-macaco-I.A.-cigarro-enlace somos todos. Isso nos define. Nos 

desmonta. Nos conecta. Como máquinas, precisamos nos plugar em outras máquinas. Fluxo contra 

fluxo. Perguntas em cima de perguntas. Afinal, onde termina a máquina e onde começa o humano? 

Eletrificação do humano. Passagem de corrente. Integre-se. Plugue-se. Dêem-se as mãos. 

De MÃOS DADAS, “p(l)urifiquem” a poesia de Drummond: 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

A vida presente.
929

 

 

PARTE 2 
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 Vamos passear pelo Vale da Estranheza. 

 

 Os binarismos não se ausentam por um só momento. Todas as nossas relações, 

julgamentos, sentimentos parecem ser dominados pelo maniqueísmo. Bom, mau, homem, mulher, 

morto, vivo... Como nos relacionarmos com o outro, cada vez mais semelhante a nós? Como nos 

relacionarmos com o outro que é a estranheza encarnada no interno de nossas peles? 

 Os zumbis, aqueles mortos-vivos estigmatizados pelos filmes B e o clipe do rei do pop, 

parecem estar cada vez mais dotados de inteligência. São mais ágeis, melhores caçadores e, mais 

difíceis de matar. Expõem a putrefação de um mal estar na cultura há muito já anunciado no corpo do 

indivíduo e agora assolado e solapado pela multidão. 

Por outro lado, outros mortos-vivos, como os vampiros de Crepúsculo, causam suspiros em 

milhares de fãs adolescentes. Foram glamourizados. E pasmem, em tempos de amores líquidos e de 

sexualidades plásticas, reificaram o mito do amor eterno e o desejo pelo corpo virgem, resguardado, 

pela terra ainda não habitada. Ainda não era a hora, quando seria a hora? 

 

 O que dizer dos andros? 

 

 Desde Metrópolis, a ciência tenta superar os limites do humano. Desde lá, ou talvez antes, os 

androides são vistos com desconfiança. Como podem, seres artificiais, simularem em tudo o 

humano? Em que zona de conforto, nós, plugados nos (mesquinhos) desejos soberanos, desfazemos 

nossas maquinarias, tornando esse outro o estrangeiro? 

 A boa e verdadeira Maria foi confundida com a falsa e má Maria. Os trabalhadores que a 

tinham como santa, foram enganados pela outra, rebelaram-se e por muito pouco, não perderam 

seus próprios filhos. 

  Lembremos novamente da utopia dos Jetsons. Um futuro equilibrado, com a tecnologia 

presente desde a mais tenra idade e facilitadora da mais simples função que for programada para 

realizar. A empregada robô, Rose, é faxineira, cozinheira, conselheira, babá, lavadeira e quantas 

mais funções lhe couber sua carne, toda metal. Ela, que é dotada de consciência, que é dotada de 

um feminino naturalizador de seu funcionamento, apesar de sua aparência metálica, grande e 

ruidosa, apresenta características físicas e cognitivas afins às dos humanos, mas ainda assim, pele 

que ecoa como batimentos de panelas. 

 Rose se torna membro da família, como as governantas de outrora, todas elas, humanas-

vitorianas. A procura por essa criatura se revela nos esforços científicos, quiçá pelo literário e suas 



 
 

 

 

adaptações. Não seriam elas as mulheres perfeitas de Stanford
930

, tão suburbana e encapelada como 

a mais monstruosa de nossas sombras? 

 No vale, olhamos para Rose sem assombro. Ela é diferente de nós. Compreendemos isto e 

conseguimos lidar com esse fato. Como lidar, então, com Raquel e Deckard, de Blade Runner?! Com 

esse devir de um futuro já pretérito nosso. 

 São androides biológicos. A ciência no futuro distópico de Dick atingiu uma perfeição digna de 

ser comparada ao trabalho divino da criação. Até memórias remotas passam a ser implantadas nos 

modelos Nexus-6. São os mínimos reflexos que a empatia pode ou não causar que os denunciam 

enquanto não humanos. 

 Mais fortes, mais resistentes e mais inteligentes que os humanos. Seu único limite é o tempo. 

Sua validade é a única garantia que os homens tem que seus servos não irão superá-los. 

 

 Servidão.  Escravidão. 

 

 Qual a finalidade de ter robôs em forma humanoide? 

 O Dr. Hirukawa
931

 disse a Mark Meadows
932

 que os androides servem para o entretenimento. 

E como entretenimento ele percebe tudo aquilo que pode nos tocar o emocional, seja um filme, um 

livro... um estímulo que faça com que nosso cérebro não note que está reagindo a algo externo que 

não tem ligação direta consigo. 

 Quanto mais semelhante em tamanho, estrutura e cognições, maior atração e repulsa poderá 

o homem sentir pelo andro. Pelo menos é o que o professor de robótica Masashiro Mori afirma em 

seu vale.  

Muitas vezes nem percebemos o quanto estamos infiltrados pela tecnologia. Por que nos 

repulsa aquilo que nós mesmos criamos? A priori, formamos laços empáticos devido à similitude, mas 

quanto mais tênue fica a diferença entre o humano e o seu simulacro, maior o asco. Mas isso pode 

ser revertido quanto maior for a dificuldade de distinguir um e outro. Seria por isso que Deckard 

demonstrou certa violência quando se relacionou sexualmente com Raquel? O próprio não sabia que 

era um igual. Pensava ser um humano vivendo uma situação ímpar. 

Lancemos o batsinal no céu. 
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O estado esquizoide no qual o Batman se encontrava, aflorado em Arkham, não o afastaria 

do que há de mais humano? O teste Voigh-Kampff falha na identificação quando humanos 

esquizofrênicos são submetidos a ele. Suas reações empáticas são nulas, tais como a do andro. Não 

poderia ser Bruce, no universo de Blade Runner, também ele, um androide? 

Qual fronteira transpor para definir o que é, ou não, humano? Quais os agenciamentos 

envolvidos nesse enunciado pelo sentido da vida? É o desejo de bio que ascende sobre nossa 

política, ele mesmo já politizado? 

Na nave Battlestar Galactica - uma antiga nave-encouraçada de guerra - em meio aos 

festejos em tempo de paz, um grupo de humanos é salvo por um acaso do destino (?), de explodirem 

junto aos seus, por estarem nas estrelas, junto com outras 75 naves menores. Alçados aos céus, 

escapam da explosão nuclear deflagrada pelos seus antigos e atuais inimigos, os Cylons – androides 

criados pelos humanos para trabalharem nas colônias.  

Quase como uma irônica luta de classes, os oprimidos se insurgem deflagrando o ato que 

seria o último de toda a humanidade. Os Cylons, mimetizando a mente humana e quiçá seus afetos, 

retiram-se da cena de trabalhadores para irem povoar uma estrela qualquer. Armados, disfarçados 

em pele e pêlo, infiltrados por entre os humanos, articulam um conflito que parece ser imemorial, em 

que cada grupo humano ou não, humanizado ou não, delimita o seu próprio estrangeiro e o 

estabelece como alvo a ser aniquilado, aprisionado e colonizado. 

Dizem que as narrativas que produzimos sobre aquilo que tememos, mais do que criar o 

outro de nós, desmascara o outro que habita em nós? O que os Cylons? Nosso medo de des-

personalização? Nosso temor de encarar que a nossa natureza é artificial? Que o cogito penso logo 

existe já não nos diz nada? Que não temos funcionalidade? 

Que a carne que habita em nós é tão trêmula e barulhenta quanto aquela maquinaria não 

azeitada? 

A nave encouraçada reúne em torno de si os últimos remanescentes: são, ao todo, 75 

pequenas naves orbitando em torno de seu comando, pois, ainda que a Galáctica fosse uma peça de 

museu, era a única peça de guerra. Antes do luto pelo aniquilamento, põem-se em funcionamento os 

mais dispersos e absolutos desejos soberanos: estava em jogo não apenas a sobrevivência daquela 

raça que sempre se pensou como única e/ou superior, mas quem iria comandá-la.  

Na urdidura dessa trama pós-apocalipse nuclear, assume, como chefe desse Estado em 

suspenso, a primeira da hierarquia do já morto e anunciado Estado das 13 colônias:  a Secretária de 

Educação do antigo governo civil. Aliada ao Chefe Militar Adama, o almirante da Battlestar Galáctica, 

entre fugas e outras peripécias, comandam o caos do aniquilamento, produzindo uma economia-

política centrada nos restos, no que havia sobrado de combustível, de alimentos, de remédios, de 

democracia, de futuro... 

Dissidentes humanos e dissidentes androides resolvem superar suas antigas rusgas de 

classe e mediados por um messias encontram o paraíso perdido: a Terra, já há muito desabitada e 

por isso tão sarada. Os Cylions voltam para as estrelas e os antigos humanos sobreviventes resolvem 



 
 

 

 

habitar aquela que só existia nos registros de outrora. E lá, se desfazem de suas máquinas e de suas 

tecnologias, como a firmar um novo pacto com a natureza. Desfeitos por essa aventura, grupos se 

formam em alianças temporárias, procurando na imensidão do intocável daquele território, novos 

acomodamentos. E os grupos, nômades, se dispersam, para assim, povoarem a terra. Um desfecho 

de futuro que é tão nosso passado. Nele tivemos uma segunda chance. Mas o epílogo, logo passeia 

pelas nossas metrópoles, como a demarcar uma farsa ou um mito do eterno retorno: e a tela se 

acende com os letreiros da sociedade de consumo do início do século XXI, como a rir, de forma 

confortável, da vida do além-tela.    

Durante os anos de 2003 a 2009, acompanhamos, nas salas de nossas casas, um conflito, 

que anunciado pela mais apocalítica das experiências nucleares, não oferece redenção. Somos 

confrontados com o nosso outro e aprendemos a torcer, meio que tortamente, pela sua vitória final.  

Nosso desejo de carne, disfuncional em si mesmo, aprecia a lógica cibernética e o desejo de 

guerra. Eles anunciam: não somos carne, nem verbo, nem alma, somos gula, somos fome, somos 

arte, somos os mais belos artifícios de nós mesmos. Nossos gêneros, nossos territórios, nossas 

identidades, nossa subjetividade, des-fazendo-se como a nave encouraçada, “tão cansada de 

guerra”. 

Como quase todo seriado televisivo, esse não finaliza sem uma chamada, para firmar o pacto 

que a história continua no próximo episódio. E essa era sempre anunciada pela imagem da frota, 

solta que estava no espaço, com a voz do Almirante Adama, dizendo: "Fugindo da tirania dos cylons, 

a ultima Battlestar Galáctica, lidera uma frota fugitiva, em uma busca solitária, por um planeta 

brilhante, chamado... Terra.”. 

 

PARA ALÉM DAS PARTES E DOS GÊNEROS, SOB A PELE DE NOSSA MAQUINARIA: A 

ARTE 

 

Quando eu me encontrava preso, na cela de uma cadeia 
Foi que eu vi pela primeira vez, as tais fotografias 
Em que apareces inteira, porém lá não estava nua 
 
E sim coberta de nuvens 
Terra, terra, 
Por mais distante o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
 
Ninguém supõe a morena, dentro da estrela azulada 
Na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti 
Pequenina como se eu fosse o saudoso poeta 
 
E fosses a Paraíba 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
 
Eu estou apaixonado, por uma menina terra 



 
 

 

 

Signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista 
Terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia 
 
Outros astros lhe são guia 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria 
A mim mesmo eternamente,e de nada valeria 
Acontecer de eu ser gente e gente é outra alegria 
 
Diferente das estrelas 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
 
De onde nem tempo e nem espaço, que a força te de coragem 
Pra gente te dar carinho, durante toda a viagem 
Que realizas do nada,através do qual carregas 
 
O nome da tua carne 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distânte o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria 
Na sacadas do sobrado, da eterna são salvador 
Há lembranças de donzelas, do tempo do Imperador 
Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem 
 
A Bahia tem um jeito 
 
Terra, terra, 
 
Por mais distante o errante navegante 
 
Quem jamais te esqueceria
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Resumo 
A partir da noção foucautiana de ética/estética da existência, do pensamento queer e da figura de 
Gilda - travesti que viveu nas ruas de Curitiba nos anos 1980 – esse trabalho problematiza a lógica 
identitária, por meio do cruzamento entre o que chamo de atitude queer e atitude cínica, bem como 
caracteriza algumas formas atuais de contraconduta frente aos processos de normalização 
contemporâneos. 
Palavras-chave: Estética da existência. Teoria Queer. Cinismo. Gilda. 
 
Abstract 
Taking as a point of depart Foucault's notions of ethics and aesthetics of existence, queer thought and 
Gilda, a transvestite that lived in Curitiba's streets during the 80's, this paper critically discusses the 
identity logics by crossing what I have called queer attitude and the cynical attitude in order to 
characterize some actual forms of counter-conduct against contemporary normalizaton processes.    
Keywords: Aesthetics of existence. Queer Theory. Cynicism. Gilda. 
 
 
 

1 Gilda e a experiência cínica 

 

Gilda está na Boca vestido de mulher. A barba de uma semana, os 
trapos, os andrajos. No seu pescoço de homem faísca a bijuteria, duas 
voltas do colar rubi. O cabelo grosso, oleoso, sujo de mês, prende uma 
grande flor de papel amarela. Gilda vai rir com os dentes podres um riso 
que há muitos anos Curitiba não vê. Gilda não dissimula; ri, e isto chocará o 
esgar com que o bacharel vem rindo desde que se formou na Federal. 
 
Viado. 
 
O riso de Gilda é o de uma boca arreganhada pintada de batom. Sobre 
as calças imundas, não menos imundo vestido tubinho de tafetá rosa. 
Encardidos os dedos se enfiam na havaiana, embora o frio em Curitiba. Na 
canela perebenta os pelos – duros, agressivos. Não se ouve supor o que 
pode o músculo de seu braço. Mas não é só com ele que arranca ao 
bacharel trêmulo uma nota de cinquenta; há o insuportável escândalo do 
beijo à força com que a chantagem se consuma.
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Foi escandalizando o corpo em carne viva, que Gilda viveu nas ruas curitibanas entre o fim 

dos anos 1970 e começo dos anos 1980. As fontes históricas sobre ela dizem, mais precisamente, 

que Gilda chegou em terras curitibanas mais ou menos 10 anos antes de sua morte, portanto em 

1973, e dessa época em diante, até apenas restar seu cadáver entorpecidamente frio, comido pela 

doença e abandonado num casarão, ela perambulou pela famosa Rua XV de Novembro, distribuindo 

beijos e gracejos às pessoas que, desavisadas, lhe negavam um dinheiro para uns goles de cachaça. 

Essa era a reposta de Gilda à recusa e à aversão de quem a maltratava, a ignorava, a violentava: um 

beijo. Era com um beijo corajoso no rosto de seus alvos, beijos esses que por vezes não raras 

resvalava de rostos para bocas, que ela dizia aos outros a que veio ao mundo. Ouvia-se falar, ainda, 

que a alegria de Gilda era tanta, que sua vontade de festa era tamanha, que sua habilidade em 

dançar era tão prodigiosa que onde houvesse música e festa popular, como o carnaval, lá estava ela. 

Gilda fazia de seu corpo mesmo o lugar de inscrição do seu modo de vida. Era 

escandalizando o corpo que ela manifestava a verdade, que se dirigia ao outro, que implementava, 

nessa relação com o outro, marcas do que tenho chamado de vida vivível, isto é, uma outra 

vivibilidade ético-estético-política, uma outra relação consigo, instauradora de um fazer político que se 

materializa no próprio corpo: o corpo, ele mesmo, como a manifestação da verdade. Essa posição, 

esse estado consigo mesmo, esse modo de vida outro em que o próprio viver manifesta a verdade da 

vida aproxima Gilda – essa é minha aposta - da figura parresiasta do cínico descrita por Foucault em 

“A coragem da verdade”, curso de 1984. É, portanto, essa pista deixada por Foucault, isto é, a ideia 

de que o próprio modo de viver uma vida pode ser a manifestação da verdade, que me permite tomar 

esse pensamento como grade de leitura por meio da qual Foucault pôde pensar as posteridades do 

cinismo. 

Ao estabelecer essa aproximação não vislumbro, evidentemente, criar nesse percurso trans-

histórico uma linearidade estável, regular e imutável. Antes disso, valho-me dessas pistas 

foucaultianas sobre o cinismo para tentar capturar suas posteridades na história ocidental. Desse 

modo, não se trata de fazer uma transposição automática das formulações foucaultianas acerca dos 

antigos para o sujeito do presente, acreditando nessa correspondência direta e inequívoca. Pelo 

contrário, o objetivo é de tentar capturar alguns “[...] marcos para pensar uma atualidade política, 

moral, filosófica.” (GROS, 2010, p. 470). É tentar, genealogicamente
935

, buscar em suas escritas algo 

que pode dar sentido às nossas análises atuais, especialmente no que se refere ao trabalho de 

elaboração de uma noção sobre estética da existência e modos de vida para, com isso, arriscar 

outras experimentações de vivibilidade diante dos limites que individualizam o sujeito na lógica 

objetivadora das identidades. É, ainda, tentar entender as relações de poder e as formas pelas quais 

elas são exercidas e se estabelecem em certas práticas discursivas que relacionam o sujeito com sua 

verdade, bem como as possibilidades de subversão/reconfiguração dessa relação. É, portanto, com 

esses objetivos e mirando a possibilidade de trazer para o presente elementos da análise 
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foucaultiana, a fim de, por meio deles, caracterizar o que denomino de vida vivível, que lanço essa 

aposta. Por vida vivível refiro-me a uma certa atitude capaz de promover uma torção, um desajuste, 

uma incisão frente aos mecanismos de captura e controle das subjetividades LGBT
936

. Uma espécie 

de tensionamento em face dos dispositivos de governamento contemporâneos e da lógica de 

inclusão neoliberal que institui uma moral das práticas e uma economia do corpo sedimentadas na 

heteronormatividade e nos princípios de mercado. A noção de vida vivível
937

, portanto, assinala a 

possibilidade de pensar, no presente, formas de vida que, de alguma forma, promovem um 

questionamento da ordem de gênero/sexual estabelecida por meio de uma reconfiguração dos limites 

do corpo, de seus usos e de suas práticas, de modo a criar, como diz Foucault em seus últimos 

escritos, um trabalho ético/estético de transformação sobre si mesmo. Ao arriscar o ensaio de tal 

argumento, poderia fazê-lo por diferentes caminhos. A noção de estética da existência em Foucault é 

algo bastante amplo e os fios possíveis de serem puxados dela são relativamente numerosos, de 

modo que era preciso escolher, diante das abordagens foucaultianas mais tardias sobre o tema, o 

ponto que estabeleceria mais contato com a problemática que arrisco, aqui, anunciar: em que medida 

a ideia que tenho defendido acerca da vida vivível se aproxima da noção foucaultiana de parresia, 

especialmente do dizer-verdadeiro cínico? É, pois, esse o caminho que me interessa. 

Tendo isso em vista, é importante reconhecer que, no curso de 1984, Foucault diz que fará 

uma mudança de rota, deixando os textos antigos um pouco de lado, para tentar estabelecer 

possíveis pistas sobre a figura do “[...] cinismo como categoria moral na cultura ocidental” 

(FOUCAULT, 2011, p.155). Desse modo, se é possível pensar sobre algo como as posteridades do 

cinismo na cultura ocidental, isto não tem necessariamente a ver com qualquer conteúdo doutrinal 

forte do cinismo; antes terá sido em função da ideia do cinismo como forma de vida determinada, isto 

é, “[...] muito mais, como atitude e maneira de ser, tendo é claro suas justificações e mantendo 

sobre si mesma seu próprio discurso justificativo e explicativo.” (FOUCAULT, 2011, p.156, destaques 

meus). Se o cinismo tem, portanto, posteridades de longa duração na história ocidental, isto se 

relaciona com a ideia de uma transmissão histórica do cinismo como atitude, como éthos e como 

articulação entre modo de vida e manifestação da verdade por uma certa maneira de viver a vida. 
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A partir, então, de exemplos como o de Gilda
938

, que fazem aproximar e atualizar essa 

experiência cínica, que estabelecem formas por meio das quais é possível pensar em posteridades 

do cinismo, que constroem argumentos em favor de uma certa atualização do cinismo até nossos 

dias - evidentemente, sem cair na trapaça de acreditar que estaríamos falando exatamente da 

mesma experiência de cinismo do mundo antigo -, que possibilitam, ainda, estender as continuidades 

da vida cínica, assumindo-as de onde Foucault parou e trazendo-as para caracterizar formas de vida 

do nosso presente, é que se quer essa trança, esse amarramento, esse imbricamento, esse exercício 

de pensamento que é supor a vida de Gilda como uma vida que, em grande medida, se aproxima da 

caracterização que faz Foucault da vida cínica e, portanto, como um figura bastante produtiva para 

compreender os procedimentos que ligam o sujeito a sua verdade, bem como compreender as 

formas de tensionamento dessa ligação a partir da noção que venho defendendo de vida vivível. 

Sendo assim, no curso “A coragem da verdade” Foucault descreve as formas pelas quais se 

deu, no mundo antigo, as práticas do dizer-verdadeiro, e de como essas práticas possibilitaram, de 

certo modo, a constituição de práticas de cuidado de si na antiguidade. Já na primeira aula desse 

curso Foucault trará a discussão sobre a transformação da parresia como prática do dizer-verdadeiro, 

respaldada no direito e entendida como obrigação e dever do cidadão para com a cidade (pólis), para 

um outro tipo de parresia, centrada na ideia de veridicção, associada à maneira de ser e de se 

conduzir dos indivíduos (éthos). É justamente a partir dessa transformação que o autor objetiva 

apresentar “[...] como foi possível se constituir, pelo menos em alguns de seus traços fundamentais, a 

filosofia ocidental como forma e prática do discurso verdadeiro.” (FOUCAULT, 2011, p.31). A partir 

disso, Foucault passará a desenvolver uma distinção entre o exercício parresiástico socrático e 

cínico, e dirá que é, justamente, seu modo de vida que autoriza o cínico a desempenhar o papel de 

parresiasta, ao contrário do acontecia com Sócrates. Em Sócrates, é a homofonia, isto é, a sinfonia 

harmônica entre logos e bíos que o autoriza a desempenhar o papel de parresiasta, como visto no 

Laques
939

. Já entre os cínicos, não basta a notificação dessa homofonia entre logos e bíos, pois a 

relação entre vida e dizer-verdadeiro não tem simplesmente de ser atestada, já que a possibilidade 

mesma do dizer-verdadeiro depende fundamentalmente do modo de vida que o cínico leva, da 

maneira como ele vive sua vida e faz de seu corpo o lugar de manifestação da verdade. Desse modo, 

“el logos verdadero en la filosofía antigua ya no sería aquel cuyos enunciados dicen la verdad sobre 
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 Trago, nessa análise em particular, o exemplo de Gilda. Porém, penso que outros acontecimentos 
contemporâneos, como a Marcha das Vadias, também podem ser inscritos no interior disso que 
chamo de atitude cínica, em que o escândalo do corpo funciona como plataforma política de 
reivindicação e contestação da norma de gênero/sexual. 
939

 Laques é um diálogo socrático, escrito por Platão, em que, segundo Foucault, é possível perceber 
elementos acerca da noção de parresia. Nesse sentido, ao propor uma interpretação da figura de 
Sócrates na obra foucaultiana, Kohan dirá que o “Laques é um diálogo com o qual Foucault […] 
exemplifica o exercício da parrhesía socrática em seus três momentos: busca, exame e cuidado. Sua 
temática se origina – como no Alcebíades I – em certa relação entre educação e negligência. […] no 
Laques, a coragem aparece não só como um tema a investigar, mas também como uma marca de 
seus personagens para alcançar a verdade. (KOHAN, 2012, p. 112). 



 
 

 

 

algo, sino aquel en cuyo ejercicio se configura una cierta forma de vida, la ‘vida verdadera’”. 

(MANRIQUE, 2012, p.32).
940

  

É aqui, arrisco dizer, onde reside o ponto chave de contato entre a parresia cínica e a figura 

de Gilda. Essa vida, na experiência cínica, é uma vida codificada e regrada, caracterizada por certos 

elementos, como a pobreza, a ausência de vínculos sociais, a errância, a ausência de lar, de família, 

o cajado, o manto, a mochila. Mas é, sobretudo, um modo de viver por meio do escândalo do 

corpo como forma de questionamento ético-político.  

Ora, esse modo de vida não tem por papel simplesmente corresponder de 
certo modo harmoniosamente ao discurso e à veridificação dos cínicos. Ele 
tem simplesmente uma função homofônica, como a que pudemos ver no 
Laques, entre a vida de Sócrates e o uso de sua parresia. O modo de vida 
(o cajado, a mochila, a pobreza, a errância, a mendicidade) tem funções 
bem precisas em relação a esta parresia, em relação a esse dizer-a-
verdade.” (FOUCAULT, 2011, p.149). 

 

Ao estudar a vida de Gilda, a maneira pela qual ela perambulou pelas ruas de Curitiba, as 

inscrições materiais mesmas que ela imprimia em seu corpo, as imposições que ela fazia ou 

estabelecia para si mesma, é possível notar elementos muitos próximos de uma vida codificada e 

regrada, em que a própria existência se torna visível “[...] nos gestos, nos corpos, na maneira de se 

vestir, na maneira de se conduzir e de viver, a própria verdade. Em suma, o cinismo faz da vida, da 

existência, do bíos o que poderíamos chamar de uma aleturgia, uma manifestação da verdade.” 

(FOUCAULT, 2011, p.150). E, da forma como vejo, fazer do bíos o lugar mesmo de manifestação do 

escândalo, de manifestação da insolência, de manifestação da provocação, de manifestação da 

verdade era algo presente na vida de Gilda. 

 Sob as marquises curitibanas, tendo só as estrelas como testemunhas na noite fria e os 

trapos como companhia, Gilda desenvolveu novas formas de subversão, produziu outras 

possibilidades de contestação e, acima de tudo, ensaiou uma atitude outra diante da vida, capaz de 

criar/inventar isso que venho nomeando de vida vivível. Nesse aspecto, penso ser possível não 

estabelecer, simplesmente, uma associação de Gilda com a figura clássica do cinismo antigo, em 

uma transposição direta e linear. Ao contrário disso, o que proponho é tentar perceber certos traços, 

certos contornos, um certo perfume que faz sentir a figura de Gilda inscrevendo-se, guardados todos 

os limites em relação à experiência cínica antiga, um modo de vida outro. Essa outra vida tem que ver 

com uma certa transgressão que Gilda faz em si mesma, que passa não só pela manutenção de um 

corpo híbrido (mulher com o corpo peludo, nem macho nem fêmea) e de práticas pouco previstas 

(dizia-se homossexual mas também dizia não transar com homens), mas também por uma certa 

atitude contestatória diante da vida. Gilda experimenta uma vivência de corpo e de prazer inominável. 

Tão inominável que mesmo os depoimentos de quem com ela conviveu não conseguem defini-la.  

Me apareceu essa figura, pedindo um cigarro. E pelo sotaque, pelo jeito, 
pela voz, pelos trejeitos, a gente se tocou que era uma boneca. (Ali Chaim, 
repórter policial dos anos 70); Todo mundo dizia que ela era gay, mas não 
sei, para mim ela não era, ela era metida no meio dessa turma. (Dino 
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 Interessante notar que Manrique, ao estabelecer sua interpretação sobre a noção de cinismo em 
Foucault, o fará a partir da relação com um poeta colombiano, considerado louco e que viveu por 
muito anos nas ruas de Bogotá, chamado Raúl Gómez Jattin. Para saber mais, ver Manrique (2012). 



 
 

 

 

Quilmento, dono do bar Stuart); Eu sempre confundo, eu sempre não sei se 
chamo ele ou ela. (Cláudio Ribeiro, radialista, escritor, compositor); Era um 
rapaz forte ele, um rapaz que eu digo, era um travesti forte, aliás, como eu 
lhe falei não sei se era travesti, o que que era. (Carlos Eduardo Mattar, 
compositor); Não era muito pro nosso lado, assim, que a gente já tinha mais 
o lado glamour, o lado mais feminino. (Baby Garrot, modelo); Eu sou Gilda, 
travesti, era o que ela dizia.” (José Cadilhe de Oliveira, jurista); Ele fazia o 
papel de bicha louca, agora se era eu não sei. (Oswaldo Nascimento, 
mordomo); Olha, eu não posso dizer isso, se era ou não era, porque eu 
nunca experimentei e nunca vi. (Carlos Sysocki, Funerária São Pedro), 
Talvez ela nem fosse homossexual, mas a Gilda foi a primeira que quebrou 
aquela sisudez do povo curitibano. (José Cadilhe de Oliveira, jurista).

941
 

 

Essa recusa à definição, esse caráter inominável, essa experiência impossível de classificar e 

administrar são, penso eu, marcas do traço cínico de Gilda, uma vez que ela produz a verdade da 

impossibilidade da nominação e com isso da captura e da sujeição. Portanto, não estou sugerindo 

aqui que Gilda seja uma figura clássica do cinismo. Ela é, na contramão, uma figura contemporânea 

que, ao guardar certos traços cínicos, escancara inclusive os limites impostos pela viabilidade-moral-

econômica
942

 dos corpos e das práticas estabelecidas pela lógica neoliberal de nosso tempo. Ela diz 

a verdade sobre a vida viável
943

, sobre vida capturada, nomeada e governada. E, frente a isso, Gilda 

ensaia o desgoverno, a contraconduta, uma outra atitude frente à vida.  

Para finalizar, é importante dizer que mesmo diante desses pontos de contato entre Gilda e a 

experiência cínica já descritos até aqui, o ponto fundamental que é preciso assinalar tem a ver com a 

ideia do cínico como uma espécie de anti-heroi de seu tempo, como essa figura marginal em que ao 

mesmo tempo que está fora da cidade, que nega esse pertencimento identitário, volta a ela para 

escandalizar, com sua maneira de viver, com suas práticas e com seu corpo, a verdade da vida. O 

cínico escandaliza uma outra possibilidade de vida e, por isso mesmo, é tão abominado. Nas 

palavras de Gros: 

O cínico se esforça para a “verdadeira vida” a fim de provocar os outros a 
ouvir que se enganam, se extraviam, e de detonar a hipocrisia dos valores 
recebidos. Por essa irrupção dissonante da “verdadeira vida” no meio do 
concerto das mentiras e das falsas aparências, das injustiças aceitas e das 
iniquidades dissimuladas, o cínico faz surgir o horizonte de um “mundo 
outro”, cujo advento suporia a transformação do mundo presente. Essa 
crítica, supondo um trabalho contínuo sobre si e uma intimação insistente 
dos outros, deve ser interpretada como uma tarefa política. (2011, p.314). 
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Trechos extraídos do documentário “Beijo na Boca Maldita”, do diretor Yanko Del Pino, 16:14 min, 

2008. 
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 Essa ideia tem a ver com as formas de produção de corpos e vidas ajustados aos processos de 
classificação, correção e normalização que impõem aos sujeitos LGBT um modo de vida operado a 
partir da heteronormatividade e que institui a lógica identitária como recurso à inclusão na .esfera 
jurídica, social e educacional. Para tanto, os sujeitos LGBT precisam ajustar-se a dois princípios: a) a 
uma certa moral, que prescreve quais corpos e quais práticas sexuais e afetivo-amorosas são 
corretas, honradas, saudáveis, seguras e aceitáveis diante, tanto das recomendações dos próprios 
movimentos sociais, quanto das políticas públicas de Estado; b) a uma certa ecomomia, que institui 
quais corpos e quais práticas sexuais e afetivo-amorosas atendem ao projeto de utilidade-
rentabilidade que a ordem do consumo e do trabalho neoliberais apregoam como necessárias ao 
projeto de consolidação do sujeito de direito e de sua consequente e paradoxal exclusão pelo mesmo 
sistema jurídico-econômico que o criou e diz incluí-lo. Para mais, ver Sierra (2013). 
943

 Sobre a noção de vida viável, ver Sierra (2013) 



 
 

 

 

É essa dimensão política como tarefa primordial do cinismo, esse caráter de denúncia da 

hipocrisia dos valores consumados, esse seu traço provocador e provocativo sobre qual bem fala 

Frédéric Gros que faz aproximar, ao meu ver, Gilda da figura do cínico parresiasta. Esse é o principal 

ponto de articulação entre eles. Mesmo habitando a cidade, mesmo nela estando, Gilda não 

desenvolve com ela uma relação de pertencimento identitário. Ao contrário, como pode-se observar 

nos relatos sobre sua vida, ela provoca um borramento na noção de identidade, uma dissolução de 

fronteiras daquilo reconhecidamente tido como humano. Para ela, a cidade é cenário e também parte 

de suas provocações políticas e a praça pública a paisagem necessária para a devida insolência que, 

por meio de seu modo de vida e de como habita e escancara seu corpo vivo, fazendo dele não só 

escândalo ético-estético, mas também, escândalo político, manifestação política, confronta não só os 

limites da ideia de humanidade, como também – e sobremaneira - da heteronormatividade e seus 

dispositivos de normalização. Tais dispositivos, ao encerrar certos corpos e certas práticas sexuais e 

afetivo-amorosas na lógica do heterocapitalismo e da inclusão neoliberal, expulsam formas de vida 

que não são reconhecidas e aceitas socialmente.  

Gilda, nesse sentido, ao inebriar na paisagem urbana um certo perfume cínico, é aquela 

figura que, ao recusar os padrões estabelecidos da vida política e da vida prática instituídas, acaba 

por promover um estado constante de tensão, de questionamento, colocando em xeque a 

heteronormatividade, bem como os limites que impõem ao corpo a legibilidade do binarismo dos 

gêneros. Por meio do desnudamento escandaloso de seu corpo vivente e da maneira de viver esse 

corpo, Gilda escancara outras possibilidades de extrair da pele formas impensadas de prazer, bem 

como criar por meio do corpo vivo e de suas deformações, excreções, abjeções novas silhuetas ético-

estético-políticas, novas chances de viver a vida, novas formas de vivibilidade, queerizando o corpo e 

a vida. 

A experiência cínica, tal como a de Gilda, nos veios mesmo de sua própria vida, é capaz de 

mostrar a necessária crítica e apontar, por meio do escândalo, que uma outra vida é possível, 

irrompendo a exigência de um mundo e de uma vida diferentes. Essa tarefa crítica, política, engajada, 

indispensável ao meu ver inclusive no trabalho intelectual, se configura em um tipo de ética que, em 

certa medida, vai ainda mais longe do que o cuidado de si estoico, descrito por Foucault em seus 

cursos anteriores. Se entre os estoicos o cuidado de si, como afirma Gros (2004), voltava-se para a 

ética da correspondência regrada, em que o que valia, no fim, era a ordem e a disciplina, entre os 

cínicos a ética parresiástica será seu oposto. Ela será uma ética em que se manifesta o intolerável da 

verdade, o limite até certo ponto possível de se viver fazendo da existência ruptura, escândalo e 

contestação. Não será mais apenas a coragem de se transformar e de ser fiel a um estilo de vida (ou 

a uma identidade), mas, sim, a coragem de “[...] fazer aflorar por sua ação verdades que todo mundo 

conhece, mas que ninguém diz, ou que todo mundo repete, mas que ninguém se dá o trabalho de 

viver, a coragem da ruptura, da recusa, da denúncia.” (GROS, 2004, p.165-166). E, da forma como 

percebo, foi o que Gilda em vida fez. 

Em um mundo que criou e fez difundir as mais variadas formas de verdade; que tentou, por 

inúmeros caminhos, ligar o sujeito a sua verdade, seja por meio da figura do confessor (na cultura 

cristã), seja por meio da psiquiatria (na modernidade); que desenvolveu procedimentos discursivos e 



 
 

 

 

institucionais para objetivar o sujeito em sua superfície biológica (ora sua loucura, ora sua 

sexualidade), lugar de onde supostamente se extrairia a verdade sobre ele, “[...] o cinismo não para 

de lembrar o seguinte: que muito pouca verdade é indispensável para quem quer viver 

verdadeiramente e que muito pouca vida é necessária quando se é verdadeiramente apegado à 

verdade.” (FOUCAULT, 2011, p.166). E, diante das palavras de Foucault, é possível pensar a figura 

de Gilda como alguém que precisou de muito pouca verdade para criar-se/inventar-se em um modo 

de vida verdadeiro, isto é, criar-se/inventar-se nisso a que tenho chamado de vida vivível. 

 

2 Gilda a experiência queer  

 

Mesmo que incialmente a expressão queer tenha ganho, no contexto de seu surgimento, uma 

referência contestatória, a medida que escancarava as abjeções até então invisibilizadas por um 

estilo de vida gay branco e masculino, com o tempo foi possível perceber que “[...] o término queer se 

volverá objeto de reapropiación mercantil, de academicismo y estetización. Esta rápida 

dolcegabanización do queer nos ayudaba a reconocer que no era posible ganar la batalla de la 

resignificación.” (PRECIADO, 2005, p.111).  

Essa afirmação de Beatriz Preciado é muito relevante, uma vez que ela escancara os limites 

da própria teorização queer, os riscos que se corre em transformar o queer em uma identidade, bem 

como as estratégias que fagocitam o que de perturbador poderia haver no pensamento queer, 

transformando-o não mais que em uma celebração fashionista e gagaísta
944

. Colado, portanto, a esse 

precioso argumento preciadiano, é que arriscarei lançar, aqui, outras possibilidades de mobilização 

do pensamento queer, fazendo-o se distanciar desse momento atual, em que seu uso tem sido cada 

vez mais incorporado pela teorização e pelas lutas identitárias, para tentar supor não um mero retorno 

à sua significação inicial de fazer visíveis as abjeções face a um estilo de vida gay higienizado em sua 

branquitude e em seu machismo, mas sim para pensar como, no presente, é possível potencializar a 

força subversiva dessa atitude para provocar os necessários tensionamentos na lógica 

heteronormativa, bem como nas retóricas de inclusão identitária que vendem a miragem de um 

mundo justo, harmônico, possível e feliz para toda a gente. 

Essa ideia é importante e é, em torno dela, que quero desenvolver o seguinte argumento: 

queer, da forma como suponho, é antes de tudo, ou precisaria ser, uma atitude
945

, um modo de vida – 

a outra vida, a vida radicalmente outra. Aqui, penso eu, é onde se dá, de maneira particular, o 

encontro que proponho entre o pensamento queer e o cinismo, ou melhor dizendo, o lugar que me 

permite arriscar pensar a atitude queer como um traço contemporâneo do cinismo
946

. Nesse sentido, 
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 Refiro-me, aqui, à cantora norte-americana Lady Gaga. 
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Essa atitude de que falo tem a ver com a noção de Foucault (1995, 2008) de “atitude de 

modernidade”. Nas palavras do autor: “Por atitude, quero dizer um modo de relação que concerne à 
atualidade; uma escolha voluntária que é feita por alguns: enfim, uma maneira de pensar e de sentir, 
uma maneira também de agir e de se conduzir que, tudo ao mesmo tempo, marca uma pertinência e 
se apresenta como uma tarefa. Um pouco, sem dúvida, como aquilo que os gregos chamavam de 
êthos.” (FOUCAULT, 2008, p. 341-342). 
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 Interessante notar que os termos "cínico" e "cinismo" derivam da palavra grega "kynikos", a forma 
adjetiva de "kynon", que significa "cão". A auto atribuição desse epíteto ligado à figura do “cão” pode, 
portanto, ser compreendida, em grande parte, como forma de assunção de um insulto que, ao ser 



 
 

 

 

não cabe supor a dimensão queer de uma vida constituindo uma categoria, constituindo um sujeito 

empírico, muito menos, constituindo algo como uma nova identidade no já volumoso alfabeto LGBT. 

Não se trata, pois, de colocar um “Q” no fim da sigla de modo a supor, na dança das letras
947

, mais 

uma identidade, uma “identidade queer”, que seria, por oposição, algo diferente da identidade gay, ou 

lésbica, ou trans*
948

 a reivindicar seu lugar ao sol e sua posição diante das políticas públicas para a 

diversidade sexual, por exemplo. Esse artifício descaracterizaria, ao meu ver, toda potencialidade, 

força contestatória e subversão queer, inibindo, por consequência, a possibilidade de fazer vibrar e 

explodir uma atitude queer, um modo de vida queerizado, uma vez que “[...] se queer é visto 

primariamente como a base para uma nova política de identidade, então também ele 

necessariamente irá excluir e restringir;” (SPARGO, 2006, p.36). Ao ser abrigado na seguridade de 

uma suposta identidade estável, reconhecível, previsível e familiar, o queer perderia seu caráter 

político mais importante, isto é, o de fazer estranhar, confundir, desfamiliarizar, por meio do escândalo 

do corpo abjeto e de práticas sexuais e afetivo-amorosas não reconhecidas pela 

heteronormatividade, um modo de vida outro.  

É esse, portanto, o ponto central: queerizar a vida, da forma como concebo, não é 

materializar empiricamente um certo modelo a ser seguido; não é, também, dar forma reconhecida a 

uma experiência que, ao estabilizar-se em uma identidade, passaria a compor o novo elemento da 

tabela, passível, inclusive, de descrição, escrutinação e decifração; não é, ainda, reivindicar a 

tradução estável e segura de um novo sujeito de direito que, ao sair de seu esgoto, emergiria limpo e 

inofensivo para disputar, como categoria unificada, ao lado de gays, lésbicas e trans*, seu 

reconhecimento e sua fatia do bolo.
949

 Nada poderia ser mais desqueerizador que isso. Queerizar a 

vida precisaria significar uma coisa outra. Precisaria significar uma atitude obscena, estranha, uma 

atitude inconformada, não-conformada, desenformada, disforme em que, ao queerizar-se, essa vida 

fosse capaz de ensaiar outros modos de viver, modos de viver contra-sexuais, como diz Preciado, em 

                                                                                                                                                                                     

assumido para si, para sua existência, passa a ser considerado uma virtude. Nesse sentido, o que a 
comunidade homossexual, num certo momento, fez com a expressão queer, assumindo as abjeções 
a ela associadas e ressignificando-as virtuosamente, se aproxima com o que os cínicos fizeram com 
a expressão cão. Para uma descrição mais detalhada sobre o cinismo no mundo antigo, ver Foucault 
(2011). 
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 Ver Fachinni (2005).  
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 Trans*, com um asterisco no final, refere-se a todas as formas de identificação de gênero que não 
correspondem à causalidade compulsória “sexo cromossômico-gênero”, dentre elas, transexualidade, 
travestilidade, transgênero, cross-dresser, dentre outras. Esse termo tem sido usado pelo movimento 
trans* como um termo guarda-chuva para escapar das denominações classificatórias que sempre 
poderiam incorrer na exclusão de determinados grupos. Por mais que o termo guarde, ainda, relação 
com as políticas identitárias do nosso tempo, o trago aqui para evitar pulverizar, ainda mais, os 
nomes que instauram um corpo e um gênero para as pessoas trans. Mais informações sobre isso, 
em: http://transfeminismo.com/trans-umbrella-term/ 
949

 Quero assinalar que, apesar da afirmação acima, não desconsidero a relevância e a importância 
das lutas identitárias como forma de reivindicação de direitos específicos aos sujeitos LGBT. Ao 
contrário, sei que no âmbito das lutas por direitos civis e jurídicos esse caminho tem se mostrado 
capaz de promover avanços significativos. De todo modo, penso também ser importante ensaiar uma 
crítica que, ao levar em consideração tais avanços, seja capaz de propor novas alternativas de 
contraconduta ética e política. 



 
 

 

 

que o desejo e suas categorias (seja homem ou mulher, seja cis
950

 ou trans*, seja homossexual ou 

heterossexual) fossem substituídos em termos unicamente de corpos e práticas. 

La contra-sexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más 
bien el fin de la Naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos 
cuerpos a otros. La contra-sexualidad es. En primer lugar: una análisis 
crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social 
heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en 
los cuerpos como verdades biológicas [...]. En segundo lugar: la contra-
sexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos 
Naturaleza por un contrato contra-sexual. En el marco do contrato contra-
sexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, 
sino como cuerpos parlantes y reconocen a los otros como cuerpos 
parlantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las 
prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación, en 
tanto sujetos, que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o 
perversas. (PRECIADO, 2002, p. 18). 

 

Destituir, portanto, do campo da sexualidade normativa uma noção de desejo que seria a 

materialização da verdade do sujeito, bem como abandonar a ideia de que seria preciso reintroduzir a 

homossexualidade no caminho da normalidade das convenções sociais para, assim, garantir sua 

viabilidade-moral-econômica no campo do direito, do trabalho e do consumo, talvez permitiria uma 

inversão de posição fundamental: deixar de pensar em termos de uma inserção da homossexualidade 

num universo sexual e de gênero hegemonicamente já estabelecido para arriscar sonhar com a 

possibilidade de constituição de vivências-homo
951

 que fossem, radicalmente, outras. Essas vivências 

a que me refiro talvez pudessem, a partir justamente de como se vive corpos e práticas sexuais 

específicos, isto é, justamente por meio do sexo, desviar-se da sexualidade normativa para criar 

outras relações entre as pessoas, imaginar outros escambos entre corpos, desenvolver outras 

práticas sexuais. Essas vivências-homo poderiam, ainda, serem capazes de inventar relações que 

não fossem meramente o símbolo de um escolha feita por um determinado grupo com identificações 

afins, mas sim que produzissem realmente formas diferentes de interação, completamente 

despretensiosas no que se refere à suplantação de outras formas interacionais já existentes e que, 

tampouco, quisessem nelas se transformar. Formas interacionais imprevisíveis, absolutamente 
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 O prefixo “cis”, que poder ser entendido como “mesmo lado”, tem sido usado para referir-se às 
pessoas que vivem em conformidade com a designação que lhes foi imposta a partir do esquema 
sexo cromossômico-gênero. A expressão, que tem sua origem um pouco incerta, foi incorporada às 
políticas e teorias trans* como forma de deslocar a centralidade imposta por uma cultura que, ao 
nomear determinados corpos como trans*, mantinha naturalizada as demais identidades de gênero 
que alinham-se ao sistema referência sexo/gênero e à heteronormatividade, dando a tais identidades, 
inclusive, determinados privilégios. Mesmo ainda preservando, de algum modo, uma nomeação que, 
no limite, acaba impondo uma identidade, penso que o uso do prefixo “cis” e suas formas derivadas 
“cisgênero” e “cissexuais” é importante para mostrar o caráter não natural e arbritário da suposta 
correspondência entre sexo cromossômico e identidade de gênero. Sobre esse tema, ver: 
SIMAKAWA (Viviane V.) (2012). Mais informações em: http://transfeminismo.com/o-que-e-cissexismo/ 
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 Vivências-homo está sendo usado aqui como alternativa a um determinado conjunto de termos 
que, vinculados à noção de identidade, não seriam eficientes em traduzir o efeito linguístico 
pretendido: caracterizar o que seriam essas formas culturais capazes de ensejar modos de vida 
diferentes a partir do uso que se faz do corpo e de suas práticas. Como tais usos e práticas não se 
associam especificamente a uma identidade singular (ou gay, ou lésbica, ou bi, ou trans*), penso que 
vivências-homo pode ser mais abrangente no objetivo de dizer que tais usos e práticas, antes de 
serem propriedade de uma categoria específica, são atitudes possíveis de transversalizar e, portanto, 
esfumaçar as fronteiras entre as identidades. 

http://transfeminismo.com/o-que-e-cissexismo/


 
 

 

 

radicais em sua despretensão em se tornarem viáveis e modelares, ao contrário, que fossem não 

mais que um exercício de um grupo com o objetivo de desvincular o sexo da sexualidade para, com 

isso, ensaiar relações em que o prazer fosse, unicamente, o catalizador dessas novas relações. Essa 

é a virada crucial: não pensar o desejo como algo a priori, anterior à prática, mas como algo que pode 

ou não surgir, para alguns, com a invenção de outras práticas sexuais, isto é, de outros prazeres. 

Como diz Foucault: “Creio que uma abordagem interessante seria fazer com que o prazer da relação 

sexual escape do campo normativo da sexualidade e de suas categorias, e por isso mesmo fazer do 

prazer o ponto de cristalização de uma nova cultura”. (2010b, p. 123). Assim, quem sabe, fosse 

possível pensar em outras vivências-homo, em que as relações entres as pessoas, seja por meio da 

amizade, como diz Foucault (2010a), seja por meio de outros jogos interacionais, pudessem constituir 

modos de vida diferentes, deflagradores de uma atitude transformadora diante dos horrores que 

nosso tempo tem assistido e que promovem, com violência e dor, o extermínio de culturas 

subalternas. Essas vivências-homo poderiam, ainda, ao tensionar a cultura sexual hegemônica, 

fraturá-la a tal ponto de provocar nela novas referências, sem, contudo, ter a arrogante pretensão de 

absorvê-la ou eliminá-la. 

Esse é o ponto, ao meu ver, que me faz ensaiar uma aproximação
952

 do que chamo de 

atitude queer com a atitude cínica descrita por Foucault no curso A coragem da verdade. Apesar de 

haver já uma sólida literatura sobre Teoria Queer no Brasil, essa abordagem que aproxima o que 

chamo de atitude queer dos últimos estudos de Foucault, especialmente de sua caracterização da 

vida cínica, não é um trabalho que tenha sido, até onde eu sei, feito. É, ao contrário, algo ainda a ser 

explorado e, bem por isso, é que arrisco essa associação da experiência cínica descrita por Foucault 

(2011) com o pensamento queer contemporâneo, no sentido de marcar novas possibilidades de uso 

teórico e político da experiência queer em favor do que tenho denominado de vida vivível.  

Nesse sentido, além do resgaste da vida abjeta, que no cinismo se dá por meio da figura do 

cão tornada virtude e na atitude queer por meio de sua estranheza e abjeção tornadas um caminho 

possível de vida, essa aproximação dá-se, também, no sentido da manifestação pública de certas 

práticas contra-sexuais, bem como – e principalmente – da constituição de outras vivências-homo, a 

partir da maneira de viver os corpos, os prazeres, os afetos e os amores. Se em seu processo de 

constituição o queer foi assumido como adjetivo confrontativo frente à respeitabilidade gay e lésbica; 

se em seu percurso de desenvolvimento essa adjetivação foi transformada em substantivo, a marcar 

fronteiras do que pode ser e do que não pode ser queer, o que proponho, agora, é seu 

redimensionamento para verbo. Como verbo, queer (queerizar-se/queering) está mais para a prática 

que para a teoria ou qualidade: queer como aquilo que se pratica - uma ação entre corpos, uma 

atitude diante da vida. Concebido, assim, queer não se constituiria em uma identidade, espécie de 

corporação empírica aglutinadora de sujeitos com características afins. Ao contrário, queer 

atravessaria, feito navalha a cortar o que vier pela frente, diferentes manifestações de vida, sejam 

essas vidas heterossexuais ou homossexuais, trans* ou cis, desde que haja nelas um trabalho ético, 
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 Essa aproximação se constitui, da forma como tenho percebido, num campo extremamente fértil 
ainda a ser explorado e é justamente por isso que lanço essa aposta, muito particular, de associação 
da experiência cínica descrita por Foucault (2011) com a experiência contemporânea que tenho 
chamado de atitude queer ou modo de vida queerizado. 



 
 

 

 

estético e político sobre si mesmas, a promover a necessária subversão da heteronormatividade, bem 

como um deslocamento impiedoso dos regimes políticos de inclusão neoliberais que, associados, 

congelam, feito nitrogênio líquido, corpos e práticas na lógica objetivadora e excludente das 

identidades. E, da forma como percebo, isso foi um pouco do que Gilda, em vida, experienciou. 

De barba e vestida de mulher, Gilda perambulava pelas ruas de Curitiba encarnando 

escandalosamente, entre pelos e sujeira, entre óleo e bijuterias, entre vermes e flores, uma atitude 

outra, um modo de vida outro. Gilda dessacralizava os gestos, as formas, os comportamentos, as 

posturas, os afetos, o corpo, o sexo e suas práticas. Por onde passava, deixava, no rastro de sua 

abjeção contestatória, o inebriante perfume amargo da insolência, o insuportável escândalo de uma 

vida que, publicamente, manifestava-se outra por meio de seu próprio corpo abjeto, inclassificável e 

abominável, a faiscar a dúvida e o ódio de quem a contemplava. Gilda, portanto, experimentou isso a 

que tenho me referido como atitude queer ou modo de vida queerizado. E, nesse sentido, ensaiou a 

seu modo a constituição de uma vida vivível. 
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PIETÀS ÀS AVESSAS: O MITO DA FAMÍLIA FELIZ NAS OBRAS DE LYA LUFT E 

SUSAN SWAN 

André Pereira Feitosa (Unifei - Campus Itabira) 

Resumo: 

As obras de Lya Luft e Susan Swan utilizam-se das teorias do grotesco nas artes e 
na literatura para questionar os padrões de normalidade impostos às mulheres. Em 
especial, suas narrativas criticam a exigência da maternidade e manutenção de uma 
família que não se distancie do modelo patriarcal de perfeição.  
 

Abstract: 

The literary works of Lya Luft and Susan Swan make use of the theories of the 
grotesque in art and literature to question the patterns of female normality in western 



 
 

 

 

societies. The main criticism is done towards the imposition on being a perfect 
mother, focusing on having a well-structured family.  
 

Palavras-chave: grotesco, maternidade, feminismo, corpo, Pietàs 

 

Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia! Vida, doçura e esperança 
nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva.   
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de 
lágrimas. Eia, pois, advogada nossa,  esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei!   E depois deste desterro, 
mostrai-nos Jesus,  bendito fruto do vosso ventre,  ó 
Clemente, ó Piedosa, ó Doce sempre virgem Maria. Rogai por 
nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Amém. 

Oração católica que finaliza a recitação do rosário.  

 

 As obras Exílio, de Lya Luft, e The Biggest Modern Woman of the World, de 

Susan Swan, apresentam críticas à maternidade idealizada. Alicerçadas nas 

características do grotesco na literatura, as obras enfocam representações inversas 

de modelos estereotipados de perfeição feminina. Tradicionalmente, em sociedades 

patriarcais, a imagem da mulher virtuosa tem na maternidade uma de suas funções 

sociais mais relevantes a serem cumpridas. Essa concepção idealizada de perfeição 

em que ser mãe é concebida como uma característica intrínseca à natureza feminina 

é muitas vezes questionada. Teóricas como Margaret Miles, Ewa Kuryluk e Julia 

Kristeva percebem que as figurações da Virgem Maria regem as configurações 

aceitáveis de aparência, atitude, e comportamento prescritos para as mulheres. 

Contrapondo a esse modelo, as obras de Luft e Swan enfocam figuras de Pietà às 

avessas, questionando as exigências para se conquistar o ideal feminino nas quais a 

maternidade compõe o estereótipo da mulher virtuosa. Susan Swan afirma em 

entrevista que “as mulheres têm tido medo de realmente revelarem suas emoções 

negativas quanto à maternidade” (SWAN, 1991, p. 212, tradução nossa), o que 

também engloba “suas frustrações, seus sensos de raiva, seus sensos de falta de 

poder” (SWAN, 1991, p. 212, tradução nossa).953 Mesmo afirmando que sua 

experiência pessoal como mãe tenha sido emocionalmente gratificante, a autora 

observa que “a maternidade é a profissão menos bem paga, menos reconhecida e 
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 “Women have been frightened to really reveal the darker emotions that have gone with mothering – 
about their frustrations, their sense of anger, their sense of powerlessness”. 



 
 

 

 

mais supersentimentalizada do mundo” (SWAN, 1991, p. 219, tradução nossa).954 

Geralmente, os arquétipos de mães veiculados na mídia coincidem com o que Swan 

qualifica de “um modelo aprisionador de feminilidade”955, no qual a mãe está 

“constantemente alegre e preocupada em cuidar das necessidades das outras 

pessoas da família” (SWAN, 1991, p. 212, tradução nossa).956 A autora afirma que 

caso a mãe se desvencilhasse desse padrão, correria o risco de ser estigmatizada e 

considerada egoísta. Esse modelo de mãe sustentado como perfeito, em que a 

passividade e a submissão materna perante seus maridos regem a estrutura 

familiar, também tem sido criticado por várias feministas, como Betty Friedan, 

Adrienne Rich e Simone de Beauvoir. Friedan chega mesmo a nomear a 

maternidade e os trabalhos domésticos como um “campo de concentração 

confortável” (FRIEDAN, 2001, p. 79, tradução nossa)957, e ironiza a condição dessa 

mãe que se submete a tal confinamento, denominando-a de “heroína dona-de-casa 

feliz” (FRIEDAN, 2001, p. 79, tradução nossa)958, enfatizando que muitas mulheres 

sofrem dessa “dolorosa insatisfação” (FRIEDAN, 2001, p. 79, tradução nossa)959 por 

pensarem que estão sozinhas nessa condição subalterna.  

Luft percebe essa solidão como “um fantasma que assusta mais as mulheres 

do que os homens”, acrescentando que muitas “ainda são educadas para fazerem 

par com homem” em uma relação na qual elas representam “a parte mais frágil 

dessa combinação” (LUFT, 2010, p. 41). Esse ideal de união a um homem, 

tradicionalmente reforçado para as mulheres, pode criar o que a autora considera 

um dos “temas centrais” a ser questionado em suas obras: “[o] mito da família feliz” 

(LUFT, 2010, p. 78). Os modelos tradicionais de família são vistos por Luft como 

uma “idealização ingênua” e, em suas narrativas, lhe “interessa o lado avesso das 

coisas” (LUFT, 2010, p. 78), para que esse arquétipo seja desmistificado. Algumas 

críticas da atualidade, como Cristina Stevens, concordam com tais questionamentos 

sobre modelos tradicionais de maternidade. Stevens afirma que “essas formulações 

patriarcais tiveram – e ainda têm – impacto incalculável na vida de homens e 

mulheres, e por isto têm merecido a atenção de feministas, sobretudo nas três 
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 “Motherhood is the most under-paid, under-acknowledged, and over-sentimentalized job in the 
world”. 
955

 “[…] an imprisoning model of femininity”. 
956

 “[…] constantly cheerful and looking after the needs of other people in the family”. 
957

 “comfortable concentration camp”. 
958

 “happy housewife heroine”. 
959

 “[…] aching dissatisfaction […]”. 



 
 

 

 

últimas décadas” (STEVENS, 2007, p. 18). A literatura muitas vezes se espelha em 

estudos sociológicos, e a complexidade das representações maternas aumenta “à 

medida que o sentido de maternidade se diversifica, uma vez que à mãe tradicional 

vem juntar-se a mãe adotiva, a mãe lésbica, o homossexual que materna, a mãe de 

aluguel, a mãe adolescente, a mãe solteira, a mãe prisioneira, a mãe pobre, negra, a 

mãe genética, etc.” (STEVENS, 2007, p. 18). Percebe-se que a autora menciona, 

porém sem se aprofundar muito em temáticas do grotesco feminino, formas de 

maternidade percebidas como desviantes por não corresponderem às normas 

tradicionais.  

Após o suicídio de seu marido em 1970, a escritora, ensaísta e ativista 

política Adrienne Rich declara-se lésbica e escreve duas influentes obras críticas 

sobre a maternidade que ainda causam um misto de antipatia e de respeito entre os 

acadêmicos: Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution [Nascido de 

mulher: maternidade como experiência e como instituição], de 1976, e On Lies, 

Secrets and Silence [Sobre mentiras, segredos e silêncio], de 1979. Em seus 

trabalhos críticos, Rich procura se distanciar da imagem idealizada da mulher que se 

torna mãe e critica “o solitário confinamento de uma vida doméstica juntamente com 

crianças pequenas” (RICH, 1986, p. 279, tradução nossa),960 percebendo a 

maternidade como um sistema no qual instituições estabelecidas por homens 

regulam o poder reprodutivo das mulheres. 

Rich se recusa a compactuar com aqueles que idealizam a posição da mãe 

e ignoram a violência praticada nessa instituição patriarcal denominada 

maternidade. Em sua análise, duas correntes distintas são destacadas: a 

maternidade como uma experiência possível e profunda para as mulheres e a 

maternidade como identidade impingida e como instituição política em que as 

mulheres são vistas primariamente como mães, esperando-se delas que sejam 

felizes com essa função, sem que haja ambivalências. Ela acrescenta a esse 

raciocínio que “ser ‘diferente’ – uma não mãe, uma mãe solteira, uma mãe lésbica – 

é tornar-se um ser desviante, ‘fora da lei’, ‘anormal’” (RICH, 1980, p. 196-197, 

tradução nossa).961 Ao invocar a experiência pessoal e individual da maternidade e 

contrastá-la com a maternidade como instituição, Rich identifica “a Matriz 
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 “[…] the solitary confinement of a life at home enclosed with young children […]”. 
961

 “[…] to be ‘different’ – a non-mother, a single mother, a mother who is lesbian – is to be deviant, 
‘outside the law’, ‘abnormal’”. 



 
 

 

 

Maternal”962 como delineada pelas pressuposições sancionadas culturalmente e 

pelos sistemas reguladores coercivos que restringem a mulher ao papel de mãe. 

Nas palavras de Rich:  

Cada mãe deve entregar seus filhos, dentro de alguns anos de seu 
nascimento, ao sistema patriarcal de educação, de lei, de religião, de 
códigos sexuais. De fato, espera-se dela que os prepare para 
entrarem nesse sistema. […] O patriarcalismo depende da 
maternidade para agir como uma influência conservadora, incutindo 
nos futuros adultos os valores patriarcais, mesmo nos primeiros anos 
de vida, quando a relação mãe-filho pode parecer a mais individual e 
particular. […] Certamente o patriarcalismo criou imagens do 
arquétipo Mãe que reforçam o conservadorismo da maternidade e a 
convertem em energia para a renovação do poder masculino. (RICH, 
1986, p. 61, tradução nossa).963 

Percebe-se que a autora entende a reprodução humana como um 

mecanismo de perpetuação dos valores patriarcais, uma vez que cada criança irá 

desempenhar o seu papel social quando adulta. Fica implícito nesse raciocínio que a 

mãe se vê forçada a guiar seus filhos para serem reprodutores dos valores 

cristalizados de poder, nos quais as meninas estão fadadas a permanecerem em um 

ciclo em que a maternidade não é controlada pelas mulheres, mas, sim, pelos 

valores ditados pela matriz maternal. 

Simone de Beauvoir também critica a maternidade como condição sine qua 

non para a felicidade e o sentimento de completude feminino. Em seu influente livro 

O segundo sexo, de 1949, a autora afirma que “gravidez e maternidade são vividas 

de maneira muito diferente entre as mulheres, podendo surgir sentimentos de 

revolta, resignação, satisfação, ou mesmo, entusiasmo” (BEAUVOIR, 1967, p. 258). 

Ela ainda defende que “as decisões e os sentimentos confessados da jovem mãe 

nem sempre correspondem a seus desejos profundos”, podendo ocorrer da mãe 

mascarar sua insatisfação no lar com um semblante de felicidade. Mesmo quando “o 

filho se apresenta como uma riqueza no seio de uma vida feliz, ou pelo menos 

equilibrada”, este não deveria “limitar o horizonte da mãe”. Contrariando a visão 

patriarcalista e idealizada da maternidade, Beauvoir defende que a mulher “só pode 
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 “[…] the Maternal Matrix […]”. 
963

 “Every mother must deliver her children over within a few years of their birth  to the patriarchal 
system of education, of law, of religion, of sexual codes; she is, in fact, expected to prepare them to 
enter that system. […] Patriarchy depends on motherhood to act as a conservative influence, 
imprinting future adults with patriarchal values even in those early years when the mother-child 
relationship might seem most individual and private. […] Certainly it has created images of the 
archetypal Mother which reinforce the conservatism of motherhood and convert it to an energy for the 
renewal of male power”.  



 
 

 

 

consentir em dar vida se a vida tem um sentido; não poderia ser mãe sem tentar 

desempenhar um papel na vida econômica, política, social” (BEAUVOIR, 1967, p. 

292). 

O modelo tradicional de maternidade é duramente criticado por Beauvoir, por 

colocar a mulher em uma posição social aquém à do homem. Em suas palavras: 

É uma mistificação sustentar que a mulher se torna, pela 
maternidade, a igual concreta do homem. […] Falou-se também 
muitíssimo dos direitos sagrados da mãe, mas não foi como mãe que 
as mulheres conquistaram o direito de voto; a mãe solteira é ainda 
desprezada; é somente no casamento que a mãe é glorificada, isto é, 
na medida em que permanece subordinada ao marido. Enquanto 
este permanece o chefe econômico da família, embora ela se ocupe 
muito mais dos filhos, eles dependem muito mais dele do que dela. É 
por isso que, como vimos, a relação da mãe com os filhos se acha 
estreitamente comandada pela que mantém com o esposo. 
(BEAUVOIR, 1967, p. 293). 

O excerto acima mostra que o ideal do eterno feminino, na verdade, reforça 

o poder masculino, que se mantém no controle da estrutura familiar. Tal estrutura 

subjuga as esposas a tarefas tidas por Beauvoir como menos interessantes, por 

estarem afastadas do poder político. A autoridade está na voz daqueles que detêm o 

capital, enquanto os outros membros da família, em especial a esposa, dependem 

do aval masculino para viverem ativamente na sociedade. A autora finaliza seu 

raciocínio sobre a maternidade com um tom fatalista, criticando o fato de “entre os 

árabes, os índios e muitas populações rurais” a mulher ser “apenas uma criada, 

apreciada segundo o trabalho que fornece e substituída sem lamentações caso 

desapareça”. A mãe encontraria sua única condição de sobrevivência digna 

entregando-se à “dedicação apaixonada e tirânica pela família” (BEAUVOIR, 1967, 

p. 294), no ambiente definido mais tarde por Friedan como o campo de 

concentração confortável. 

Segundo Luiz Nazário, em Da natureza dos monstros (1998), “o grande boom 

de mulheres-monstros [no cinema] deve-se à subversão dos papéis sexuais 

tradicionais” pela qual algumas personagens se monstrificam por retraírem sua 

feminilidade. O autor também ressalta que “tal como a masculinidade, a feminilidade 

é uma construção cultural” e que, por consequência, “os homens que não encontram 

ou renegam sua masculinidade são estigmatizados, as mulheres que divergem, 

mental ou biologicamente, do eterno feminino, tendem a ser monstrificadas” 

(NAZÁRIO, 1998, p. 125). Nesse contexto, a mulher que assume seu papel social 



 
 

 

 

feminino, no qual a maternidade se destaca, corrobora o que Margaret Miles define 

como “imagens positivas de mulheres”. Nas palavras de Miles:  

Imagens “positivas” de mulheres – ou seja, imagens de mulheres 
socialmente aceitáveis, mulheres “boas” sob a perspectiva do 
governo do coletivo masculino – frequentemente funcionam não como 
“recompensas” para mulheres, mas como mensagens prescritivas. 
Imagens positivas definem com o que a “bondade” feminina se 
parece e compelem as mulheres a imitarem as qualidades de tais 
imagens. As imagens positivas das mulheres, então, têm uma função 
importante, mesmo, ou especialmente, nas sociedades mais 
misóginas. Da mesma forma, a literatura misógina consistentemente 
enfoca e valoriza mulheres boas; frequentemente um senso 
ilusoriamente enfatuado de superioridade da mulher justifica o ataque 
do autor às mulheres que não correspondem a esse ideal, como 
acontece inevitavelmente com a maioria delas. Assim, os elogios à 
“superioridade” feminina podem funcionar para justificar a difamação 
das mulheres. (MILES, 2006, p. 139, tradução nossa).

964
 

 Miles argumenta que as sociedades misóginas, para sustentarem a 

supremacia masculina, definem rigidamente as qualidades femininas que devem ser 

copiadas pelas mulheres que desejam ser aceitas como normais. Para que um 

grande número de pessoas sustente tais padrões, criam-se dispositivos reguladores 

de conduta, nos quais a imagem positiva de mulheres, presente em grande parte na 

arte e na literatura sexistas, dita as regras de comportamento que reforçam o tal 

modelo cristalizado de poder. Miles e Julia Kristeva percebem que tal imagem 

positiva feminina sustentada por muitas culturas ocidentais é representada pela 

figura da Virgem Maria, que regula, desde a Idade Média, as configurações 

“aceitáveis de aparência, atitudes e comportamento prescritas para as mulheres” 

(MILES, 2006, p. 139, tradução nossa).965  

Miles e Julia Kristeva percebem que tal imagem positiva feminina sustentada 

por muitas culturas ocidentais é representada pela figura da Virgem Maria, que 

regula, desde a Idade Média, as configurações “aceitáveis de aparência, atitudes, e 

comportamento prescritas para as mulheres” (MILES, 2006, p. 139, tradução 

nossa).966 Para Miles, a pintura de Carlo da Camerino, The Madonna of Humility with 
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 “‘Positive’ images of women – that is, images of socially approved women, ‘good’ women from the 
perspective of the governing male collective – often function not as ‘rewards’ for women, but as 
prescriptive messages. Positive images define what female ‘goodness’ looks like and urge women to 
imitate the qualities of these images. Positive images of women, then, play a very important role, even 
or especially, in the most misogynist societies. Similarly, misogynist literature consistently pictures and 
praises good women; frequently an unrealistically inflated sense of women’s superiority justifies the 
author’s attack on women who fall from this ideal as most women inevitably must. Praise for the 
‘superiority’ of women therefore can operate to justify vilification of women”.  

965
 “[...] acceptable appearance, attitudes, and behavior prescribed for women”.  

966
 “[…] acceptable appearance, attitudes, and behavior prescribed for women”. 



 
 

 

 

the Temptation of Eve [Nossa Senhora da Humildade com a tentação de Eva] (cf. 

Anexo 1), do final do século 14, é um referencial apropriado para ilustrar a 

justaposição “da ‘mulher boa’ com a ‘mulher má’” (MILES, 2006, p. 139, tradução 

nossa).967 Três quartos da parte superior da referida pintura são ocupados pela 

figura da Virgem Maria, contrastando com a figura estereotipada de Eva, nua, 

segurando a maçã mordida, e com a serpente, ambas posicionadas 

estrategicamente na parte inferior do quadro. A crítica enfoca em sua análise da 

ilustração que a “representação do corpo da Virgem está limitada diretamente às 

partes que servem para sustentar e alimentar a criança” (MILES, 2006, p. 139, 

tradução nossa),968 sugerindo que a maternidade é um ideal necessário a ser 

almejado pelas mulheres que desejam ser boas. 

Salome and Judas in the Cave of Sex – The Grotesque: Origins, 

Iconography, Techniques [Salomé e Judas na caverna do sexo – o grotesco: 

origens, iconografia, técnicas] (1987), de Ewa Kuryluk, assemelha-se à obra de 

Miles em alguns aspectos. Enquanto Miles enquadra de forma mais expressiva os 

modelos iconográficos de Eva nas artes medievais, Kuryluk enfoca não somente a 

figura de Salomé, mas também as diferentes representações artísticas que abordam 

o grotesco feminino, desde tempos medievais até o século 20. 

Não se distanciando do raciocínio de Miles, Kuryluk inicia sua obra com uma 

das mais importantes figuras híbridas da arte e da literatura: a esfinge. Para a 

autora, “a esfinge também pode servir como um bom símbolo do grotesco, um 

gênero heterogêneo que apresenta muitos enigmas”.969 Quando se observa “esse 

animal-mulher colossal e a caverna que a protege, tentando relacionar o sorriso 

sedutor em seus lábios às suas patas e ao seu rabo de leão, nos sentimos 

pequenos, estúpidos, e mistificados – como uma criança” (KURYLUK, 1987, p. 1, 

tradução nossa).970 Esse sentimento de incompreensão, que pode se misturar a 

sentimentos de insegurança e de pavor, é uma das reações esperadas quando se 

depara com um ser grotesco. 
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 “[…] the ‘good woman’ and the ‘evil woman’[…]”. 
968

 “Depiction of the Virgin’s body is limited to parts directly in the service of bearing and nourishing the 
child”. 
969

 “The sphinx can also serve as a good symbol for the grotesque, a heterogeneous genre which 
presents many riddles”. 
970

 “[…] the colossal woman-animal and the cave that shelters her, trying to relate the seductive smile 
on her lips to her paws and lion’s tail, one feels small, stupid, and mystified – like a child”. 



 
 

 

 

Kuryluk não ignora a importância de Bakhtin e Kayser para desenvolver seus 

estudos. Ela relata que, em suas teorias, “ambos falam de um mundo de ponta-

cabeça”.971 Enquanto “o teórico alemão [Kayser] limita o seu ponto de vista a um 

manicômio, um palco de teatro e um sonho, o teórico russo restringe seu ponto de 

vista ao espaço das monstruosidades carnavalescas” (KURYLUK, 1987, p. 3, 

tradução nossa).972 A autora valoriza a contribuição de Kayser por este “reconhecer 

o importante papel dos sonhos, da loucura e do inconsciente”973 para “criar o 

grotesco”974 e critica Bakhtin por este ignorar os conceitos psicanalíticos de 

“infantilismo, regressão e desejo de morte” (KURYLUK, 1987, p. 2, tradução 

nossa),975 conceitos também amplamente usados por Kristeva, que une a teoria do 

grotesco às pulsões de morte estudadas por Freud, como será discutido a seguir. 

Esses mundos ao revés presentes na forma de manicômios, palcos de teatro 

e sonhos são percebidos por Kuryluk como “antimundos”, exatamente por serem o 

contrário do que é socialmente visto como um mundo normal. A autora afirma que 

aceita a validade desses antimundos, descritos pelos referidos autores, mas que não 

se limita a eles. De forma semelhante a Russo e Miles, Kuryluk incrementa os 

estudos do grotesco ampliando os modelos de antimundo. Em suas palavras: 

Eu aceito o valor desses antimundos, mas adiciono outros: o 
antimundo da feminilidade oposto ao mundo controlado por homens; 
o antimundo da infância que se contradiz ao mundo governado por 
adultos; o antimundo do que é escondido, proibido, apócrifo e 
herético como diferentes do universo estabelecido e sancionado, 
canônico e ortodoxo [...]. (KURYLUK, 1987, p. 3, tradução nossa).976 

No excerto acima, a autora deixa claro o mesmo problema apontado por 

Miles nas teorias do grotesco que a antecederam. As questões de gênero são 

ignoradas quando, na verdade, o corpo feminino, suas figurações e suas 

performances representam um antimundo em relação à óptica das sociedades 

patriarcais. Mesmo com essa colaboração teórica, contrapondo mundos 

considerados normais a seus respectivos antimundos, lembrando a teoria dos 

                                                           
971

 “Both speak about a world standing on its head […]”.  
972

 “[…] the German scholar limits his view to a mental asylum, a theatre stage, and a dream, and the 
Russian scholar confines his to the boundaries of carnivalistic monstrosities”.  
973

 “[…] his recognition of the important roles of dreams, madness, and the unconscious […]”. 
974

 “[…] creation of the grotesque”.  
975

 “[…] infantilism, regression, and death wish […]”. 
976

 “I accept the validity of these anti-worlds but add further ones: the anti-world of femininity as 
opposed to the world controlled by men; the anti-world of childhood as contradicted by the world 
governed by adults; the anti-world of the hidden, forbidden, apocryphal, and heretical as different from 
the universe of the established and sanctioned, canonical and orthodox [...]”. 



 
 

 

 

opostos de Hugo, Kuryluk se depara com o mesmo problema enfrentado pelos 

teóricos que a antecederam – o grotesco nas artes e na literatura é identificável, mas 

não é claramente definível. 

Nesse momento de sua discussão, a análise de Kuryluk demonstra alguns 

pontos de contato com a obra de Harpham, principalmente no que diz respeito às 

primeiras ilustrações medievais grotescas. A autora descreve e mostra exemplos 

fotográficos do que mais tarde Miles categorizaria como hibridização e utiliza-se do 

termo cunhado por São Bernardo de Clairvaux para se referir a esses elementos 

híbridos que desafiam as normas de estética medieval. O escolástico denominava 

tal arte de “fantástica” e, mesmo não sendo bem vista pela Igreja medieval, ele 

acreditava que tal estética grotesca possuía um caráter catequizador. Como explica 

a historiadora: 

Uma explosão do fantástico ocorreu no fim da Idade Média. No estilo 
gótico tardio, a imagem dos santos e de eventos sagrados 
representados nos altares, tímpanos e páginas de livros ilustrados 
estão cercadas de aberrações e indecências. Fora das catedrais 
góticas, um exército de gárgulas faísca com humor popular brutal e 
memórias obscenas do paganismo; por dentro, mesmo a luz colorida 
metafísica é “emoldurada” por quimeras saltando das paredes, dos 
tetos, das colunas, dos arcos e do piso. O fantástico floresceu no 
final da Idade Média com a vitalidade da natureza tropical. Cada 
centímetro de pedra trabalhada tem aspecto animado, parecendo 
pulsar e respirar. Ainda que onipresente, o fantástico era um 
elemento periférico; o centro de cada igreja era reservado para a 
cruz, o Salvador, a Virgem, a Santíssima Trindade. Entretanto, a 
periferia representava um papel marginal mais na teoria do que na 
prática: o olho não tinha como evitar ser atraído para fora do centro 
[…]. (KURYLUK, 1987, p. 14, tradução nossa).977 

Nesse trecho de sua análise, Kuryluk aponta algumas questões relevantes 

sobre essa forma de arte: os elementos grotescos, em sua maioria, são relegados à 

margem e não ocupam posição de destaque. Tais elementos fantásticos carregam 

em si significados a serem decifrados e contrastam com os elementos tidos como 

normais e canônicos. A autora observa ainda o fascínio que os elementos 
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 “An explosion of the fantastic took place at the end of the Middle Ages. In the late Gothic style the 
figure of saints and sacred events represented on the altars, tympanons, and pages of illustrated 
books are surrounded by the freakish and indecent. Outside the Gothic cathedrals an army of 
gargoyles sparks with brutal popular humor and obscene memories of paganism; inside, even the 
metaphysical colored light is ‘framed’ by the chimerical creatures jumping from the walls, ceilings, 
columns, arches, and floors. The fantastic flourished in the late Middle Ages with the vitality of tropical 
nature. Every inch of the stonework appears animated, seems to pulsate and to breathe. Although 
omnipresent, the fantastic remained at the periphery; the middle of every church was reserved for the 
cross, the Savior, the Virgin, the Holy Trinity. However, the periphery played a marginal role more in 
theory than in practice: the eye could not help being attracted away from the center […]”. 



 
 

 

 

monstruosos têm sobre o olhar, ao mesmo tempo atraído e repudiado por tais 

combinações que desafiam os códigos de normalidade. Os personagens grotescos 

nas obras de Carter, Luft e Swan, aqui comparadas, são quase sempre relegados a 

espaços especialmente preparados para eles, como manicômios e circos, e, não por 

acaso, são separados daqueles tidos como normais ou como exemplos de virtude. 

Para ilustrar esses elementos fantásticos pesquisados pela autora, pode-se observar 

no Anexo 5 uma foto de um fragmento de moldura do ano 230 e no Anexo 6 uma 

foto de um friso italiano do início do século 16. 

Essas figuras enigmáticas, híbridas e fantásticas, apresentadas por Kuryluk, 

eram inspiradas em elementos pagãos, circundavam pinturas ou espaços 

arquitetônicos e serviam para contrastar com as imagens sacras, pondo-as em 

evidência. Tais “criações estranhas não eram recebidas com grande simpatia pelas 

autoridades religiosas” (KURYLUK, 1987, p. 18, tradução nossa),978 mas, em 

contrapartida, “esse tipo de monstruosidade era bem-vindo pela Igreja quando 

utilizada para demonizar e menosprezar as forças do mal”,979 desempenhando uma 

função explicitamente catequética. As imagens sacras deveriam, supostamente, 

motivar as pessoas a desviarem o olhar da margem, repleta de seres grotescos, e a 

se concentrarem na virtude que habita o espaço central. A autora chama a atenção 

para o fato de que esse dispositivo catequético é, em parte, ineficiente. É quase 

inevitável ignorar tais figuras que mesclam elementos humanoides com os dos 

reinos animal e vegetal, produzindo imagens que habitam o imaginário humano do 

estereótipo infernal. 

Assim como Miles, Kuryluk também tenta estabelecer categorizações do 

grotesco, o que ela denomina “técnicas de distorção”. Segundo a autora, “as 

palavras-chave [da iconografia grotesca] são depreciação, distorção, deslocamento 

e heterogeneidade” (KURYLUK, 1987, p. 301, tradução nossa).980 Amalgamando 

esses conceitos, a autora enumera seis técnicas de fabricação do grotesco nas 

artes. A primeira técnica é denominada “Separação, Mistura, e Remontagem”. O 

resultado dessa técnica é um ser híbrido, sendo que “a Antiguidade possuiu um 

repertório fixo de seres misturados, sátiros, sereias, harpias, esfinges, almas aladas 

e cupidos que foi assimilado pelo grotesco, tornando-se sua mais convencional fonte 
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 “[…] strange creations were not received with great sympathy by the religious authorities […]”.  
979

 “[…] that monstrosity was welcomed by the Church when applied with the intention to demonize 
and deride the forces of evil ”. 
980

 “The key words are debasement, distortion, displacement, and heterogeneity [...]”. 



 
 

 

 

de heterogeneidade” (KURYLUK, 1987, p. 301, tradução nossa).981 A autora também 

lembra que os artistas têm especial predileção pelo ser andrógino, aquele que 

permuta os códigos do que é masculino e do que é feminino, exatamente por ele 

possuir uma característica híbrida A segunda técnica a autora nomeia de 

“Duplicação e Multiplicação”, e coloca como exemplos os vários “ídolos com 

múltiplas cabeças, mãos e pés”982 presentes “nas religiões orientais que inundaram 

o final do mundo Greco-Romano” (KURYLUK, 1987, p. 302, tradução nossa).983 A 

terceira técnica, “Alongamento e Compressão, Aumentar e Miniaturizar”, é bastante 

empregada para a construção de personagens grotescos, não somente nas artes 

mas também na literatura. Tal técnica “pode ser aplicada em cada elemento 

particular de uma composição ou aos objetos ou imagens como um todo” 

(KURYLUK, 1987, p. 302, tradução nossa).984 O resultado dessa técnica é o que 

Miles chama de caricatura. A quarta técnica está presente quase de forma unânime 

nos estudos dos teóricos do grotesco: o “Reverso”. A autora lembra que a técnica do 

“reverso tem que ser entendida da forma mais ampla possível” (KURYLUK, 1987, p. 

304, tradução nossa).985 A figura inteira ou apenas parte dela pode ser invertida: 

“[e]squerda e direita, acima e abaixo podem ser intercambiados entre si, o negativo 

pode se tornar positivo, sombra se torna luz, o negro se torna branco e o que 

deveria estar vestido aparece nu, e vice-versa” (KURYLUK, 1987, p. 304, tradução 

nossa).986 A quinta técnica, “Simplificação e Aglomeração”, “pode fortalecer os 

efeitos grotescos, seja eliminando detalhes, concentrando-se apenas nas 

características essenciais da figura e as isolando do resto, ou multiplicando formas, 

linhas e pontos” (KURYLUK, 1987, p. 304, tradução nossa).987 A sexta e última 

técnica Kuryluk chama de “Fantástica Interpretação e Projeção”. Essa técnica é 

bastante utilizada nas artes surreais, nas quais “uma nuvem se assemelha a um 

camelo ou a uma doninha. A lua nos lembra uma face. Duas montanhas aparentam 

seios femininos. Uma pepita tem a forma de uma orelha; um pedaço de madeira se 

                                                           
981

 “Antiquity had possessed a fixed repertoire of mixed beings, satyrs, sirens, harpies, centaurs, 
sphinxes, winged souls, and cupids, that was assimilated by the grotesque, becoming its most 
conventional source of heterogeneity”. 
982

 “Idols with multiple heads, hands, and feet […]”.  
983

 “[…] in oriental religions, which flooded the late Greco-Roman world”. 
984

 “ […] can be applied to every particular element of a composition or to the whole object or image”. 
985

 “Reversal has to be understood in the broadest possible sense”. 
986

 “Left and right, up and down can be exchanged for each other, the negative can be made positive, 
shadow turned into light, black into white. What should be clothed appears naked, and vice-versa”. 
987

 “[…] can strengthen grotesque effects either by leaving out details, concentrating on the essential 
features of a figure and isolating them from the rest, or by multiplying forms, lines, and dots […]”. 



 
 

 

 

parece com um homem de braços estendidos” (KURYLUK, 1987, p. 305, tradução 

nossa).988 Em suma, a sexta técnica desafia a percepção humana, na qual 

diferentes captações do olhar do mesmo objeto são possíveis. 

Essa lista de mecanismos enumerados pela autora é mais um passo 

importante em direção ao reconhecimento do grotesco no campo da crítica 

feminista. Técnicas de ilustrações grotescas que eram apenas identificadas na 

construção de figuras fantásticas passam a ser nomeadas e ligadas às 

categorizações do grotesco de Miles: à caricatura, à inversão e à hibridização. O 

discurso de Kuryluk é quase profético e sugere que os estudos do grotesco nas 

artes e na literatura serão uma constante, passíveis de aprimoramentos e 

renovações. Talvez influenciada pelos filmes Blade Runner: o caçador de androides 

(1982), de Ridley Scott; ou mesmo O exterminador do futuro (1984), de James 

Cameron; ou ainda o texto “O manifesto ciborgue”, de 1985, de Donna Haraway; 

Kuryluk afirma em tom jocoso que seu livro “se detém no estudo do passado e não 

se arrisca no futuro no qual uma nova esfinge, metade humana e metade máquina, 

espera por nós” (KURYLUK, 1987, p. 8, tradução nossa).989 O cinema, a literatura e 

as artes são, indubitavelmente, um espaço favorável para a representação de entes 

grotescos e seres fantásticos que se encontram deslocados dos centros de 

normalidade. 

A teoria do abjeto de Julia Kristeva, unida às teorias do grotesco, são 

referências teóricas necessárias para este estudo comparativo, uma vez que a 

maternidade na esfera grotesca se apresenta, em muitos casos, distante dos 

modelos tradicionais preconizados nas imagens costumeiras de perfeição familiar. 

Criando um neologismo, característica comum a seus textos, Kristeva publica em 

1977 o controverso “Hérethique de l’amour” – aglutinando as palavras francesas 

hérétique [herege] com éthique [ética] –, no qual a psicanalista mescla conceitos da 

maternidade na psicanálise com a óptica teológica católica, em que a figura da 

Virgem Maria funciona como um placebo criado para atenuar a angústia humana 

perante a morte. A psicanalista inicia o seu texto afirmando que “a única função do 

‘outro sexo’” é ser mãe e que “vivemos numa civilização em que a representação 
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 “[…] a cloud resembles a camel or a weasel. The moon reminds us of a face. Two hillocks look like 
female breasts. A pebble has the form of an ear; a piece of wood that of a man with outstretched 
arms”. 
989

 “[…] contents itself with the study of the past and does not venture into the future where a new 
sphinx, half human and half machine, may well await us”. 



 
 

 

 

consagrada (religiosa ou leiga) da feminidade é absorvida pela maternidade” 

(KRISTEVA, 1988, p. 269). Em seu ponto de vista, “quando o feminismo reivindica 

uma nova representação da feminidade, ele parece identificar a maternidade com 

esse equívoco idealizado e recusando a imagem e seus abusos, contorna a 

experiência real que tal fantasma oculta” (KRISTEVA, 1988, p. 269).  

O problema que Russo ratifica em sua análise é exatamente o fato de o 

corpo feminino ser mais propenso a ser qualificado como grotesco do que o corpo 

masculino, porque este último quase sempre corresponde à perfeição canônica 

corporal. Nas palavras da autora: 

As imagens do corpo grotesco são precisamente aquelas 
degradadas pelos cânones físicos da estética clássica. O corpo 
clássico é transcendente e monumental, fechado, estático, contido 
em si mesmo, simétrico, e liso; identifica-se com a cultura “superior” 
ou oficial do renascimento e de épocas posteriores, como o 
racionalismo, o individualismo e as aspirações normalizadoras da 
burguesia. O corpo grotesco é aberto, protuberante, irregular, 
secretante, múltiplo e mutável; está identificado com a cultura 
“inferior” não-oficial ou com o carnavalesco, e com a transformação 
social. (RUSSO, 2000, p. 21). 

No fragmento acima, Russo faz uma nítida referencia à teoria bakhtiniana, quando identifica o 

corpo grotesco como pertencente ao mundo não oficial, com uma breve e ilusória promessa de 

transformações sociais. 

Nas obras de Luft e de Swan, esses conceitos de maternidade e a condição 

da mulher inserida em uma cultura patriarcal encontram-se amalgamados nas 

protagonistas, que, de certa forma, se assemelham à figura pertencente ao 

imaginário católico de Nossa Senhora das Dores. A personagem de Luft afirma que 

sente a “dor de uma faca, de muitas facas cravadas no coração o tempo todo, desde 

a patética descoberta” de que é traída por seu marido (LUFT, 2005, p. 112). Essa 

metáfora de facas cravadas no coração, utilizada pela personagem de Exílio, remete 

diretamente à imagem de Nossa Senhora das Dores, ou Mater Dolorosa, 

representada por sete espadas que perpassam o coração da Mãe de Deus, sendo 

cada perfuração correspondente a uma dor específica de Maria vinculada a sua 

condição de mãe. Nossa Senhora das Dores também é frequentemente 

representada com uma expressão de dor diante da cruz contemplando o filho morto, 

a partir da qual surgiu o hino medieval Stabat Mater; ou então segurando Jesus 

morto nos braços, após o seu descendimento da cruz, dando assim origem às 

imagens das Pietàs. Exílio e The Biggest Modern Woman of the World apresentam 



 
 

 

 

momentos marcantes nos quais são ilustradas cenas da Pietà às avessas. A 

maternidade grotesca na obra de Swan se opõe à figuração tradicional da Pietà por 

mostrar uma giganta segurando o corpo de seu filho monstro que acaba de morrer 

no parto. Na obra de Luft, a inversão da figuração de Maria das Dores ocorre 

quando o amante da protagonista, Antônio, segura o corpo de seu filho doente 

mental, caracterizando assim um “Pater Dolorosus” (LUFT, 2005, p. 127). Anna 

Swan, no momento do nascimento de seu segundo bebê, e Antônio, quando recebe 

a visita da protagonista em sua residência, podem ser vistos como releituras 

grotescas de Nossa Senhora das Dores.  

Um dos momentos dolorosos pelos quais passa a giganta ocorre durante o 

parto de sua segunda gravidez. Por se tratar de um bebê-monstro, o procedimento 

dura três dias para ser concluído e a criança vive por apenas horas. Seu óbito é 

atribuído às suas “dificuldades genéticas” (SWAN, 2001, p. 327, tradução nossa).990 

O nascimento da criança é relatado por Anna, em seu diário, e pelos médicos Dr. 

Beach e Dr. Robinson, em seus respectivos relatórios médicos. Anna inicia a sua 

narrativa como giganta de circo de horrores, sugerindo que seu corpo 

desproporcional lhe confere poder e que ela é feliz com sua magnitude. O final da 

obra de Swan termina com o fracasso dela em ser mãe, em ser vista como uma 

normal em sua comunidade, chegando mesmo a desculpar-se ao médico por ser 

uma giganta. Seu esforço para se normalizar através da maternidade é em vão. O 

espetáculo da maternidade grotesca da giganta tem seu momento máximo quando 

Anna segura em seus braços o corpo de seu filho morto:  

“Eu não vou fotografar um cadáver,” disse o fotógrafo. Eu comecei a chorar 
porque eu vi que Babe não estava se mexendo nos braços de Martin e sua 
língua se estendia sem vida para fora de sua boca aberta. Martin parou de 
gritar e docilmente trouxe a criança inerte a mim. Eu o embalei em meu 
peito e mandei Martin buscar os médicos que dormiam no andar de cima. 
“Você tiraria uma foto do meu filho?” eu pedi. “Ela será a minha única 
recordação dele”. O homenzinho se arrastou enrubescido e suavemente 
disse sim […]. Eu me deitei no quarto com Babe, feliz por tê-lo comigo pela 
última vez, e me senti resignada. A morte dele acabou com o sonho de 
Martin de ter uma raça de gigantes e aniquilou minha esperança de que 
finalmente, algum dia, eu pudesse ter uma conexão com esse mundo 
estranho no qual eu fui lançada. (SWAN, 2001, p. 326-327, tradução 
nossa).
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 “genetic difficulties”.  
991

 “‘I won’t photograph no corpse,’ the photographer said. I began to weep for I saw that Babe wasn’t 
moving in Martin’s arms and his tongue lolled slackly out of his open mouth. Martin stopped shouting 
and meekly brought the inert child to me. I cradled him to my breast and sent Martin to fetch the 
doctors sleeping upstairs. ‘Will you take a picture of my child?’ I asked. ‘It will be my only memento of 
him.’ The little man shuffled and blushed and softly said yes [...]. I lay in the borning room with Babe, 
glad to have him to myself for the last time, and felt resigned. His death ended Martin’s dream for a 



 
 

 

 

 Os gigantes percebiam o nascimento desse filho como uma possível saída 

para se normalizarem. Martin acreditava que vivendo em meio a outros gigantes ele 

poderia ser aceito como apenas mais um integrante do grupo, e não como uma 

aberração que se destaca da maioria. No entanto, esse sonho do marido de Anna 

camufla, na verdade, uma vontade inconsciente de não ser visto como um monstro, 

e ser incorporado em sua sociedade como um normal. De forma semelhante, Anna 

acredita que não seria mais considerada por sua comunidade como um ser grotesco 

se constituísse uma família aos moldes tradicionais. A realização de seu desejo dura 

apenas horas e é, de certa forma, eternizada pela fotografia que, na verdade, mostra 

uma versão grotesca da Mater Dolorosa. A giganta que chora a morte de seu filho e 

o segura contra seu peito, com diversos ferimentos em seu corpo anormal ocorridos 

durante o parto, remete à imagem de Nossa Senhora da Dores, segurando o corpo 

de Jesus após a sua crucifixão.  

A obra de Lya Luft também apresenta figurações grotescas da Pietà, como no 

capítulo seis de Exílio, “Você, pater dolorosus”, quando a protagonista de Luft vai 

visitar o filho de seu amante, um adolescente que, semelhante a seu irmão Gabriel, 

também tem problemas mentais. Nessa cena, a figura da mãe chorosa é substituída 

por um pai cujo rosto é “grave, suplicante e triste” (LUFT, 2005, p. 129). Em seus 

braços está o corpo de um filho que quase não vive. Nessa cena abjeta, a 

protagonista afirma que “apesar da repulsa e do horror”, aproxima-se do pai, 

segurando o corpo do filho, “fascinada” (LUFT, 2005, p. 131). Nas palavras da 

narradora:  

No seu colo [de Antônio], atravessado como um grande bebê, um 
adolescente. Muito comprido, desengonçado, esquelético; um longo braço 
pendurado até o chão; pés magros e brancos; todo ele flácido, como se lhe 
faltassem músculos; a cabeça sustentada na curva do braço paterno 
oscilava nesse forte apoio. […] o Menino, com dificuldades de engolir, 
babava-se todo, estava sujo […]. A cabeça do Menino parecia desmesurada 
[…]. O monstruoso bebê soltou uma espécie de miado débil, e outro ruído 
repugnante; um cheiro fétido espalhou-se no quarto. Você [Antônio] me 
olhou rapidamente, dolorido e envergonhado. (LUFT, 2005, p. 129-130). 

Essa imagem de Antônio descrita pela narradora, segurando seu filho de 

corpo grotesco, tem fortes ressonâncias com a figuração clássica de Maria 

segurando o corpo de Jesus morto, semelhança essa reforçada inclusive pelo título 

do capítulo. As funções dos pais aparecem invertidas. Alimentar o filho em seu colo 

                                                                                                                                                                                     

giant race and dashed my hope that finally, someday, I might have a connection with this odd world 
into which I’d been thrust”.  

 



 
 

 

 

é uma função tradicionalmente feminina que em Exílio é subvertida. A mãe ausente 

do Menino cede seu espaço para um pai que alimenta um “bebê-monstro” (LUFT, 

2005, p. 131). A protagonista, cuja própria maternidade também se distancia do ideal 

feminino, rejeita compartilhar do sofrimento de seu amante. Em suas palavras: 

“Deixara meu próprio filho [Lucas], que me dava tantas alegrias: não poderia dar 

nada àquela criatura [o Menino]. Não fui médica nem mãe naqueles momentos: era 

uma mulher a quem a vida pregara uma peça macabra” (LUFT, 2005, p. 131). A 

protagonista de Luft, que acreditava retomar sua vida nos moldes tradicionais de 

família, casando-se com Antônio, mais uma vez se vê incapaz de se inscrever no 

estereótipo do ideal de mãe.  

Outro momento no qual é possível identificar uma inversão da tradicional 

imagem de Pietà é quando a narradora relata o suicídio de sua mãe. Em sua 

palavras: 

Minha mãe estava deitada na cama, um pouco atravessada, quase 
tão branca quanto a colcha de cetim. Junto de seu grande corpo 
abandonado numa posição esquisita, de costas, mas torcido para o 
lado, Gabriel também dormia, parecendo um bebê que acabasse de 
mamar; ainda tinha entre os lábios o bico escuro do seio de nossa 
mãe. Fiquei paralisada com aquele seio nu: o robe desalinhado. [...] 
Ela se matara com um tiro logo abaixo do seio. Eu não tinha visto 
manchas; o sangue devia ter escorrido todo pelo furo das costas; 
disseram que havia uma grande poça no tapete embaixo da cama. 
Gabriel certamente bebera um pouco desse sangue, quente como o 
seio de que tanto precisara e que lhe era sempre recusado. (LUFT, 
2005, p. 64-69). 

A cena inversa de Pietà se caracteriza por mostrar a mãe morta que segura 

se filho vivo em seu colo, o inverso da tradicional imagem de Maria, que está viva, 

segurando o corpo de Jesus, que está morto. Outro aspecto que reforça o grotesco 

na cena é o ato canibal de Gabriel que bebe o sangue de sua mãe e que, 

futuramente, segundo a narradora, irá acarretar em problemas mentais que o coloca 

sob os cuidados do Enfermeiro na Casa Vermelha; local no qual os seres 

socialmente indesejados são colocados.  

Seguindo esse raciocínio, na obra de Luft, os conceitos heteronormativos de 

maternidade e a condição da mulher inserida em uma cultura patriarcal encontram-

se amalgamados na protagonista, que, de certa forma, se assemelha à figura 

pertencente ao imaginário católico de Nossa Senhora das Dores. A personagem 

afirma que sente a “dor de uma faca, de muitas facas cravadas no coração o tempo 

todo, desde a patética descoberta: Marcos me trai” (LUFT, 2005, p. 112). 



 
 

 

 

Essa metáfora de facas cravadas no coração, utilizada pela personagem de 

Exílio, remete diretamente à imagem de Nossa Senhora das Dores, ou Mater 

Dolorosa, representada por sete espadas que perpassam o coração da Mãe de 

Deus. Cada perfuração corresponde a uma dor específica de Maria vinculada a sua 

condição de mãe, sendo a primeira as profecias de Simeão sobre Jesus (LUCAS, 2: 

34-35); a segunda a fuga da Sagrada Família para o Egito (MATEUS, 2: 13-21); a 

terceira o desaparecimento do Menino Jesus durante três dias (LUCAS, 2: 41-51); a 

quarta o encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário (LUCAS, 23: 27-31); a 

quinta a observação do sofrimento e da morte de Jesus na cruz (JOÃO, 19: 25-27); 

a sexta a recepção do corpo do filho retirado da cruz (MATEUS, 27: 55-61); a sétima 

e última espada, o testemunho da deposição do corpo do seu filho no santo sepulcro 

(LUCAS, 23: 55-56). Nossa Senhora das Dores também é frequentemente 

representada com uma expressão de dor diante da cruz contemplando o filho morto, 

a partir da qual surgiu o hino medieval Stabat Mater; ou então segurando Jesus 

morto nos braços, após o seu descendimento da cruz, dando assim origem às 

imagens das tradicionais Pietàs. 

Em seus textos críticos, Luft ainda percebe que “somos ofuscados pelo 

danoso mito da mãe santa, da esposa imaculada e do homem poderoso” que irão 

produzir “filhos mais que perfeitos” (LUFT, 2011, p. 240). A realização desses mitos 

não se concretiza nas narrativas de Luft e Swan aqui comparadas. Em The Biggest 

Modern Woman of the World e Exílio os filhos mais que perfeitos inexistem, 

corrompendo o ideal de maternidade normal. Essas obras desestabilizam os 

modelos tradicionais de família. A maternidade para essas protagonistas não 

corresponde ao padrão normal no qual a mãe estereotipadamente embala um filho 

sadio e está amparada sob a proteção de seu marido. Ao contrário, são 

maternidades grotescas que evidenciam o inverso do que está prescrito nos códigos 

de normalidade ocidental para que as mulheres sejam vistas como pessoas 

aceitáveis em suas sociedades. 
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Anexo 1 

 
 
The Madonna of Humility with the Temptation of Eve, de Carlo da Camerino (fim do 
século 14). 
Fonte: Miles (2006). 
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Resumo 
 
Uma das mais importantes cantoras da MPB, Elis Regina (1945-1982), escolhia 
cuidadosamente seu repertório, consciente da importância das ideias que suas 
canções veiculavam. O presente trabalho discute sua visão sobre o papel da mulher 
na sociedade brasileira em “Mulheres de Atenas” (1978), de Chico Buarque e 
“Violeta de Belford Roxo” (1979), de João Bosco e Aldir Blanc. 
 
PALAVRAS CHAVE: Elis Regina; ginocrítica; a mulher na MPB. 
 

Abstract 
One of the most important Brazilian singers, Elis Regina (1945-1982) used to choose 
her repertoire carefully, aware of the importance of the ideas conveyed in her songs. 
The present work discusses her views on the role of women in contemporary 
Brazilian society in two songs: “Mulheres de Atenas” (1978), by Chico Buarque de 
Hollanda, and “Violeta de Belford Roxo” (1979), by João Bosco and Aldir Blanc. 
 
Keywords: gynocriticism; women in Brazilian pop song 
 

 



 
 

 

 

ELIS REGINA: UMA MULHER A FRENTE DO SEU TEMPO 

Elis Regina Carvalho Costa (Porto Alegre,1945 – São Paulo,1982), apelidada 

de “Pimentinha” por Vinícius de Moraes, sempre foi uma figura discutida por causa 

do seu temperamento. Autêntica, sincera, explosiva, briguenta, foram alguns dos 

vários adjetivos atribuídos a ela, uma mulher de coragem. Coragem para dizer o que 

pensava, para denunciar, para lutar, para botar a boca no mundo. 

E foi por ser assim que Elis, aos dezoito anos de idade, deixou sua família em 

Porto Alegre, depois de uma briga com seu primeiro empresário, e partiu para o Rio 

de Janeiro, com pouco dinheiro e um talento sem igual. Tinha estreado aos doze 

anos, na rádio Farroupilha, em um programa chamado “Clube do Guri”. Ali nascia a 

maior cantora do Brasil. Primogênita de um casal que morava numa vila operária de 

Porto Alegre, seu pai operário e sua mãe costureira. Pode ser que o fato de ser de 

origem pobre tenha contribuído para o temperamento explosivo de Elis, pois ela 

estava em um meio todo feito contra ela. Ao contrário dos outros grandes nomes 

que compunham o quadro da alta música brasileira da época, que eram em sua 

maioria pessoas de família rica, ela nunca até então tinha frequentado a alta 

sociedade.  

Em suas interpretações atinge de maneira sublime atributos e habilidade 

como emoção, criatividade, capacidade de interpretação, resposta melódica, poder 

de síntese, dicção, afinação, dinâmica, senso rítmico. Isso demanda uma quantidade 

muito grande de energia, rompe os parâmetros convencionais e gera um preço 

altíssimo no campo pessoal. Esse foi seu diferencial, é o que a torna um ser 

incomum. 

Em 1965, em São Paulo, ela vence o primeiro festival da música brasileira 

com “Arrastão” de Edu Lobo. E foi nesse arrastão que Elis levou consigo os maiores 

nomes da MPB. Muitos se tornaram conhecidos graças a sua voz. Nesse mesmo 

ano torna-se o artista brasileiro do meio musical mais bem pago. Dois anos depois 

chega a hora de conquistar o mundo: parte para o Olympia de Paris e lá é aplaudida 

por mais de duas mil pessoas que exigem sua volta à cena seis vezes. De Paris vai 

para a Holanda, Bélgica, Suíça e Inglaterra. Pouco tempo depois voltaria para 

apresentações em muitos países da Europa e Ásia, inclusive o Japão.  

Sem planejar, ela foi o primeiro artista brasileiro a vender um milhão de cópias 

de discos. Apresentada ao país através da televisão, ela detém o maior recorde de 

audiência da história da TV brasileira e fabrica o primeiro disco independente no 



 
 

 

 

país, entre outros marcos. Elis Regina foi uma artista que concentrou a importância 

de uma época na sua pessoa. Quase como um tormento, uma dualidade profunda, 

entre a luta de ser uma pessoa pública e importante e o ímpeto de ser feliz. 

Sempre procurou a compreensão entre as pessoas e o entendimento, com 

uma mente livre de qualquer preconceito, sem tempo para coisas banais que 

acabam separando e causando desentendimento entre as pessoas. Ela mesma 

muitas vezes se desentendeu com muita gente, mas isso ocorria por defender o que 

pensava e acreditava como bem define Regina Echeverria no seu livro Furacão Elis: 

Por seus erros, por se descontrolar, por se desentender com os outros e 
consigo própria, Elis descobriu ao longo da vida o direito de mudar de ideia. 
Lutou desesperadamente por isso em seus poucos trinta e seis anos de 
existência. Ela tinha força dos obstinados. Rompeu com a prudência e se 
atirou rápida e ágil em seus desejos. Fez e disse o que queria, superou 
acusações, rótulos e cobranças. Confundiu, anarquizou, gritou e esperneou. 
Foi uma mutante especialíssima, uma mulher valente, uma artista. 
Privilegiadamente talentosa. Era mesmo um furacão. (ECHEVERRIA, 2007, 
p.189) 
 
 

São estas características aliadas ao talento que fazem de Elis uma pessoa 

atemporal. Clarice Lispector a definiu certa vez: “Pequenina, de traços delicados, 

cabelo cortado rente á cabeça, movimentos livres, gesticulando um pouco, com uma 

inteligência alerta e rápida, facilidade de expressão verbal – eis Elis Regina, pelo 

menos uma delas”. (LISPECTOR, 2012) 

Falar em morte no caso dela, trata-se apenas de um aspecto físico, pois sua 

obra de qualidade sem igual faz com que ela esteja sempre presente na memória do 

país. Sucesso absoluto, para sempre. O sucesso, efeito colateral da criação 

artística, era consequência amiga e nunca razão de ser. Assim foi a rápida, mas 

definitiva carreira de Elis Regina, que colocou a música como ponto alto da cultura 

brasileira. 

 

REPERTÓRIO NA MEDIDA CERTA 

Poderia Elis Regina ser mais uma artista bem sucedida, sem se interessar 

pelos conflitos sociais, que sempre estiveram presentes na sociedade. Porém ela se 

envolveu, com todos os problemas que não tinham interferência direta em sua vida, 

tendo ciência que antes de ser uma artista era uma cidadã e como tal tinha o direito 

e o dever de exercer sua cidadania. Em relação ao seu papel de cidadã ela disse: 

 



 
 

 

 

Fique em silêncio, não conteste, não fale sobre as injustiças, não se 
exponha, não reaja, e talvez você viva em paz, afinal não está incomodando 
ninguém. Talvez apenas não consiga dormir, por causa dos gritos quem 
vem de dentro de sua alma clamando por justiça. (ECHEVERRIA, 2007, 
p.144). 
 

 

Em uma entrevista em 1979, quando questionada sobre a situação da mulher 

na sociedade brasileira, Elis diz acreditar que nesse contexto a mulher estava 

passando por um momento de “abandonar o gineceu”. Porém isso para ela é muito 

relativo. Ou seja, no caso dela, não vivia confinada no gineceu, mas também nunca 

o tinha largado. Continuava fazendo tudo que uma dona de casa faria. Fazia porque 

gostava, mas deixa bem claro que isso não a completa, é necessário fazer outras 

coisas para tal, no seu caso cantar, o que é bem diferente no caso da grande 

maioria que vive confinada no lar por falta de opção. 

Para Elis a situação da mulher também esta relacionada com o poder 

econômico. Aquelas mulheres pertencentes às classes sociais mais elevadas tinham 

uma situação bem mais fácil. Porém para as demais, que são a maioria, a situação 

não era favorável, pois a mulher havia conquistado o direito ao trabalho, mas só 

isso, o que não significava muita coisa. Analisando a fundo a mulher proletária e 

trabalhadora, Elis enxergava que ela estava sendo muito mais sacrificada, pois o 

direito ao trabalho era mais um acúmulo de funções, já que afora o trabalho braçal 

que desenvolvia em sua casa, ainda tinha que dividir com o homem o “ganha-pão”. 

Acreditava Elis que a mulher de certa forma era também culpada pelo sistema 

em que estava inserida: 

 
Então, eu acho que na minha cabeça está tudo. Eu trabalho. Sei das 
dificuldades que uma mulher participante e atuante e que pensa tem. 
Quando senta numa mesa para deliberar, nunca é olhada com a mesma 
seriedade. Mas é tudo questão de colocação. Podem não te olhar com 
seriedade cinco minutos, mas, se a conversa durar duas horas, daqui a 
pouco tem que estar falando de igual para igual. (VÁRIOS, 2004, p.111). 

 
 

Ela defendia a ideia de que o que deveria ser quebrado era o sistema que pôs 

a mulher na situação de submissão. Sistema esse que era mantido também pelas 

mulheres: 

 
Eu não sei porque, de repente sai todo mundo esbravejando: porque os 
homens são isso, porque os homens são aquilo. Esses homens 
“chauvinistas”, machistas e supercomandados pelo esquema paternalista 
foram criados, gerados, alimentados, comandados e educados por 



 
 

 

 

mulheres que aceitavam isso. Então, o cara não tem culpa sozinho, sabe? 
(VÁRIOS, 2004, p.111). 
 

 

Ou seja, para ela, na relação entre um casal, não poderia haver a separação 

e o rótulo de homem ou mulher, mas sim duas pessoas que trabalham juntos, 

dividem responsabilidades por igual. Essa seria na sua teoria a relação saudável. 

Mas para quebrar o sistema e conscientizar o homem, primeiro é preciso que a 

mulher seja conscientizada de que ela deve ser a primeira a mudar. 

Em uma das suas entrevistas, Elis Regina para fundamentar seu 

pensamento, faz citação do livro Se Me Deixam Falar da escritora Moema Viezzer, 

que retrata a vida de Domitila, mulher, pobre, descendente de indígenas e esposa 

de um minerador, durante a ditadura militar da Bolívia. Domitila organiza um 

sindicato, luta contra a situação em que viviam ambos os sexos, porém é nessa luta 

que também começa a repensar a sobre a questão de igualdades entres os sexos. 

No entanto há dois tipos de movimento: o primeiro é a conscientização como um 

todo; e o outro a conscientização da mulher sobre o papel que ela exercia na 

sociedade. Conscientizar da sua responsabilidade pelo sistema em que vivem e que 

o homem é na realidade também moldado por este sistema. 

O fato de Elis Regina ser uma pessoa conhecida de norte a sul do país 

contribui em muito, para que suas ideias feministas alavancassem de maneira 

considerável. Ela conseguiu chegar onde muitas autoras de literatura não 

conseguiram com as suas obras. Isso porque alcançava com facilidade todas as 

classes sociais e, parte de sua obra estava ligada ao seu modo de pensar e ver o 

mundo. 

Assim como um escritor decide o que vai escrever ou um leitor em uma 

biblioteca sabe exatamente o que procura, Elis Regina escolhia o seu repertório. 

Repertório de excelente qualidade e de alta carga intelectual, por isso sua obra 

musical é o ponto alto da cultura brasileira deste gênero. Elis exerceu sua arte, em 

todos os sentidos, com a maior dignidade e responsabilidade que era possível. Ela 

tinha uma visão da música como poder: poder psicológico, social, político, espiritual 

e mágico. Esse pode é perceptível na sua relação com a música no palco. É isso 

que se pode notar, por exemplo, em suas interpretações de “Mulheres de Atenas” 

(Transversal do Tempo, 1978), de Chico Buarque de Holanda e “Violeta de Belford 

Roxo” (Elis Especial, 1979), de João Bosco e Aldir Blanc. Nesse período o país 



 
 

 

 

ainda estava sob a Ditadura Militar e as letras de músicas para dizer o que 

pretendiam eram sempre metaforizadas. Com essas duas não deixa de ser 

diferente, mas nesse caso é para retratar e alertar sobre o papel da mulher 

brasileira. 

Ao escolher essas letras, Elis como sempre, dotada de lucidez, inteligência, 

bom senso, consciente das questões do seu tempo e de todos os tempos na cultura 

e na arte, faz dessas interpretações um hino de alerta à situação da mulher na 

sociedade. As narrativas das duas letras se estruturam em torno das relações de 

gênero, tornando visíveis as assimetrias sociais. 

 

“MULHERES DE ATENAS”: TECENDO A RESISTÊNCIA 

“Mulheres de Atenas”, embora haja um indício de narrativa ao passar uma 

ideia do que acontece com as mulheres de Atenas, é um poema por ser bastante 

metaforizado. Se alguém pergunta, qual a intenção de quase no fim do século XX, 

ser composta e lançada uma música como “Mulheres de Atenas”, com finalidade de 

conscientização, sendo que o próprio título por si só já remete a um tempo distante, 

a resposta para tal pergunta não exige muito esforço. Isso porque, mesmo com todo 

o processo de modernização, novas tecnologias, meios de produção, entre tantas 

outras revoluções que aconteceram no Brasil no século XX, muitos dos seus traços 

de país atrasado ainda permanecem. São as novas ideias convivendo lado a lado 

com o passado. 

Percebem-se esses traços, por exemplo, na situação social em que a mulher 

brasileira está inserida. O preconceito contra a mulher continua a existir de forma 

exacerbada. A diferença é que agora já não é mais totalmente exposto. Elas 

continuam sofrendo preconceitos, porém de forma mascarada, no mercado de 

trabalho são desvalorizadas e mesmo que exercendo função equivalente ao homem, 

com a mesma formação e competência, não tem o mesmo salário. Desse modo a 

mulher é passada a uma escala de rebaixamento em relação ao homem, pelo 

mercado de trabalho que é extremamente machista. 

Obviamente que desde as mulheres de Atenas até o século XX muita coisa 

mudou na situação da mulher, na sociedade de maneira geral. Porém há de se 

convir, que se levar em consideração o papel do homem nas sociedades daquela 

época, nota-se que a mudança foi geral, com benefícios para ambos, e que a mulher 

continua subserviente a um sistema patriarcal mantido há séculos. É esta a ideia 



 
 

 

 

presente na letra “Mulheres de Atenas”. Ou seja, mostrar que mesmo com toda a 

mudança ocorrida ao longo dos séculos, muitos preconceitos, especificamente o que 

diz respeito à mulher permaneceram, mesmo que de maneira menos evidente. 

Pode-se aplicar a “Mulheres de Atenas” aquilo que de Elódia Xavier, discute 

ao tratar da obra da escritora Lya Luft, sobretudo dos anos oitenta. Nela a temática é 

“a chama da mulher educada dentro de rígidos padrões moralistas.” (XAVIER,1999, 

p.4). Esta é a temática presente na letra, expondo de maneira nua e cura, uma 

realidade ainda vigente na sociedade brasileira. 

Logo em seu lançamento foi comum aos ouvintes menos atentos 

considerarem a letra uma apologia à submissão e à subserviência feminina ao 

machismo brasileiro, a exemplo das mulheres da Grécia antiga. Isso aconteceu até 

mesmo com muitas mulheres que se diziam feministas, algumas leitoras 

desatenciosas, que criticaram o autor por julgarem a música “machista”. 

É importante perceber, no entanto, que há uma carga considerável de ironia 

na letra. Onde diz “Mirem-se” sugere que faça ao contrário, porque se mirando no 

exemplo daquelas mulheres de Atenas é uma maneira de que não se reproduza o 

mesmo. Dessa forma, pode-se dizer que o texto é um hino contra a submissão das 

mulheres que se sujeitam as regras ditadas pelas sociedades patriarcais.  

Elódia Xavier, no texto já referido, diz que: 

 
O lúcido e o grotesco desvendam os absurdos de uma sociedade 
repressora e injusta, onde a mulher é sempre perdedora, o lado fraco, o 
lado esquerdo; no grande jogo da vida, a mulher, vítima da rigidez das 
relações de gênero. (XAVIER,1999, p.4). 
 

 

Tais características podem ser atribuídas à letra “Mulheres de Atenas” de 

forma geral. O que se percebe é o grito de alerta, para que a mulheres abandonem o 

caminho que vem sendo seguindo desde os tempos da Grécia antiga. 

É possível perceber a mulher como um pilar de sustentação, (“Vivem pros 

seus maridos, orgulho e raça de Atenas”), porém sua utilidade é manter a estrutura 

dominante, no caso o homem. Como nota-se nesse verso, a mulher é moldada a 

viver para a subserviência. Nesse contexto não é levado em consideração seus 

desejos e anseios, próprios da sua cultura, cultura esta que é vista como subcultura. 

Sobre a questão da subcultura da mulher, Lerner alerta: 

 
É importante compreender que a cultura das mulheres dentro da cultura não 
é e não deve ser vista como subcultura (...). As mulheres vivem sua 



 
 

 

 

existência social dentro da cultura geral e, sempre que são restringidas pela 
repressão ou segregação patriarcais ao isolamento (que sempre possui 
subordinação em seu propósito), transformam essa restrição em 
complementariedade (defendo a importância da função da mulher, até 
mesmo de sua “superioridade”) e a redefinem. (Apud SHOWALTER, 1994, 
p.46.) 

 
 

Assim como no exemplo da citação, acontece também em “Mulheres de 

Atenas”. Um aspecto importante é o fato de que essas mulheres, sendo privadas da 

liberdade e restringidas aos seus direitos básicos, de cidadãs na sociedade, 

transformam essa restrição em complementariedade. Ou seja, nada mais do que a 

capacidade de adaptação das mulheres ao sistema a que são submetidas, 

transformando-se assim de acordo com o meio em que estão inseridas. Há que se 

levar em consideração um atributo de grande valia, para “As Mulheres de Atenas”, 

que é a força e a resistência que têm para manterem-se ativas diante da vida, sem 

perder nenhuma oportunidade de tirar o máximo de proveito do mínimo que seja. 

Uma característica na letra é a intenção de agradar em seus homens, 

(“Quando amadas, se perfumam/Se banham com leite, se arrumam/Suas 

melenas.”). Quando na realidade seus maridos as vêm como propriedade. Em seu 

livro Mulher e Deusa, Cleide Rapucci chama a atenção para o aspecto da mulher 

como “propriedade” do homem: 

 

A mulher pode ser vista como “propriedade”, como alguém que existe para 
servir às necessidades sexuais do homem. Nesse caso, ela é sua prostituta 
profana. O homem que espera gratificação sexual por parte de sua mulher, 
como direito dele e obrigação dela, consciente ou inconscientemente, vê a 
mulher como sua prostituta. (RAPUCCI, 2011, p. 69) 
 

 

Tal situação reitera-se nos seguintes versos: 

 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem, imploram 
mais duras penas 
Cadenas. (ELIS REGINA, 1978) 
 

 

Constata-se, assim, que não há por parte das mulheres, luta contra o seus 

maridos e ao que eles as submetem. Isso se dá pelo fato de que estando elas 

enclausuradas na norma patriarcal, e sem perspectiva de mudança, os veem como 

uma espécie de sub deus, a quem devem a vida. Qualquer coisa que possam 

conseguir virá através deles, por isso há a submissão excessiva e sem 



 
 

 

 

questionamento. É o homem como regente da sociedade, e a mulher como objeto 

de apoio. O que prevalece é a lei masculina, e todos os seus seguimentos. Para os 

homens a mulher é apenas mais uma instituição que precisa ser organizada por leis 

e normas de conduta. 

A passividade com que as mulheres, enfrentam a vida é o sinal do 

conformismo: 

 
Quando eles embarcam soldados 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas 
E quando eles voltam sedentos 
Querem arrancar violentos 
Caricias plenas 
Obscenas (ELIS REGINA, 1978) 
 

 

Mesmo com a ausência dos maridos estas mulheres agem como se 

estivessem em sua presença, já que se limitam a fazer o trabalho de casa e as 

atividades rotineiras, assim como fariam com a presença deles. É certo que o motivo 

pelo qual elas não se posicionam, mesmo entre si, para debaterem assuntos 

relacionados ao sistema patriarcal que as prende, é a falta de conhecimento. Ou 

seja, estas mulheres foram educadas por outras, que também foram mulheres, para 

serem o que são e quebrar a regra, seria impossível, uma vez que estariam feridos 

seus próprios preceitos. 

Há nestes versos uma passagem que remete essas mulheres à descendência 

da deusa Atenas, que é o lado voltado para a arte, associado a tecelagem, como 

descreve Rapucci: 

 
Como deusa das artes, Atenas era muito notada por suas habilidades como 
tecelã, atividade em que as mãos e o cérebro devem trabalhar juntos. Para 
fazer uma tapeçaria ou tecelagem, a mulher deve esquematizar e planejar o 
que fará, e depois, fileira por fileira, cria-la metodicamente. Esse método é 
uma expressão do arquétipo de Atenas, que dá ênfase à previsão, 
planejamento, domínio da habilidade e paciência. (RAPUCCI, 2011. p. 81) 

 
 

A semelhança está no fato de que a deusa grega usava suas habilidades a 

seu favor. Por seu lado, estas “mulheres de Atenas” empenham, segundo a letra da 

canção, o pouco do conhecimento e habilidade adquirido na tecelagem para 

construírem uma espécie de resistência calada. 

Apenas com base no relato sobre as mulheres, presente na letra, já seria 

suficiente para constatar a resistência de um universo dominado pelo homem, no 



 
 

 

 

qual as mulheres resistem. Porém há ainda na letra da música elementos que 

intensificam esse aspecto: 

 
Quando eles se entopem de vinho 
Costumam buscar o carinho 
De outras falenas 
Mas no fim da noite aos pedaços 
quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas 
Helenas (ELIS REGINA, 1978). 

 

Aqui nota-se um fator quase invisível na letra, que é o efeito da mulher sobre 

o homem, como comenta Rapucci em seu livro já referido: 

 
Harding salienta que o medo quase universal que os homens têm de cair 
sob o poder ou fascinação de uma mulher e a atração que essa mesma 
servidão tem para eles são evidencias de que o efeito que uma mulher 
produz num homem é, em geral, de caráter demoníaco. Assim, a atitude 
depreciativa que muitos homens têm em relação às mulheres é uma 
tentativa inconsciente de controlar uma situação em que eles se sentem em 
desvantagem. (RAPUCCI, 2011, p. 60) 

 
Neste ambiente patriarcal, como é de costume desde as épocas mais 

remotas, o homem é que tem o direito a todos os regalos da vida. O fato de ele, o 

marido, voltar para casa aos pedaços, depois da festa, mostra o quanto a mulher é 

vista apenas como uma reserva, e ao mesmo tempo um ponto de apoio, para 

sustentar seus maridos até mesmo nas situações humilhantes para elas. Um 

elemento de valia a se notar, é que aqui as mulheres são chamadas de “pequenas 

Helenas”, fazendo assim referência clara à Helena de Tróia, expondo o outro lado 

destas mulheres, que é o da sedução da e beleza. 

A ideia da mulher como apenas um ser reprodutivo, também está presente na 

letra: “Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas.” a imagem da mulher 

como responsável por germinar em seu ventre os novos frutos, mas só isso, já que 

como diz a própria letra elas “Não tem gosto ou vontade/Nem defeito nem 

qualidade/Têm medo apenas.” Todos os seus desejos e vontades, são eliminados, 

por medo da força superior, que é a força do homem. E assim são as mulheres de 

Atenas, mulheres que “Não fazem cena”, seu papel no cenário social está vinculado 

a uma espécie de figurante, que muito embora seja de grande valia, para a 

manutenção do espetáculo, quase não é visto, não tem importância aparente para o 

enredo, e vão sendo abandonadas, trocadas e esquecidas pelo caminho, onde se 

recolhem e se conformam. 



 
 

 

 

 

UMA HISTÓRIA MAIS PROSAICA: VIOLETA, DE BELFORD ROXO 

Continuando na trilha de denuncias sócias, do papel da mulher na sociedade, 

Elis Regina lança um ano depois de “Mulheres de Atenas”, em 1979, “Violeta de 

Belford Roxo”. Também se trata de um relato do papel de submissão e 

subserviência ao homem da mulher na sociedade, como se percebe logo no início: 

“Vivia entre bordados/pensativa Violeta/A branca adolescente de raro encanto e 

mãos frias”. Porém há aqui uma elemento importante, que é o fato da capacidade de 

raciocínio dessa “nova mulher”, que o ato de viver “pensando” já é o suficiente para 

diferencia-la das “Mulheres de Atenas”. 

É possível perceber na narrativa a ideia que Elis Regina sempre colocava em 

debate, a fim de conscientizar de que a mulher é educada de modo a manter-se 

presa aos valores estabelecidos pelo patriarcado: era essa sua denúncia. Em 

“Violeta de Belford Roxo” se vê uma adolescente que está sendo moldada para o 

que Elis define como o confinamento no gineceu. Essa Violeta que vivia a fazer 

bordados, por sinal uma “branca adolescente”, leva o leitor a perceber a ideia de 

aprisionamento em que vivia e que representa uma grande parte das mulheres da 

sociedade brasileira.  

Há na história de “Violeta de Belford Roxo”, alguns traços que denunciam 

uma quebra no sistema patriarcal. Já a primeira palavra que dá início à letra, é um 

verbo no passado: “vivia”. Isso passa a ideia de algo que acabou, como que se 

Violeta já estivesse se livrado daquele passado. Além do mais já não há a figura do 

homem autoritário a quem a mulher é subordinada. Isso não é suficiente para que se 

possa afirmar que há um rompimento do sistema, porque mesmo que não haja a 

figura dominante do homem, a vida que Violeta, moradora de Belford Roxo, leva, 

denuncia a presença de uma autoridade masculina: 

 
Vivia triste no canto 
Passando as contas do terço 
São José tirando a barba 
Me lembra alguém que eu conheço. (ELIS REGINA, 1979) 
 

 

O homem aparece em uma figura, quase que como um santo, São José, mas 

mesmo som sua imagem amena, ele está presente, e é ele responsável por manter 

o sistema em que Violeta se encontra, presa. Este homem, que aparece tirando a 



 
 

 

 

barba, com traços de santo, é nesse contexto o pai de Violeta, e sua presença, 

mesmo que passiva basta para assegurar o sistema patriarcal. 

Em “Violeta de Belford Roxo”, a mulher protagonista da ação, é vista como 

uma espécie de santa: 

 
Um dia um menino cego 
Tocou Violeta e viu 
E depois o surdo ouviu 
Chagas sumiram, curou-se o coxo 
Por obra e graça 
De Santa Violeta de Belford Roxo (ELIS REGINA, 1979) 

 
 

Uma das denúncias principais da letra é a de que a mulher perante a 

sociedade tem que ser vista como um ser puro e perfeito. Por isso tem que ser 

mantida de fora dos acontecimentos da vida, que possam de alguma maneira 

influenciar a mulher a agir de modo a desvirtuá-la dos moldes de “mulher perfeita”. 

Livre de pecados, porém subserviente ao homem. Essa é a sociedade onde o 

homem goza de todos os direitos que lhes são cabíveis, ou até mesmo extrapolam 

do uso desses direitos, enquanto a mulher apenas cumpre deveres.  

No entanto mesmo que a carga negativa de Violeta, do seu papel enquanto 

mulher, seja predominante em relação aos seus direitos, percebe-se uma figura 

emergente, em relação àquela que sempre foi totalmente presa ao patriarcado. Isso 

porque em “Violeta de Belford Roxo”, ainda que a ideia central seja a da mulher 

como modelo de perfeição, de esposa, dona de casa e mãe, diferente do que se 

nota em “Mulheres de Atenas”, cuja única serventia é cuidar dos maridos e filhos, ela 

já não é mais menosprezada totalmente.  

Violeta realiza milagres, merecendo por isso a veneração de uma santa, mas 

na verdade isso é fruto de uma vida de castidade perante sua própria existência. Ou 

seja, Violeta vive até então uma vida regada até o extremo, com a esperança de um 

futuro “santo”, assim como acontece com as religiões mais extremistas, em que o 

ser humano é colocado à prova durante toda a vida, deixando de viver todos os 

deleites da vida, com a promessa de uma vida eterna e santa. Assim foi Violeta, mas 

no seu caso não era promessa de uma vida após a morte, mas o sistema em que 

ela estava inserida que de certo modo a obrigava a ser de tal maneira. 

Em determinado momento Violeta é comparada indiretamente à Virgem Maria 

que teve seu filho sem contato sexual com homem: 



 
 

 

 

 
E, milagre dos milagres 
Sem jamais haver provado 
O leito nupcial 
Violeta deu à luz 
Um bebê de vitral, em meio ao “É hoje só” 
Da terça de Carnaval (ELIS REGINA, 1979) 
 

 
Porém é importante notar que nesse contexto, não se explicita a ausência do 

homem, na concepção desse bebê. O fundamental é que ela o concebeu quebrando 

as regras moralistas da sociedade, que seria o casamento. Sendo assim Violeta 

consegue por fim, em determinado momento, romper a ordem em que estava 

enquadrada, e viola o previsível. O grande “milagre” é justamente o fato de que ela, 

rompendo toda a prudência da sociedade conservadora, e da sua própria criação, 

fazer o inesperado, ou seja, ser “mãe solteira” dentro daquele sistema patriarcal. 

Assim a narrativa apresenta a fuga dessa mulher, do meio sufocante em que ela se 

encontrava imersa, se lançando no intuito de se livrar, das correntes que a prendia 

na doutrina moralista. Outro acontecimento muito significativo o fato de ela “se 

libertar” justo numa terça-feira de Carnaval, período em que tudo é permitido, 

quando tiramos a máscara que a sociedade impõe para, sob o disfarce do Carnaval, 

realizar os desejos mais íntimos. 

Violeta, também, no entanto, nessa sua fuga, de se desvencilhar do seu 

aprisionamento acaba por fortalecer o sistema “machista” predominante no contexto 

social. Isso porque o filho que ela tem é de uma autoridade local, conforme pode 

notar pela narrativa: 

 
O alentado rebento 
Vai se chamar Juvenal 
Por sinal o mesmo nome 
De um sargento do local. (ELIS REGINA, 1979). 
 

 
Ou seja, aqui se faz presente, uma vez mais, o abuso do homem para com a 

mulher, tornando-a ainda mais dependente do seu regulamento de comando. 

 

CONCLUSÃO 

É sabido que na obra de um artista pode haver interpretações diferentes, para 

um mesmo texto, seja prosa, poema, pintura ou música. Assim também ocorre com 

as letras das músicas “Mulheres de Atenas” e “Vileta de Belford Roxo”, cujas 



 
 

 

 

interpretações foram das mais singelas às mais condizentes com o que realmente os 

autores tencionavam dizer. Esse foi também mais um aspecto que contribuiu para a 

dimensão das respectivas obras, pois uma produção alcança de fato o seu propósito 

quando não fica limitada a uma única interpretação.  

Todavia a interpretação concebida por Elis Regina ao escolher essas duas 

letras, atingiu seus objetivos, que era o de conscientização através da arte. Ela era 

uma pessoa que conseguia assimilar as questões que envolvem os sentimentos e 

relações humanas. Com isso tendo em posse as letras que escolhia para compor 

seu repertório, sabia exatamente qual o principal público alvo e como atingi-lo. 

Sendo assim, Elis foi o canal de comunicação, entre a produção literária musical e a 

população. Como bem definiu Nelson Motta sobre a importância do canto dela para 

o país: “O revolucionário canto de uma mulher do povo”. (VÁRIOS, 2004, p. 164). 

Isto se dá pelo fato de Elis não ser apenas um músico a mais na orquestra, mas por 

fazer o que poucos faziam na música, que era a avidez, de fazer com que sua 

música chegasse a toda a nação e pudesse ser compreendida. E obvio que para 

que isso se concretizasse, era necessário mais do que uma ótima voz, como era o 

seu caso. Demandava também sabedoria, em compreender com base 

principalmente no cenário político em que o país se encontrava, qual era a 

mensagem a ser passada para as pessoas, em determinado momento e como 

passar o seu recado. Ainda sobre o seu poder de comunicação com as pessoas, na 

ocasião da morte de Elis, Nelson Motta diz: “E certamente o país perdeu alguma 

coisa inesquecível, irrecuperável, insubstituível: Elis Regina cantando.” (VARIOS, 

2004, p.164).  

A responsabilidade, comprometimento e afinco que um artista emprega em 

seu trabalho, é o que o torna grandioso, e foram essas características empregadas 

em seu trabalho fizeram com que ela triunfasse em sua trajetória como artista. A 

vasta e rica obra, deixada por Elis Regina permite que ela seja objeto de estudo e 

pesquisa, para muitas áreas de estudo, inclusive a literatura. É importante ressaltar 

que Elis por meio de suas músicas levou cultura e literatura a um público de todas 

as classes sócias. Isso ocorreu devido ao fato de que ela sempre levou a carreira 

muito a sério, estava sempre atenta aos acontecimentos que de alguma maneira 

influenciavam na vida da sociedade. E foi assim que lançou mão de um repertório 

rico em conteúdo, tematizando conflitos sociais, de classes e o que foi aqui 

analisado, a situação da mulher na sociedade brasileira.  



 
 

 

 

Elis Regina não compôs nenhuma música que interpretou. Não era preciso ter 

feito isso, para que as canções que interpretasse se tornassem de certo modo suas. 

Ao escolher o repertório e interpretar de modo quase teatral essas canções, ela 

pode ser considerada coautora de tudo que cantou. Muitos compositores 

compuseram letras especificamente para que ela lançasse. Isso se deve ao fato de 

que Elis como nenhum outro artista sabia e entendia exatamente como transmitir o 

seu recado, que era passado através da música, chegando a um grande público. 

Tornou-se assim porta voz para a sociedade brasileira, fato comum em toda sua 

carreira. Essa posse da música se deve a vários fatores, entre os quais, Joaquim 

Alves de Aguiar, evidencia alguns: 

 
São muitos os fatores que tornam uma interpretação decisiva. O 
entendimento da canção interpretada, da melodia e dos versos, com suas 
sutilezas, é um deles. A adequação da voz ao tipo de canção escolhida, 
assim como o arranjo, são outro fator. Mas há também a química do 
momento, difícil de precisar, aquele encontro feliz do intérprete com a 
canção. De certo modo é como ler um poema: ora subimos a altura da voz, 
ora descemos; ora enfatizamos um verso ou uma palavra, ora não; ora 
aceleramos o ritmo, ora o descansamos; e assim por diante. (AGUIAR, 
2002, p.141) 
 

 

A relação da Elis com a química do momento, o ouvinte percebe na 

entonação da voz ao gritar, no caso de “Mulheres de Atenas”, por exemplo, “Mire-se 

no exemplo”, assim como uma mãe fala para uma filha. Ela era a mãe que gritava, 

gesticulava, encenava e pedia, para que seus “filhos” se conscientizassem do 

ocorrido com as mulheres de Atenas, e que isto não se repetisse. 

Estudar essas duas letras em particular, interpretadas por Elis, é como 

estudar uma obra literária que debate o papel da mulher. Isso porque “Mulheres de 

Antenas” e “Violeta de Belford Roxo” oferecem um vasto material a ser pesquisado e 

discutido no que se refere à discussão do papel da mulher na sociedade brasileira. 
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RESUMO: Este trabalho propõe uma leitura analítica de Bom-Crioulo (1895), de 
Adolfo Caminha, primeiro grande romance brasileiro de temática homoafetiva. O livro 
foi recebido com silêncio pela crítica literária e pelo público, tanto pela ousadia em 
retratar a homossexualidade em um ambiente militar, como por relatar cenas de 
sexo interracial. Neste artigo, apontamos o impacto do romance na construção algo 
equivocada de uma identidade sexual masculina na literatura brasileira do século 
XIX.  
PALAVRAS-CHAVE: gênero; homossexualidade masculina; romance brasileiro 
ABSTRACT: This work analyses Bom-Crioulo (1895), a book written by Adolfo 
Caminha, which is the first important Brazilian novel with a homosexual relationship 
as a theme. At the time, the book was completely ignored by the critic and by the 
public both for portraying a same sex relationship in a militar context and for 



 
 

 

 

depicting interracial sex scenes. In this paper, we show the role of Bom-Crioulo in the 
development of a quite flawed male identity in Brazilian literature of the 19th century. 
KEY-WORDS: gender; male homosexuality; Brazilian novel 
 

Primeira obra brasileira de ficção brasileira a abordar em primeiro plano a 

homossexualidade masculina,Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha, reúne diversos 

elementos que permitem uma leitura sobre a representação de gênero. O autor 

apresenta ao longo da trama os caminhos que permitem identificar como o tema era 

tratado no final do século XIX: a atração homoerótica sendo facilitada pela 

convivência entre homens em ambientes fechados (no caso, a coexistência em 

navios por longos períodos); a adolescência como período de transição que 

predispunha a experimentos sexuais, inclusive com o mesmo sexo, e a concepção 

patológica da homossexualidade como ‘desvio sexual’.  

Bom-Crioulo segue uma estrutura narrativa linear, conforme o estilo 

dominante à época na literatura brasileira: o Naturalismo. Coerente com os 

propósitos naturalistas, Adolfo Caminha propõe um estudo psicológico sobre os tipos 

humanos apresentados: o negro, o sodomita e a mulher masculinizada. Conta a 

história de um escravo negro fugido, Amaro, apelidado de Bom-Crioulo, que 

ingressa como marinheiro na Marinha brasileira. A bordo do navio ele conhece um 

grumete [aprendiz de marinheiro] branco de quinze anos, Aleixo, e mais tarde o 

seduz depois de passar por um castigo de chibata por causa dele.  

Quando o navio chega ao Rio, Amaro aluga um quarto numa pensão na Rua 

da Misericórdia pertencente a uma amiga lavadeira portuguesa, dona Carolina, onde 

ele e Aleixo passam juntos o tempo livre. Esta idílica situação acaba quando Bom-

Crioulo é transferido para outro navio onde dificilmente pode obter licença para ir à 

terra. As três personagens enquadram o homossexual nos limites do desvio,mas são 

enfocadas conforme visões específicas – o que, em termos literários, deve 

serconsiderado uma inovação. No entanto, essa inovação acaba por representar 

uma estratégia demultiplicação da condenação e de ênfase nas relações de poder e 

gênero entre as personagens. 

Ler a ficção oitocentista com base na reunião dos elementos sexo, gênero, 

raça e desejo não implica deixar de avaliá-la com base em critérios estéticos 

formais, o que coube largamente à crítica literária de então e no transcurso das 

décadas subsequentes. Segundo AZEVEDO (1999, p.122), o crítico Valentim Magalhães, 

assinando V.M., A Notícia, do Rio, publicou em 20 de novembro de 1895: Bom-Crioulo “é 



 
 

 

 

um inconsciente, por obcecação literária ouperversão moral”, diz o crítico: “Só assim 

se pode explicar o fato dehaver ele achado literário tal assunto, de ter julgado que a 

históriados vícios bestiais de um marinheiro negro e boçal pode ser literariamente 

interessante”. 

As críticas positivas surgem concomitantemente a uma abertura maior da 

sociedade brasileira para a temática, o que se esboça na segunda metade do século 

XX com a organização e reinvindicação dos direitos de segmentos sexualmente 

estigmatizados. Destaque para as observações de TREVISAN (2000, p.254): “num 

Brasil provinciano, recém-entrado na República, Caminha trata o amor homossexual 

com surpreendente naturalidade, como um dado específico e irrefutável, chegando 

até mesmo a criar uma legítima ternura entre dois homens do povo”.  

O tratamento literário do tema se relacionava diretamente às variações de 

juízo moral pelo qual passou o comportamento homossexual e suas configurações 

em diferentes recortes históricos e em diferentes culturas. No século XIX, as 

chamadas sexualidades periféricas foram classificadas como perversões. 

Ohomoerotismo, então considerado eventocircunstancial e produto de 

manifestações precoces da sexualidade, passa a ser associada ao patológico, 

anormal. Segundo Foucault, os dois últimos séculos do segundo milênio “foram, 

antes de mais nada, a idade da multiplicação: uma dispersão de sexualidades, um 

esforço de suas formas absurdas, uma implantação múltipla das ‘perversões’. 

Nossaépoca foi iniciadora de heterogeneidades sexuais” (FOUCAULT, 1985, p.38). 

A partir de então, o homossexual passa a ser uma categoria, uma espécie nomeada. 

Espécie que poderia ser reconhecida por exames médicos. “Os médicos haviam 

aprendido a detectar o homossexual, o qual, entretanto, se escondia. O exame do 

ânus ou do pênis bastava para desmascará-lo. Apresentavam deformidades 

específicas, como os judeus circuncidados” (ARIÈS, 1986,p.81). 

O livro de Caminha, portanto, permite ampliar, em uma época marcada pelo 

obscurantismo quanto às escolhas sexuais, o a compreensão acerca das 

representações de gênero e de sexualidade produzidas pela sociedade brasileira do 

século XIX. O autor entrelaça temas de gênero e raça, de dominação e submissão, à 

medida que se delineia a história da dominação do grumete branco pelo antigo 

escravo negro. O romance atraiu interesse dos leitores de língua inglesa – Bom-

Crioulo apareceu no mesmo ano do processo contra Oscar Wilde, visto hoje como o 

momento-chave na construção da moderna identidade homossexual.  



 
 

 

 

O escritor irlandês cunhou a expressão “o amor que não ousa dizer o nome”, 

como um epíteto para o homoerotismo, e foi condenado pelo relacionamento que 

mantinha com Alfred Douglas, tendo colaborado para a sentença, além da moral 

vitoriana vigente, a publicação de seu romance O retrato de Dorian Gray (1891): 

“Wilde foi declarado culpado de indecência grave em 25 de maio de 1895 e 

condenado a dois anos de trabalhos forçados” (HOLLAND, 2000, p. 168).  

Neste contexto, a relação homossexual é encarada como ‘desvio físico’ e 

‘desvio psíquico’, atributos, portanto, da medicina. Logo, não apenas a sexualidade 

sofre restrições, mas qualquer forma de prazer que não se traduza em procriação. 

Assim, apesar de abordar com exclusividade a relação homossexual entre dois 

marinheiros e suas consequências, o narrador traz seu relato para o universo das 

relações sexuais marginalizadas, criminalizando-as também. A primeira descrição de 

Amaro sugere um esplendor de vigor físico e simultaneamente apresenta a ideia de 

‘morbidez patológica’, em um prévio julgamento da relação futura com o grumete. 

 
Um latagão de negro, muito alto e corpulento, figura colossal de cafre, 
desafiando,com um formidável sistema de músculos, a morbidez patológica 
de toda uma geraçãodecadente e enervada.(...)(CAMINHA, 1998, p. 15) 

 

A relação entre os dois marinheiros, no entanto,mantinha a simetria das 

relações heterossexuais socialmente aprovadas. Se Amaro é o sujeito do amar, 

Aleixo é reduzido a mero objeto de desejo de Amaro, sendo retratado como uma 

personagem pueril e feminina: 

 
Nunca [Amaro] vira formas de homem tão bem torneadas, braços assim, 
quadris rijos e carnudos como aqueles... faltavam-lhe os seios para que 
Aleixo fosse uma verdadeira mulher!... Que beleza de pescoço, que delícia 
de ombros, que desespero! Dentro do negro rugiam desejos de touro ao 
pressentir a fêmea. (CAMINHA, 1998, p. 48)  

 

O conflito interior, contido pela força de Bom-Crioulo, extrapola seu cerco a 

Aleixoe o sentimento que o grumete lhe desperta: 

 
Sua amizade ao grumete nascera, de resto, como nascem as grandes 
afeições,inesperadamente, sem precedentes de espécie alguma, no 
momento fatal em que seusolhares se fitaram pela primeira vez. (...) ao 
cruzar a vista pela primeira vez com ogrumetezinho. Nunca experimentara 
semelhante cousa, nunca homem algum oumulher produzira-lhe tão 
esquisita impressão, desde que se conhecia! Entretanto, ocerto é que o 
pequeno, uma criança de 15 anos, abalara toda a sua alma, dominando-
a,escravizando-a logo, naquele mesmo instante, como a força magnética de 
um ímã. (idem, p. 21) 

 



 
 

 

 

Adolfo Caminha procurou isentar seu romance da pecha de imoral, apelando 

para averdade como uma das preocupações éticas e estéticas do Naturalismo 

literário,aproximando-o, desse modo, da arte: “O Naturalismo é a própria vida 

interpretada pelaarte; e, sendo o romance a forma mais natural da arte, claro está 

que só é imoralquando não apresenta caracteres de obra artística” (CAMINHA, 

1998, p. 41). O autor também buscou amparar-se em obras literárias com temática 

assemelhada para fugir ao próprio ineditismo da abordagem: 

 

Quanto a ser novo em literatura o assunto do Bom-Crioulo, éainda uma 
afirmação ingênua ou mentirosa da críticaeducadora. No Brasil foi ele 
tratado pelo Sr. Ferreira Leal noromanceteUm homem gasto, com a 
diferença de ter o escritorarrancado o seu personagem à aristocracia de 
Petrópolis(CAMINHA, 1896, p. 41). 

 

 

O Bom-crioulo foi considerado imoral por tratar de um tema supostamente 

abjeto. Lúcia Miguel-Pereira, a esse respeito, afirmou: 

 
O tema já de si abjeto, é tratado de modo que o tornaextremamente 
chocante, com pormenores de todo em tododesnecessários, por vezes com 
um mau gosto declamatórioespantoso num escritor da categoria de Adolfo 
Caminha(MIGUEL-PEREIRA, 1960, p. 9). 

 

 

Inspirado nas obras de Charles Darwin, o Naturalismo como movimento 

literário buscou transformar a literatura numa espécie de ciência. “O Naturalismo, 

que visto de hoje pode parecer rotineiro e pouco inovador, foi também cheio de 

experiências, algumas das quais talvez estejam na base de outras que vieram 

depois.” (CANDIDO, 2004, p.89). A literatura passa, portanto, a incorporar esse viés 

em sua produção ficcional. Constata-se, deste modo, que “a arquitetura” do 

Naturalismo, corrente literária do final do século XIX, ancorou-se nas diversas 

teorias científicas - novo deus emergente, e “aliançou a arte com a ciência, sem que 

a arte deixasse de ficar independente perante a ciência” (PINTO, 1996, p. 103). 

E, de fato, “o romance será expressão mais fortemente contaminadapelas 

tentativas científicas e experimentais na arte do século XIX. Toda a atitude artística 

da época encaminha-se para a objetividade, desiludida com os excessos do 

Romantismo” (BRAYNER, 1973, p.8). Era necessário expor o repugnante, o amargo 

e o nefando na literatura e outras artes. Zola, sobre seu romance ThéréseRaquin–, 



 
 

 

 

marco do Naturalismo - afirma: “escolhi personagens soberanamente dominados 

pelos nervos e pelo sangue, desprovidos de livre arbítrio, arrastados em cada ato de 

suas vidas pelasfatalidades da própria carne.” (ZOLA, 2001, p.10). 

Deste modo, os anos oitocentos perseguem a associação de toda 

manifestação de arte e da cultura com indícios de atividade científica. Na literatura, 

buscava-se a microscopia da vida cotidiana, suas mais cruas e explícitas 

situações.Como explicita Antonio Candido: “à medida que se desmancha a 

resistência da vidacivilizada, por falta dos instrumentos culturais, e o homem, cada 

vez mais despojado, vai revertendo lentamente a certas contingências da condição 

animal” (CANDIDO, 2004, p.76). Não por acaso,surgem, nas obras de Zola e dos 

naturalistas, as degradações e animalização dos personagens. 

A ênfase na vida como ela é termina por característica francamente social ao 

movimento: “o Naturalismo é um pouco a sociologia na literatura” (SODRÉ, 1965, 

p.25). Exemplos dedecadência social aparecem como expressões dapsicologia e 

biologia, fazendo com que os romances no Naturalismo constituam, por vezes, 

autênticas teses pseudocientíficas, que buscam o “rigorosismo técnico, mais do que 

quem faz ciência do que literatura” (idem, p.30). O corpo, assim, torna-se um 

verdadeiro campo de provas, e presençaconstante nas obras do Naturalismo, por 

encerrar nele mesmo a possibilidade de comprovaçãodas teorias científicas do 

período. 

No Brasil, os romances naturalistas ganharam ampla aceitação popular, com. 

histórias de enredo impactante, especialmente considerando a abordagem suave e 

etérea, características dominante do Romantismo. Falavam de sexo, adultério e 

homossexualidade e espelhavam cruamente o cotidiano, com personagens às 

voltas, por vezes, com dificuldade para se ajustarem a códigos morais muitos 

rígidos. Deste modo, ao retratar esta realidade “o romance naturalista criticado neste 

fim de século trouxe para o leitor brasileiro um ser humano provido de sangue, 

músculos e nervos”. (BRAYNER, 1973, p.26). O maior mérito consistiu em ampliar a 

circulação de valores até então considerados tabus, em variadas camadas sociais 

do Brasil de fim de século. “Bom-Crioulo, de 1895, atinge aquela grandeza trágica 

que o Naturalismo só conheceu com o Cortiço” (SODRÉ, 1965, p.192). 

As várias celeumas envolvendo Bom-Crioulo, por ocasião do seu lançamento, 

resultaram não apenas da temática com teor fortemente sexual, mas também pela 

originalidade de trazer um protagonista negro, ex-escravo, homossexual e 



 
 

 

 

marinheiro. O romance, assim, expunha um tema tabu e silenciado pela Marinha 

brasileira, mas que há muito grassava em seus quadros. A homossexualidade 

praticada na vida de bordo era algo deveras delicada, vexatória e desmoralizante 

tanto à Marinha Imperial como aos olhos sociais da época. 

Ribeiro, estudioso da obra de Caminha, afirma que para parte da crítica 

literária da época, Bom-Crioulo “não devia sequer ser pego com as mãos, mas com 

uma pá que o atirasse longe, no lixo” (RIBEIRO, 1957, p.58). “Foram as cenas de 

homossexualismo (...) que causaram a indignação de críticos não só seus 

contemporâneos, como até de nossos dias” (idem, p.112).   

Uma das possibilidades de punição prevista na própria matriz heterossexual: 

a da perda do status de sujeito universal, como se pode perceber na descrição de 

Amaro como um homem bestial, escravizado pelos seus desejos e por suas pulsões. 

Se “as possibilidades históricas materializadas por meio dos vários estilos corporais 

nada mais são do que ficções culturais punitivamente reguladas, alternadamente 

incorporadas e desviadas sob coação” (BUTLER, 1987, p. 199), por que se deveria 

concordar com o primado da heterossexualidade – entendida como o lugar da 

neutralidade - a reger o lugar de enunciação do literário? Considerando, como afirma 

Butler, que “os gêneros distintos são parte do que ‘humaniza’ os indivíduos na 

cultura contemporânea” (idem), impõe-se a necessidade não de desumanização, 

mas de re-humanização, mesmo se sabendo que “de fato, habitualmente punimos 

os que não desempenham corretamente o seu gênero” (idem). 

Na relação homoafetiva ocorre entre Amaro e Aleixo, na verdade, desde 

oprimeiro momento da sedução e durante todo o jogo de prazeres vivenciado entre 

este par de iguais, Aleixo sente-se protegido e, literalmente sob o jugo de Amaro, 

perfazendo assim um jogo similar ao que existe na lógica entre o homem e a mulher. 

Desta forma, a lógica masculino/feminino e a lógica heterossexual/homossexual (um 

subjugando o outro) permanece na relação entre eles e a lógica homossexual da 

relação entre dois iguais não encontra espaço para ser viabilizada. 

 

 
Uma cousa desgostava o grumete: os caprichos libertinos do outro. Porque 
Bom-Crioulo não se contentava em possuí-lo a qualquer hora do dia ou da 
noite, queria muito mais, obrigava-o a excessos, fazia dele um escravo, uma 
“mulher à-toa” propondo quanta extravagância lhe vinha à imaginação. 
(CAMINHA, 1998, p.38) 

 

 



 
 

 

 

Na perspectiva de Bataille e conforme o que se lê nas entrelinhas de Bom-

Crioulo, “essencialmente, o campo do erotismo é o campo da violência, o campo da 

violação” (BATAILLE, 2004, p.27). Deste modo, os mecanismos de poder que 

perpassam as relações sociais, do qual não estão isoladas as relações erótico-

sexuais, são aplicadas pelo narrador ao microcosmo em que estão inseridos os 

personagens do romance.O narrador, ao descrever o corpo de Amaro como pleno 

de força e virilidade e o de Aleixo sempre comparado à forma feminina, tenta nos 

ludibriar, buscando persuadir-nos de que a atração de Amaro por Aleixo se dá 

pelafeminilidade do corpo deste, pelas suas formas arredondadas. Assim, tal atração 

seria “quase” como se aquele desejasse ou fosse seduzido por uma mulher. 

Um dos eixos da leitura do romance de Caminha toma por base a premissa 

que situa o gênero, o corpo e a sexualidade como identidades não apenas re-

presentadas, mas construídas culturalmente, ao sabor dos bloqueios e, 

paradoxalmente, das pulsões que afloram em um ambiente hostil ao diferente. 

Convém situar que a literatura, de forma geral, mas particularmente ao longo do 

século XIX, é uma das mais privilegiadas formas de expressão no campo de 

produção de bens simbólicos. Cabe lembrar, ainda, a título de ilustração, o papel da 

literatura romântica na construção das identidades nacionais ao longo dos séculos 

XVIII e XIX no Ocidente. 

Caminha instaura uma voz narrativa que delega a focalização à personagem 

Amaro, na primeira parte de romance, e a Carolina, na segunda parte, ao instaurar 

um interlocutor externo não-perceptível no fio da narrativa (caracterizando assim um 

narrador aparentemente “neutro” com relação aos fatos narrados). Nos primeiros 

capítulos, o envolvimento amoroso entre Amaro e Aleixo é narrado sob a perspectiva 

do próprio Amaro, que se apaixona pelo grumete adolescente e passa a defendê-lo 

das provocações dos outros marinheiros da escuna. Com o passar do tempo, o 

gesto de desinteressado apreço culmina em consumação carnal do desejo sexual 

entre o marinheiro e o grumete. Observe-se a cena na qual é descrito o primeiro 

intercurso sexual entre os dois marinheiros:  

 
[...] Começava a sentir no própriosangue impulsos nunca experimentados, 
uma como vontade ingênita de ceder aoscaprichos do negro, de abandonar-
se-lhe para o que ele quisesse – uma vaga distensãodos nervos, um prurido 
de passividade... 
– Ande logo! murmurou apressadamente, voltando-se.E consumou-se o 
delito contra a natureza. (CAMINHA,1998, p. 39)  

 



 
 

 

 

Vale destacar que o valor moral implícito na expressão “delito contra a na-

tureza”, para se referir ao ato sexual entre os marinheiros, não remete apenasao 

narrador. Como é evidenciado ao longo da construção ficcional, trata-se de um 

julgamento que os próprios marinheirostêm a respeito do envolvimento. Além disso, 

na obra estão bem estabelecidos os preceitos do romance de gênese naturalista, no 

qual a suposta neutralidade do observador se presta convenientemente à descrição 

da estrutura psicológica dos personagens. Ao permitir a percepção dos 

protagonistas quanto ao cenário que os enreda, Caminha abre espaço para que uma 

subjetividade homossexual, ainda que precária, ganhe legitimidade ao se instaurar 

não como “paixão doentia e avassaladora”, mas sim como mais uma dentre as 

tantas paixões humanas. 

Em Bom-Crioulo, a cidade do Rio de Janeiro, é retratada como local para 

onde acorriam indivíduos das várias regiões do país. Essa migração se fazia devido 

aos diversos atrativos que a capital brasileira e sua maior cidade ofereciam. Nela 

circulavam diversos segmentos sociais, entre eles negros livres ou fugitivos - 

segmento social marginal no Brasil escravagista -, que se apresentavam como 

alforriados devido a sua maneira de vestir e calçar com certo esmero. É neste 

espaço, exatamente na base naval e local de treinamento da Marinha Imperial 

Brasileira, que Bom-Crioulo se refugia quando foge da fazenda de café, onde era 

escravo. E é nesta mesma cidade que, no desenrolar do romance, vamos encontrar 

esse personagem-título de Adolfo Caminha –morando maritalmente com Aleixo - o 

imigrante branco e grumete da Marinha Imperial Brasileira, naRua da Misericórdia. 

Na tradução francesa, o romance recebeu o título de Rue de La Miséricorde, 

como subtítulo Bom-Crioulo, em português, dando destaque ao espaço urbano da 

trama e emespecial à rua onde os dois marinheiros se encontravam e onde também 

teve origem otriângulo amoroso. Vale lembrartambém que, ao dar este título ao 

romance, a tradução francesa coloca em evidência arelação do texto de Caminha 

com um livro de grande repercussão a partir do lançamento, em 1876,O crime do 

Padre Amaro, do português Eça de Queirós. A trama se em rua homônima e, assim, 

já aponta para o fimtrágico daspersonagens. 

Quanto ao aspecto racial, Ricupero (2004) destaca a diferença de cunho 

estético da corrente Naturista em relação à Romântica, ao estabelecer diferenças 

éticas e sociais, assim preenchendo lacunas e ausências: “Dessa maneira, o que é 

mais revelador no romantismo brasileiro são precisamente suas ausências: as 



 
 

 

 

inicialmente escassas referências ao negro.” (RICUPERO, 2004, p.27). É 

exatamente essa lacunaque o romance de Caminha preenche e o faz de tal modo 

que ela se amplia paraobservações possíveis a respeito da liberdade, da 

escravidão,da violência e do trabalho, do corpoe da sexualidade, ampliando, de 

maneira inovadora, as possibilidadesdos estudos de gênero na dimensão literária. 

 

A homossexualidade é uma oportunidade histórica de reabrir virtualidades 
relacionais e afetivas, não tanto pelas qualidades intrínsecas do 
homossexual, mas porque a posição deste, de certo modo “enviesada”, as 
linhas diagonais que ele pode traçar no tecido social, permite revelar essas 
virtualidades. É na invenção de um “sistema relacional” como este que se 
deve buscar a possibilidade de reinventar a si mesmo e de escapar à 
sujeição pelas normas sociais. 
(FOUCAULT apud. ERIBON, 2008, 374). 

 

 

Na construção ficcional de Caminha, no momento da narrativa em que Amaro 

e Aleixo alugam um quarto na pensão da portuguesa Carolina, situada nos arredores 

do Corcovado, no Rio de Janeiro, a casa, lugar de privacidade, emerge como 

domínio espacial legítimo para a expressão do desejo tanto para Aleixo quanto para 

a própria Carolina. Os homens, amantes e amásios, são separados por 

contingências profissionais: Bom-Crioulo é deslocado para prestar serviços em outro 

navio, e neste só lhe é possível aportar e ver seu amante uma vez a cada mês. E a 

partir daí, a perspectiva adotada pelo narrador é a de Carolina, a mulher quarentona 

que aluga o quartinho para os dois marinheiros. Aproveitando-se do afastamento de 

Amaro, a dona da pensão começa sua investida, na tentativa de seduzir Aleixo. Ao 

apaixonar-se por Aleixo, apaixona-se justamente por seus traços pueris e femininos, 

da mesma forma que Amaro, ao travar contato com o grumete.  

 

Há dias metera-se-lhe na cabeça [de Carolina] uma extravagância: 
conquistar Aleixo, o bonitinho, tomá-lo para si, tê-lo como amantezinho do 
seu coração avelhentado e gasto, amigar-se com ele secretamente, dando-
lhe tudo quanto fosse preciso: roupa, calçados, almoço e jantar nos dias de 
folga – dando-lhe tudo enfim. 
Era uma esquisitice como qualquer outra: estava cansada de aturar 
marmanjos. Queria agora experimentar um meninote, um criançola sem 
barba, que lhe fizesse todas as vontades. Nenhum melhor do que Aleixo, 
cuja beleza impressionara-a desde a primeira vez em que se tinham visto. 
Aleixo estava mesmo a calhar, bonito, forte, virgem talvez. (CAMINHA, 
1998, pp. 55-6)  

 

 



 
 

 

 

Aleixo, por sua vez, pouco antes de iniciar sua relação com Carolina, deixa 

claro que seus interesses em nenhum momento foram (com relação a Amaro) ou 

serão (com relação à Carolina) o amor, ou mesmo a lascívia, o desejo e a paixão. 

Aleixo, dada sua inserção no domínio privado do poder exercido junto ao seu 

amante do passado e a nova aposta na dona da pensão, atrela também sua 

sobrevivência social à figura de um provedor: 

 
De resto, o negro não lhe fazia muita falta: estimava-o, é verdade, mas 
aquilo não era sangria desatada que não acabasse nunca...Esta idéia 
penetrou-o como uma lembrança feliz, como um fluido esquisito que lhe 
inoculassem no sangue. – Podia encontrar algum homem de posição, de 
dinheiro: já agora estava acostumado “àquilo”... O próprio Bom-Crioulo 
dissera que não se reparavam essas coisas no Rio de Janeiro. Sim, que 
podia ele esperar de Bom-Crioulo? Nada, e, no entanto, estava sacrificando 
a saúde, o corpo, a mocidade... Ora, não valia a pena! (CAMINHA, 1998, 
pp.54-5) 

 

 

Deixado só, Aleixo, que já está cansado das carícias do seu amante 

masculino, é seduzido por dona Carolina, que quer um jovem amante para reavivar 

a sua velhice enfraquecida. Aleixo começa a assumir uma mais assertiva 

masculinidade e esquece Amaro. Enquanto isso, como interpõe habilmente Caminha 

na estrutura narrativa, o cada vez mais desesperado Bom-Crioulo ausenta-se sem 

permissão do seu navio numa infrutífera tentativa de encontrar Aleixo. Embebeda-se 

e provoca uma briga com um estivador português e sofre um segundo castigo de 

chibata até perder a consciência, terminando confinado num hospital.  

 

Sem notícias de Aleixo, é consumido por uma mistura de amor, ódio e 

ciúmes. Finalmente, foge do hospital e se dirige para a Rua da Misericórdia, onde 

um comerciante lhe diz que Aleixo está vivendo com dona Carolina. Nesse 

momento, Aleixo chega. Bom-Crioulo agarra-o e dá um golpe fatal em seu pescoço 

com uma navalha. O romance acaba com o assassino sendo levado sob escolta 

enquanto o povo se aglomera para ver o cadáver. 

O final trágico em Bom-Crioulo é apresentado como consequência do caráter 

patológico da passividade feminina encarnada no corpo do grumete Aleixo, da 

masculinidade inscrita no desejo de Carolina e da bestialidade tida como inerente à 

raça negra. Amaro, sendo negro, é também representado como sendo mais 

suscetível aos abusos dos prazeres em geral, seja ao vício do álcool, à 



 
 

 

 

concupiscência ou à tendência à violência passional, juízo valorativo que sublinha a 

crença racista da inferioridade dos negros quando comparados aos brancos. 

Ciúmes é a emoção que movimenta o enredo em Bom-Crioulo mas,à medida 

que, depois do segundo castigo pela chibata, o romance avança para seu trágico 

clímax, alinguagem de amor e ciúmes se mistura com a da loucura e perda da 

razão. No momento em que Amaro chega à casa da Rua da Misericórdia, ele treme 

"como um epiléptico. [...]Transfigurava-se, enlouquecia de ódio, espumava de cólera, 

de raiva, de ciúme!" (CAMINHA, 1998, p.77). No final, oleitor, não tem mais certeza 

se Amaro mata Aleixo num ímpeto de ciúmes ou de insanidade.A morte social do 

protagonista é perpetrada pelo narrador, já que é levado à prisão, depois de ter assassinado seu 

amante. De qualquerforma, a punição o aguarda. 
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Resumo: O escritor Germano Almeida é hoje um dos expoentes da literatura 

cabo-verdiana. Sua obra configura-se um terreno fértil para a abordagem das 

relações sociais de gênero, sob essa perspectiva, propomos a leitura do romance As 

memórias de um espírito (2001) no qual podemos observar representações 

diversificadas de modelos de feminilidades e  de masculinidades.   
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Gender and sexuality in As memórias de um espírito (The memoirs of a spirit), 

Germano Almeida 

 
 

Abstract: The writer Germano Almeida is today one of the exponents of Cape 
Verdean literature. His work represents a fertile ground for the approach of the social 
relations of gender, under this perspective, we propose a reading of the novel As 
memórias de um espírito (The memoirs of a spirit) (2001) in which we can observe 
diversified representations of models of masculinities and femininities. 
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Gênero e sexualidade em As memórias de um espírito, de Germano 

Almeida 

 

 Sabemos que o conceito de sexo traduz o conjunto de características 

biológicas que distingue homens e mulheres, distinções consideradas universais. Já 

o conceito de gênero refere-se às representações sociais em torno do sexo, e estas 

estão fortemente enraizadas na cultura de cada sociedade. Ancorada nessas 

diretrizes básicas faremos a leitura do romance As memórias de um espírito (2001), 

de Germano Almeida, ficcionista cabo-verdiano, cuja obra é composta por quinze 

títulos: O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo (1989), O meu poeta 

(1992), O dia das calças roladas (1992), A ilha fantástica (1994), Os dois irmãos 

(1995), Estórias de dentro de casa (1996), A família Trago (1998), A morte do meu 

poeta (1998), Estórias contadas (1999), Dona Pura e os camaradas de Abril (1999), 

As memórias de um espírito (2001), Cabo Verde viagem pela história das ilhas 

(2003), O Mar na Lajinha (2004), Eva (2006) e A morte do ouvidor (2010). 

 Germano Almeida, com sua perspicácia de advogado, sua paixão de cidadão 

cabo-verdiano e sua mundividência de cidadão do mundo, dá-nos uma noção de 

aspectos culturais e identitários, subjetivos e sociais, sexuais e políticos dos cabo-

verdianos dentro e fora do arquipélago, sem esquecer a crítica à(s) política(s) do seu 

país. Somam-se a isto certas particularidades de cada ilha992, em especial da Boa 

Vista, sua terra natal; também Santiago e São Vicente são espaços recorrentes em 

suas narrativas. Há, ainda, episódios acontecidos na diáspora, em especial, 

Portugal, palco de determinados acontecimentos históricos, como a Revolução dos 

Cravos e os movimentos pró-independência. 

 O autor, em suas narrativas, representa literariamente a os estilos de vida da sociedade 

burguesa cabo-verdiana, permeada pelo humor, mas sem perder de vista a crítica social. Para 

isso, ele traz para o espaço literário temas assentes no quotidiano, destacando as relações 

sociais de gênero, e ainda estabelece um diálogo inter-obras por meio de personagens e de 

estórias entrecruzadas.  São vários os exemplos dessa estratégia, mas, neste estudo, o foco 

recai sobre o personagem Alírio, advogado na novela “In memoriam”, do volume Estórias de 
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  Neste aspecto, vale consultar o volume Cabo Verde viagem pela história das ilhas (2003), com 

fotografias de José A. Salvador, que, conforme o autor faz questão de esclarecer na nota de apresentação: “não é 

um guia turístico. Como o seu nome pretende, o livro é o resultado de uma digressão por grande parte do que ao 

longo dos anos se foi contando sobre Cabo Verde e sobre os cabo-verdianos. Porém, importa desde já ressalvar: 

como em todas as viagens, nem o autor viu tudo que existe, nem vai poder contar tudo que foi vendo”.  



 
 

 

 

dentro de casa, que reaparece no mesmo volume, em “Os agravos de um artista”, e ainda nos 

romances O Meu Poeta, A morte do meu poeta e As Memórias de Um Espírito, como 

personagem-narrador.  

 Dentre os personagens e episódios que transitam entre as obras, podemos citar 

Fernando Macedo (e seu suicídio), na novela “In memoriam”, que a “má-língua” atribui ao 

“peso dos cornos” (Almeida, 1998a: 18) e a esposa, D. Rosalinda, atribui à fraqueza dele; o 

partido único, do qual fazia parte, tenta transformá-lo em “uma espécie de mártir do 

comunismo nacional”. No romance Eva esse episódio é novamente retomado. 

Um outro caso, é o de João Nuno e a guerra travada entre sua empregada Luísa e suas 

namoradas,  na novela “As mulheres do João Nuno”.  Muitas dessas estórias são 

retomadas em As Memórias de Um Espírito, pelo olhar de Alírio, o defunto narrador.  Essa 

intertextualidade “endêmica” à obra almeidiana exige que o leitor fique em alerta e 

expectativa permanentes, pois, segundo Paula Gândara:  

 

O retorno às mesmas estórias, história e personagens impede a demolição de 

expectativas. O texto nunca chega a um final definitivo, mas ressuscita e 

recria-se num novo texto. (...)  Não há singularidade de funções nem 

aceitação da figura tradicional do narrador e do romance como gênero 

literário. Transgridem-se modelos e autoridades e, mais uma vez se levanta a 

questão da fronteira. (GÂNDARA, 2008: 90)  

 

 Em As memórias de um espírito, as fronteiras acima mencionadas referem-se aos 

sentidos interdependentes que emanam das narrativas, mas também às fronteiras de gênero, 

pois, no velório de Alírio, conforme vão chegando os veladores, principalmente as mulheres, 

o morto relembra as próprias aventuras amorosas, e também “contará” as de seus clientes e 

amigos, com minúcias das suas relações íntimas com suas diversas mulheres que acabam 

remetendo-nos às relações sociais de gênero.  

Essas micro-narrativas que perfazem o romance têm como um dos temas o jogo em que caça 

e caçador se confundem, assim como o dominado e o dominador, pondo em xeque os papéis sociais 

de gênero tradicionalmente estabelecidos, conforme podemos notar no excerto abaixo, que traz um 

diálogo entre Alírio e uma de suas namoradas:  

 

Ondina disse por fim, devagar, como se tivesse estado longamente 
a meditar a afirmação: A mulher vai para a cama com o homem, nunca o 
contrário. Pode ser, concedi agastado, mas eu gosto mais daquelas que me 
dizem que me possuem, não o contrário, porque para mim é uma relação de 
pura igualdade em que inclusivamente estou mais exposto, mais sujeito ao 
fracasso... Ela interrompeu-me, porém, tapando a minha boca com a mão 
aberta: Não achas estúpido estarmos a falar assim como se estivéssemos  
zangados um com o outro?, perguntou, achas que vale a pena eu sair da 



 
 

 

 

minha casa, deixar a minha família para vir estar contigo, e ficarmos como 
gato e cachorro? (ALMEIDA, 2001, p.187) 

 

Este excerto é emblemático quanto às nuances dessas mulheres sedutoras, imprevisíveis, 

misteriosas, ambíguas, decididas, autoritárias e, acima de tudo, livres dos papéis e das convenções 

sociais, para viverem o seu erotismo. Elas demonstram suas preferências sexuais, suas fantasias 

eróticas, e as vivenciam, muitas vezes, com dissimulação, fingindo que acatam a ditadura patriarcal. 

A nova mulher, engendrada no século XX, tem consciência do próprio o corpo e não abre mão do 

prazer que este pode lhe proporcionar; essa nova feminilidade trouxe diversas consequências às 

relações sociais de gênero, conforme atesta Rosiska Darcy de Oliveira: 

 
As consequências sociais e morais da prática generalizada de 

contracepção vão introduzir no espírito feminino a mais  subversiva das 
convicções: nosso corpo nos pertence. A libertação do prazer e do desejo 
das mulheres constitui a grande ruptura na história feminina, abertura que 
vinha, mais ou menos imperceptivelmente, se preparando desde o século 
XVIII. (OLIVEIRA, 1991, p. 42)  

 

Alírio era um advogado bem sucedido profissional e pessoalmente que, depois de várias 

aventuras amorosas e políticas, levava uma vida tranquila, conforme ele mesmo testemunha: “mas 

depois que abandonei a política e a má vida e comecei a com Alda viver uma pacata existência de 

pequeno burguês” (ALMEIDA, 2001, p. 30). Podemos entender que este personagem encaixa-se nos 

padrões da masculinidade patriarcal hegemônica, caracterizada principalmente pela virilidade e a 

heterossexualidade _ um “verdadeiro macho”. Segundo Elisabeth Badinter (1993, p. 134, a 

“masculinidade é medida pelo compasso do sucesso, do poder e da admiração que provoca”. Porém, 

a sua fala, no excerto anterior, dá-nos indícios de uma crise de masculinidade, pois, momentos após, 

reclama dos modos bruscos da amante: “queria encontrar muito depressa o meu corpo d’homem, e 

depois agarrou-o com uma mão firme (...) ordenou-me que fechasse os olhos depressa, que não 

olhasse para ela” (ALMEIDA, 2001, p.188-189).  

Observemos que Ondina fere a sensibilidade de Alírio, criando uma situação 

em que normalmente esses papéis são invertidos, pois ele se torna um objeto de 

prazer para ela, uma aventura fora do casamento, na qual não havia espaço para o 

amor, mas somente para o sexo. 

Conforme sabemos, os estudos de gênero, devem ser pautados sempre pela 

categoria relacional, logo, entendemos que, se houve uma transformações nas 

feminilidades, consequentemente estas originarão novas formas de masculinidade.  

Afirma Pierre Bourdieu que: 

A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente relacional, 
construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a 
feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, 
primeiramente, dentro de si mesmo. (BOURDIEU, 2012, p. 67) 

 



 
 

 

 

Esse “medo”, de que nos fala Bourdieu, é perceptível no diálogo entre Ondina 

e Alírio, pois, sendo este um homem esclarecido quanto às transformações 

ocorridas nas relações sociais de gênero, tenta disfarçar o seu machismo e 

insegurança, pois, muitas mulheres se livraram das mordaças e não tem pudor em 

denunciar as “fraquezas” masculinas que podem existir por trás da hipervirilidade. 

Afinal, se realmente Alírio acredita na “igualdade” das relações de gênero, por que 

se sente mais exposto e tenta explicar sua vulnerabilidade? Mais do que isto, por 

que se sente “mais sujeito ao fracasso” e tenta justificar-se de antemão? 

Certamente, porque tenta adequar-se a esse novo perfil feminino, buscando dentro 

de si mesmo um novo recorte da masculinidade: “Numa inversão total dos papéis e 

das identidades tradicionais, ele é ‘possuído por ela’, encarna a sensibilidade 

feminina; ela é o domador, o dominador indiferente” (BADINTER, 1993, p. 132-133). 

Percebemos, então, pelos fragmentos expostos, um diálogo coerente entre teoria de gênero e 

prática, representado literariamente. 

 Assim como Ondina, há diversas outras personagens almeidianas que dão 

voz a essas novas feminilidades. Citemos, por exemplo, Rosalinda, da novela “In 

memoriam”, de Estórias de dentro de casa, que também rompe com os valores 

patriarcais, trai o marido e personifica a força e a astúcia da mulher. Observemos, no 

fragmento a seguir, seu discurso para convencer o marido do quanto ela é uma 

esposa fiel e honrada: 

 (...) uma mulher deve em todas as circunstâncias, por mais adversas 

que sejam, procurar a todo o preço manter bem alto o orgulho do seu 

companheiro, especialmente em questões tão delicadas como são as 

desta natureza.  Por mais verdade que seja, acrescentava,  nunca 

uma mulher deve confessar ao seu marido que esteve com outro 

homem, porque, mais que todas as outras coisas da vida, isso é algo 

que lhe amachuca o orgulho de forma miserável. E no meu caso 

concreto, concluía sorrindo, nem precisava mentir, pois sempre lhe 

fui o mais fiel possível. (ALMEIDA, 1998a, p. 40) 

  

Essa mulher, que sofrera muitas humilhações do primeiro marido, de quem 

fica viúva, liberta-se com o aval de Macedo, o segundo marido, que lhe ensina que 

“a fidelidade deve ser sempre uma opção e não uma imposição cultural e que 

diferença nunca deve significar desigualdade” (ibid.: 43). Embora ela proclame um 



 
 

 

 

discurso patriarcal, assume um comportamento totalmente oposto, do qual o leitor 

toma conhecimento pela voz de Alírio que, em determinada ocasião, fora seu 

advogado, amigo e confidente.  

Em As memórias de um espírito, a personagem aparece como D. Rosalinda, 

mais madura e ainda mais ousada, levando “a reboque o seu Teodoro” (ALMEIDA, 

2001, p.41), o terceiro marido, para o velório de Alírio e fazendo questão de banhar 

o defunto:  

 
Rosalinda acabou por ficar sozinha dentro do quarto [...] Curioso 

como não cheguei a dar conta de me terem despido. Ela molha um pano 
branco e começa esfregá-lo carinhosamente sobre mim, primeiro a cara e o 
cabelo, depois o pescoço e o peito numa carícia lenta e suave, quase 
lúbrica. Hum, sorrio, se calhar fui nabo em nunca a ter experimentado, pelos 
jeitos têm razão os que dizem que ela não é de forma destituída, é bem 
capaz de ser uma boa fêmea na cama. (ALMEIDA, 2001, p.42) 

 

Alírio, conforme já vimos, apresentava fortes características de um modelo de 

masculinidade hegemônica patriarcal, praticamente um sinônimo de 

heterossexualidade, mas, segundo Connell (1997, p. 39-40) mesmo esse modelo é 

passível de transformações, pois, assim como as feminilidades, a masculinidade é 

plural; esta assertiva é bastante evidenciada no discurso e nas atitudes de Alírio 

que, apesar de assumir um comportamento donjuanesco, em alguns momentos se 

sente vulnerável. Assim, apesar de um aparente machismo ao se referir a Rosalinda 

_ “se calhar fui nabo em nunca a ter experimentado (...) é bem capaz de ser uma 

boa fêmea na cama” _, podemos entender que esta vulnerabilidade de Alírio é 

metafórica e ironicamente representada nesta cena do banho e no fato de ter sido 

despido pelas amigas, não exatamente pela sua mulher e nem por amigos.  

Podemos ir ainda mais longe e pensar que essa cena alegoricamente nos 

remete ao fim do patriarcado, pois, apesar de o personagem não ser exatamente um 

tradicionalista, suas nuances configuram visivelmente uma masculinidade 

hegemônica, a encarnação da virilidade, que acaba por se reduzir a um corpo inerte, 

manipulado por várias mulheres. 

Sendo a ironia um dos traços marcantes das narrativas almeidianas, o autor 

cria situações inusitadas e constrói um narrador minucioso que remete o leitor à 

visualização das cenas, tamanhas as elaborações imagéticas, como, por exemplo, 

no fragmento a seguir: 

Eu sorrio de onde estou, é o que mais faltava elas virem  agora 
brigar-me depois de morto (...) Mas parece que a pila está pouco 



 
 

 

 

preocupada com a lavagem porque Rosalinda larga-a e ela cai para o lado. 
Está cansado, penso, desempenhou  os seus deveres durante a vida, aliás 
foi a parte do meu corpo que mais trabalhou e também e também a que 
mais cedo teve cabelos brancos. Descansa agora em paz, recomendo-lhe, 
vais com a tranquilidade do dever bem cumprido, até que poderias ter sido 
agraciado com um qualquer título honorífico pelos abnegados serviços 
prestados à nobre causa da satisfação das necessidades do mundo 
feminino. (ALMEIDA, 2001, p. 48) 

 

É flagrante neste discurso de Alírio o seu narcisismo, e a ironia do autor que 

transforma em vulnerabilidade a sua virilidade, sendo esta um dos traços mais 

marcantes das personalidades donjuanescas e, por sua vez, mais uma das fortes 

características do modelo masculino patriarcal de “verdadeiro macho” para o qual é 

essencial a constante reafirmação da heterossexualidade  segundo Badinter:  

É verdade que, nos parâmetros da masculinidade hegemônica os 
órgãos sexuais são objeto de uma valorização obsessiva. Não espanta, 
portanto, que o sexo pretenda resumir o gênero, ou até mesmo a qualidade 
do ser inteiro. “Ter ou não ter” parece substituir o “to be or not to be”. 
(BADINTER, 1993, p. 138-139) 

  

A supervalorização do pênis estabelece relação com os “modelos masculinos” 

apresentados por Badinter (ibidem, p. 133-189) que utiliza conceitos de “tipos” de 

homem, definindo-os como o duro, o mole e o doce, traçando, ou tentando traçar, 

uma trajetória de representações masculinas patriarcais até as novas 

masculinidades que surgem entre as demandas do feminismo da diferença que 

surgiu entre os anos 1970, final dos 1980, quando as mulheres deram-se conta de 

que não era possível reconstruir o feminino sem que o masculino também fosse 

reconstruído (OLIVEIRA, 1991, p. 71-74).  

Sob essa ótica, Alírio apresenta nuances das três tipificações delineadas por 

Badinter, pois, em suas reflexões, ele chega a sugerir um “título honorífico” ao seu 

pênis, tornando-o uma metonímia de si mesmo; esse nível de narcisismo machista, 

que tende a promover uma hipervirilidade, articula-se ao conceito de  homem duro. 

Já no seu diálogo com Ondina, percebemos traços do homem mole, que vive uma 

desordem interna, quando expõe sua insegurança à companheira, cuja reação 

assemelha-se à das mulheres que rejeitavam este modelo, por considerá-lo 

sucedâneo do feminino tradicional; razão pela qual, por volta de 1984, segundo 

Badinter (1993, p. 156), foi  declarada a morte do homem mole, cujo perfil era o 

oposto do duro, sendo a oposição a única relação entre esses dois tipos, ou seja, 

houve apenas uma inversão de papéis não  chegando a haver, efetivamente, uma 

reconciliação que resolvesse os conflitos internos masculinos  



 
 

 

 

Entre esses dois extremos, surge o homem doce, ou o “homem reconciliado” 

(BADINTER, 1993, p. 165), a partir de uma relação dialética entre o duro e o mole, 

por meio da rediscussão dos estereótipos femininos e masculinos, e, desta forma, 

superando os conflitos internos e engendrando novas masculinidades. Tais 

tipificações podem ser-nos úteis como balizas para refletirmos sobre os processos 

de transformações masculinas representados literariamente sem, contudo, 

considerá-las estáticas, pois segundo Culler (2000, p. 110), as recentes teorizações 

sobre raça, gênero e sexualidade devem-se muito aos materiais fornecidos pela 

literatura, que problematiza questões políticas e sociais acerca da construção da(s) 

identidade(s).  

Percebemos, no decorrer do romance, e na obra almeidiana de modo geral, 

olhares diversificados sobre situações comuns, conforme a ótica das personagens 

que transitam entre a tradição e a modernidade, num contínuo processo 

(des)construção das identidades e das relações de gênero. Apesar do alto grau de 

machismo em algumas falas de Alírio, percebemos uma certa “gangorra” em cujas 

extremidades, segundo a ótica tradicionalista, os sujeitos subalterno (a mulher, o 

colonizado, o homossexual...) e o hegemônico (o homem, o colonizador, o 

heterossexual) se revezam colocando sob suspeita conceitos estáticos sobre as 

relações sociais de gênero e mantendo em trânsito as feminilidades, masculinidades 

e,  principalmente, rompendo a “passividade erótica da mulher na conjugalidade” 

(ROCHA-COUTINHO, 1994, p.34). 

Será que é possível, a partir da ruptura do papel tradicionalmente feminino no 

âmbito privado, projetarem-se novas perspectivas nas relações de gênero no espaço 

público? 

 Importante lembrar, aqui, que o pano de fundo das narrativas almeidianas é a 

sociedade cabo-verdiana, embora o autor opte por uma abordagem temática que 

não se restringe ao contexto de Cabo Verde, pois seus personagens figuram as 

diversas faces do ser humano e as ambientações, às vezes, constroem-se na 

diáspora.  Porém, é importante considerar as reflexões de Antonio Candido quanto à 

leitura do texto literário, pois, para que esta seja realmente efetiva, é preciso 

significá-la em seu contexto: “numa interpretação dialeticamente íntegra” (CANDIDO, 

2000, p. 6), que estabeleça relações entre o externo, o social, e o interno ao texto, 

de modo que aquele desempenhe uma função na constituição da estrutura textual. 



 
 

 

 

 Compartilhando dessa relação entre literatura e sociedade, de que nos fala Candido, 

Cíntia Schwantes entende que: 

 

 a literatura nos fornece sinais indiretos, muito mais do que diretos, sobre a 

sociedade na qual circulou, ou circula. A literatura não nos diz como somos, 

mas sim, como pensamos que somos, como desejamos ser, e no limite, como 

não somos.
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 Ao considerarmos as premissas acima, entendemos que  a literatura pode atuar como 

um agente transformador da sociedade. É possível percebermos essa configuração social na 

obra de Germano Almeida, pois ele aborda a sexualidade sempre conectando-a ao 

componente social, histórico e cultural, estabelecendo, assim, uma relação entre as esferas 

públicas e privadas, pois cria situações que demonstram a tendência da sociedade em 

regular/vigiar a sexualidade do indivíduo, como podemos observar no seguinte fragmento: 

Pois é, dizem, quando nova foi uma peste, andou com metade dos homens 

desta cidade, e por isso agora mede toda a gente por si própria. E contam 

coisas: Que tinha posto tantos cornos ao anterior marido que o homem não 

suportou mais a afronta e acabou por se matar. (ALMEIDA, 2001, p.41) 

 

  Este trecho refere-se à Rosalinda e ao suicídio de Fernando Macedo, o segundo marido 

dela, embora esse episódio seja mencionado pelo narrador, sucedeu ficcionalmente na novela 

“In memoriam”, do volume Estórias de dentro de casa. Pela forma que o autor constrói as 

relações sociais de gênero, em sua ficção, é possível entrever uma diversidade de 

comportamentos e perfis ideológicos e psicológicos apresentados por meio de suas 

personagens que representam modelos de feminilidades e de masculinidades plurais e 

variáveis de acordo com o contexto. 

 Podemos considera como um exemplo de feminilidade plural a personagem Aninhas 

Maria, que o narrador descreve em Memórias de um espírito da seguinte maneira:   

 

A Aninhas foi a primeira a chegar (...) Sempre tonta a pobre Aninhas! Nos 

últimos tempos deu-lhe para ficar beata (...) acabou tomando a decisão de ser 

escrava do Romualdo Cruz que se diz escritor (...) Logo a seguir ao 25 de 

abril de 1974, a Aninhas tinha vivido, isto é, “tinha sofrido” um desesperado 

caso de amor pelo Natal (...) O pai um homem áspero e um tanto tirano 

pretendia ser descendente em linha directa de um fidalgo português (...) Uma 

de suas infelicidades mais notórias advinha do facto de ela não poder falar 

crioulo (...) Assim, nada fazia prever que alguma vez  ela pudesse  vir a 

meter-se  nas lutas estudantis, tanto mais que no tempo do facismo (...) No 

entanto acabaria ficando entalada até ao pescoço nas confusões do 25 de 

abril (...) Aninha acabaria por participar em todas as lutas a favor da 
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independência das colônias (...) Aninhas com a cabeça repousada no ombro 

de Natal e em estado de perfeita beatitude (...) Para o Natal o acontecido não 

foi mais do que a continuação da luta em que se encontrava empenhado em 

prol da libertação  dos povos colonizados em geral e da mulher africana em 

particular. Aninhas, porém, teve a infelicidade de ficar apaixonada pelo seu 

mentor  (ALMEIDA, 2001, p.24-28) 

 

 Embora a citação acima seja extensa, ela nos dá indícios de que Aninhas seja um 

modelo de feminilidade em trânsito, a propósito, o nome da personagem fortalece esta 

hipótese por apresentar o primeiro nome no  plural e o segundo associado a Maria, o modelo 

patriarcal da mulher perfeita, a redentora de todas as Evas. Esta personagem aparece pela 

primeira vez em Estórias de dentro de casa (1996), na novela “Agravos de um artista”, como 

a suposta autora de uma carta a qual o escritor, cujo nome não é citado, responde, no entanto, 

há muitas pistas de que este escritor, cuja estória é retomada em Estórias contadas (1999), na 

crônica “Os agravos de um escritor”, seja Romualdo. 

 Em Dona Pura e os camaradas de Abril (1999), é retratada a fase revolucionária de 

Aninhas. Antes disso, porém, na novela “Agravos de Um Artista”, como a suposta 

admiradora do Artista – na  longa missiva que ele escreve– ela é apelidada Anuchas, Anicha, 

Anusquinha, Quiducha, reforçando o modelo de feminilidade plural e em trânsito, pois 

observemos que houve uma transformação da Aninhas Maria da obra de 1996 para a de 1999, 

em que ela  acaba convertendo-se em uma revolucionária. Após a decepção com Natal, 

modelo de masculinidade hegemônica, ela assume novamente uma postura passiva na obra de 

2001, ao lado de Romualdo – vulgo Caga-Vírgulas – um pseudo intelectual que, embora auto-

proclame-se o primeiro e único escritor profissional de Cabo Verdes, é descrito pelo narrador 

como “um tonto que todos sabem que a mulher abandonou por imprestável (Ibidem, p. 29). 

 Romualdo detém uma imagem distorcida de si mesmo considerando-se um exemplo 

de masculinidade hegemônica e Aninhas convence-se (ou tenta convencer-se) de que ele é 

realmente superior e sente-se “honrada por servir um homem que sabia que iria ficar na 

História da Literatura Cabo-Verdiana como um de seus maiores e mais afamados escritores” 

(Ibidem, p. 29), mas é desmascarado pelo narrador que nos mostra que ele se configura-se, na 

lógica patriarcal,  mais como um masculino subalterno, pois não tem autonomia financeira e 

nem é afeito à prática sexual, ou seja, até mesmo o “poder simbólico” que ele julga ter sobre 

Aninhas é falso.  

São muitos os personagens e estórias mencionadas pelo narrador de As 

memórias de um espírito que dão margem ao estudo das relações sociais de 

gênero. A maioria dessas estórias tem intertexto com outras obras do autor, que 



 
 

 

 

constrói personagens que partem de modelos masculinos caricaturais como 

Romualdo a complexos como Alírio; as personagens femininas são, na maioria das 

vezes, complexas como Aninhas, que por trás de seu conformismo, contentando-se 

em viver à sombra de Romualdo, compensa sua frustração na comida, não obstante 

continue magra, “devora tudo o que for comida que lhe passe pela frente” (Ibidem, p. 

25); Rosalinda, a ex-mulher de Romualdo, Ondina e tantas outras veladoras de 

Alírio, apenas para citar personagens da obra em análise.  

A temática da virgindade e do adultério também é constante nas obras 

almeidianas. Em As memórias de um espírito, por exemplo, a maioria das memórias 

de Alírio envolve o adultério tanto feminino quanto masculino. Mas sabemos que, na 

ótica patriarcal, esse comportamento por parte dos homens  não é condenado, pelo 

contrário, é motivo de orgulho e alarde; enquanto que por parte da mulher é alvo da 

“má-língua”. Isto ressalta mais uma vez a desigualdade nas relações sociais de 

gênero.  

A virgindade também é exigida da mulher; enquanto no homem é louvada a 

experiência. E este raciocínio e prática são transversais à sociedade, independente 

do status e meio social  rural ou urbano; de fronteiras geográfica e temporal.  

Ora temida pelo homem, ora desejada e até exigida, ela (a virgindade) 

apresenta-se como a forma mais acabada do mistério feminino; é o aspecto 

mais inquietante deste e ao mesmo tempo o mais fascinante. (…) o homem 

recusa ou reclama que a esposa lhe seja entregue virgem. (BEAUVOIR, 

2009: 262)  

 

Essas colocações de Simone Beauvoir traduz exatamente a centralidade da 

virgindade na cultura cabo-verdiana. Sobre esta questão, os comportamentos, 

papéis e expectativas são claramente definidos. É direito legítimo do homem que a 

esposa seja virgem, e a tradição reconhece-lhe o direito de devolver a mulher como 

um objeto se for defraudado na sua escolha. À mulher cabe resguardar-se, defender 

a sua virgindade que representa a sua honra. 

Quanto ao adultério Simone de Beauvoir se posicionava da seguinte forma:  

O adultério reveste, aliás, caracteres muito diferentes, segundo os costumes e 

as circunstâncias. A infidelidade conjugal apresenta-se, ainda, na nossa 

civilização, em que as tradições patriarcais sobrevivem, como mais grave 

para a mulher do que para o homem. (BEAUVOIR, 2008: 360)  

 

Enquanto a infidelidade feminina não é aceite, a infidelidade masculina é 

aceite e tida como inerente à condição do homem. A forma como o homem cabo-



 
 

 

 

verdiano e a tradição percebem o casamento e infidelidade conjugal reconhecem 

aos dois sexos direitos diferentes 

 Todavia, no universo cabo-verdiano retratado por Germano Almeida em As memórias 

de um espírito, e em outras obras - Meu poeta, Estórias de dentro de casa, A morte do meu 

poeta, Dona Pura e os camaradas de Abril, Eva e a Morte do ouvidor -  esses (pré)conceitos 

são constantemente problematizados e apresentados em diferentes prismas por meio de 

personagens diversos. Por isso, encontramos um variado leque de feminilidades: mulheres 

casadas e economicamente dependentes dos maridos, mas que, além de controlar o ambiente 

doméstico, movimentam-se habilmente no espaço externo, mulheres que fazem questão de 

manter o casamento, mesmo não tendo filhos, outras que exigem o divórcio.  

 Do mesmo modo, as masculinidades também são diversificadas, pois são 

representadas por personagens que consideram o prazer sexual um privilégio apenas 

masculino; outros que se orgulham de proporcionar prazer às suas parceiras; há, ainda, os 

machistas, mas financeiramente dependentes de suas mulheres. Alguns se dizem liberais, 

abertos, mas só até certo ponto, pois, orgulham-se de estimular a inteligência e aprendizagem 

das mulheres, mas ao mesmo tempo têm consciência de que, com isto, fragilizam a sua 

posição...  

 A grande maioria das personagens femininas almeidianas administram os conflitos da 

vida conjugal e extraconjugal. Nesse universo ficcional, elas vivenciam a sexualidade fora do 

casamento com grande naturalidade e destreza, mas com uma diferença abissal em relação aos 

maridos, cuidando para que a honra deles jamais seja manchada, porque as infidelidades 

masculina e feminina são encaradas pela sociedade de forma radicalmente oposta. Por isso, 

nesse universo ficcional, o poder da mulher e o seu controle nas situações é real, mas sutil, o 

domínio do homem é simbólico e feito de enganos. Nas várias situações retratadas, o homem 

crê que sai vencedor, mas na realidade é uma vitória equivocada, que só existe na imaginação 

deles. Por isso as mulheres não se importam em ratificar esse poder, porque sabem que, na 

prática, o discurso está cada vez mais afastado da realidade, por isso não raramente elas 

secretamente os rotulam “patetas”, “tontos”, “coitadinhos”. 

 Portanto, Germano Almeida constrói um jogo através do qual desenvolve um exercício 

crítico que desmascara a hipocrisia do sistema. Para isto, a estratégia de alocar as mesmas 

personagens em diferentes obras é muito eficiente pois,  reformula e atualiza constantemente 

os discursos e pontos de vista acerca (pré)conceitos secularmente estabelecidos pelas 

tradições patriarcais.  

.  
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RESUMO 
Uma reflexão acerca da obra Suspiros, uma narrativa híbrida que performa em dois 
vetores de desconstrução dos gêneros: o literário, ao confrontar as arestas do conto; 
e o sexual, ao apresentar o universo feminino caseiro e cotidiano sob um prospecto 
de pequenas sub[versões] que esfacelam a questão genérica. 
Palavras-chave: literatura; gêneros; diálogos interartes   
 
ABSTRACT 

A reflection on the tales Suspiros, a narrative hybrid that performs in two vectors 
deconstruction of genre: the literary, to confront the edges of the tale; and sex, 
presenting the female universe and homemade daily under a prospectus small 
subversions that disrupt a generic question.  
Keywords: literature; genres; dialogues interart 
 

 

As discussões literárias que sublinham a hibridez dos gêneros enquanto 

característica do terreno moderno e contemporâneo evidencia o fato de que os 

gêneros compartilham aspectos com outros gêneros, afundando por vez, teorias que 

ancoraram classificações em purismos sistematizados e consagradores de uma 

tradição. A partir dos espaços de intersecção que são edificados junto a este 

compartilhamento das fronteiras estéticas de um e outro é que se propulsiona a 

reflexão sobre os formatos que os conservam e as estruturas que os distingue, 

manobrando o deslocamento necessário no qual a literatura se insere.   

Nesta perspectiva de análise torna-se pontual destacar que esta problemática 

encontra reflexões abrangentes, tanto na teoria quanto na prática. Em se tratando de 

gêneros que possuem uma complexidade que mobilizam suas respectivas 

estruturas, torna-se difícil demarcar a essência de um e a distinção de outro na 

escrita contemporânea. Este tem sido um trabalho não só da teoria como também 

da prática de escritores que efetivam em seus trabalhos o que elucidam como 



 
 

 

 

poética de determinado gênero, ou o esfacelamento dos mesmos enquanto estrutura 

que define a escritura atual.  

Os processos que envolvem a desconstrução dos gêneros literários 

caracterizam a escrita contemporânea que se alicerça em meio aos espaços 

híbridos da criação. A fenomenologia deste terreno experimental encontra maior 

amplitude na literatura pautada pelos adventos da corporeidade enquanto eixo que 

fundamenta novas possibilidades expressivas, ao mesmo tempo em que efetiva 

texturas muito mais fluídas e subjetivas da linguagem. 

Dentro desta corrente de pensamento, propomos uma reflexão acerca da 

obra Suspiros, uma narrativa híbrida que performa em dois vetores de 

desconstrução dos gêneros: o literário, ao confrontar as arestas do conto e 

embaralhar a polifonia de vozes, a concepção de personagens e os paradigmas 

estruturais; e o sexual, ao apresentar o universo feminino caseiro e cotidiano sob um 

prospecto de pequenas sub[versões] que esfacelam a questão genérica, elevando 

as condições incorpóreas a um patamar poético, líquido e mais condizente com os 

trânsitos ininterruptos do ser. 

As concepções que elucidaram as características do conto e sua estrutura 

têm como pioneiro o trabalho do escritor Edgar Alan Poe. Os trabalhos de Poe, 

neste âmbito, foram divulgados em diversas publicações. Poe foi o pioneiro na 

criação das particularidades do conto como um acontecimento puro, desprezando 

comentários e descrições, acessórios, diálogos marginais e considerações 

posteriores. 

O fato de se refletir sobre as possíveis definições deste gênero no decurso da 

historiografia literária possibilitou uma transformação conceitual em torno do conto, 

intermediando questões, dialogando formatos e, principalmente, sublinhando as 

peculiaridades que o diferenciava do romance. Os apontamentos teóricos pontuados 

pelo contista e crítico Júlio Cortázar elaboraram uma releitura deste gênero a partir 

desta diferenciação, conforme sua apresentação nos ensaios “Aspectos do Conto” e 

“Teoria do conto e seus arredores” 

 

 

É preciso chegar a ter uma ideia viva do que é o conto, e isso é sempre 
difícil na medida em que ideias tendem para o abstrato, para a 
desvitalização de seu conteúdo, enquanto que, por sua vez, a vida rejeita 
esse laço que a conceituação lhe quer atirar para fixá-la e encerrá-la numa 
categoria. Um Conto, em última análise, se move nesse plano do homem 



 
 

 

 

onde a vida e a expressão dessa vida travam uma batalha fraternal, se me 
for permitido o termo; e o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma 
síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada, algo assim como 
um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa 
permanência.” (CORTAZAR, 2006, p. 150) 

 
 
 

 
 

A recorrência de reflexões sobre o que define ou não determinado gênero foi 

uma premissa propositiva da representabilidade do conto contemporâneo que 

desconstruiu as fronteiras institucionalizadas. Graças às tensões inerentes quanto 

aos formatos e generalizações é que o dialogismo entre as formas se enraizou, fator 

que desencadeou o aparecimento de novos formatos expressivos como a prosa 

poética, a crônica, a noveleta, além de uma destacada influência da performance 

enquanto modalidade artística agregadora de artes diversas.  

A transgressão diante dos próprios limites faz com que os gêneros nos textos 

contemporâneos estejam implícitos, entrelaçados, diluídos. Uma prova de que as 

generalizações se modificam e se libertam, potencializando os formatos que 

equacionam ao reinventar outros. Esta nova circunscrição abre novos campos do 

saber que tem nessas tensões um fator que consolida suas continuidades e 

rupturas, ratificando, dessa forma, a diversidade que a fundamenta.  

O conto Suspiros faz parte da obra Livro de Receitas994 – vencedora do 

Prêmio FUNARTE de Criação Literária 2010, programa patrocinado pela Fundação 

Nacional de Artes, vinculado ao Ministério da Cultura. A obra Livro de Receitas foi 

escrita a partir de uma proposta literária que apresenta um ensejo culinário que 

elege o corpo como o espaço de convergência de todo o plano sinestésico, narrativo 

e performático que congratula. Trata-se de uma obra em prosa que reúne sete 

narrativas recheadas e um aperitivo. O registro de uma possível poética do corpo 

expressa na proposta desta viagem corpo-adentro junto ao desnudamento do íntimo 

das personagens no momento crucial em que suas vidas são misturadas às receitas 

que preparam é apresentado como uma forma de estigmatizar as fronteiras que o 

temário suscita e também de ratificar um espaço de experimentação da linguagem e 

releitura dos prospectos narrativos.  

De forma estrutural, a narrativa subverte seus preceitos ao misturar 

elementos que criam uma poética particular de conferir à palavra, sons, sabores, 
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gostos e subjetividades. “Suspiros” além de embaralhar a estrutura dos gêneros, 

opta por uma escrita viva que sobrepõe à linha dura do papel e passa a ter pulso 

próprio, num registro que intercala corpo e material incorpóreo, conferindo um 

pretexto literário de revelação e deslocamentos. 

O texto começa com uma advertência: “as receitas colecionadas neste livro 

podem ser seguidas à risca ou não...” e, é encerrado com sentenças que 

condensam o que os movimentos ondulantes e sobrepostos da narrativa 

esmaeceram em delicadezas que não foram contaminadas pelo tempo e retornaram 

no subtítulo “dicas da receita”: “Sirva-se fria e só aqueça os lábios que lhe oferecer 

suspiros”.  

As imagens e os sons dialogam com essas questões, entre o que permanece 

de brando, doce, suave e o que foge por essa fenda bordada em ponto-cruz. “A 

gente é o que escapa. O que perde por falta de sal. Lágrima. O que açucara por 

medo da morte.” Em outro trecho, a narradora afirma: “Bordo eu aquilo que não fui, 

que quase deixei de ser se não tivesse segredos para essa receita que se abrigou 

no escuro avolumado onde repousam meus seios.” Nos subtítulos do texto estão os 

ingredientes principais da receita – clara de ovos, açúcar e raspas de limão – 

conjugado com sua poética temporal – “da primeira noite, do segundo dia, de 

quando se entardece”. Dos ingredientes da receita, o açúcar e as claras, pontuam o 

encontro das duas personagens e as raspas de limão o que restou na memória. 

O texto trabalha por meio de intersecções – com cortes e cruzamentos – que 

bifurcam e sobrepõem o cotidiano ordinário e o extraordinário que, neste caso, 

existe como nostalgia, na memória da personagem que ocupa o centro da cena, de 

fato sonhado, mas não efetivado. Entre pares paradoxais tecidos nos extremos se 

forma a narrativa, permeada de fendas e frestas por onde se esvai, observa ou 

escapa: quentura, tempo, desejos, ansiedades, ditos e não-ditos, doce e sal.  

Do título ao argumento, o conto, convida a inúmeras releituras, já que sua 

aparente superficialidade é um embuste para os que não se permitem olhar entre as 

frestas existentes na superfície dos silenciamentos sociais. Superficialidade e seus 

adentros foram termos que ressoavam na busca de síntese que fizesse submergir 

os enfrentamentos silenciosos que o corpo reivindica e os mecanismos de escape 

de quem guarda segredos íntimos com pulsões, secreções, resíduos, mas também 

na fluidez da memória de desejos tidos como inconfessáveis.  



 
 

 

 

As arestas do formato do conto são sobrepostas já que as personagens do 

conto se misturam com os ingredientes que preparam. Além dos nomes próprios que 

se confundem com a materialidade da receita, a esfera de tempo é misturada como 

se fosse executado à risca do modo de preparo e a sensação é que muito mais do 

que narrar uma história, Suspiros oferece uma fenda para que o leitor também se 

esparrame junto à distância criada entre as duas mulheres que fazem dos seus 

suspiros uma mola propulsora que reivindica o próprio corpo, destacadamente na 

ambiência de um interior qualquer.  

A polifonia confunde a voz narrada com os suspiros propriamente ditos e aos 

poucos vamos mergulhando numa receita onde não importa os gêneros 

representativos do feminino ou masculino, mas o ultimato que o corpo opera quando 

os afetos, a distância e os desejos são postos à margem de um comportamento 

social esperado e “legitimado”. A refulgência que a corporeidade assume transpõe 

qualquer tentativa de generalizar a relação das duas mulheres ao evocar um 

mergulho dentro do ser, das sonoridades que o permeiam, dos espaços que o 

oprime e dos sentimentos que nos circundam isentos dos parâmetros impostos pela 

sociedade. 

Suspiros ao misturar os personagens com os ingredientes de uma receita de 

suspiros, também mistura os gêneros e faz da pluralidade poética um convite a 

diversidade escritural que efetiva, intercalando temporalidades e espaços com os 

entremeios subjetivos que recriam novas formas de perceber estas instâncias. Ao 

equacionar questões muito mais ligadas a um histórico de opressões, a obra 

performa entre o que supostamente narra e o que coletivamente sucinta a partir de 

partituras textuais que buscam um diálogo fluido com o leitor.   

Atualmente há algumas correntes de pensamento que permeiam a escrita 

elaborada no entrecruzar dos gêneros. Dentre as teorias que relacionam 

performance e literatura, os estudos de Graciela Ravetti inserem um pensamento 

performático quanto à leitura de textos que se enveredaram pelo que a teórica tece 

como pertencente à esfera de uma escrita denominada performática. De um modo 

sistemático, Ravetti aborda essa nova inferência para explorar diálogos com textos 

contemporâneos, conforme contextualiza seus questionamentos a partir da 

proposição: 

 



 
 

 

 

Se tentássemos explicitar uma teoria da cultura hoje, que levasse em 
considerações as interações globais e os contextos (uma 
intercontextualidade) teríamos que partir de imagens de fluxo e incerteza e 
da própria experiência da proliferação, ao mesmo tempo contundente e 
efêmera, de imagens de todo tipo; da observação dos movimentos 
migratórios massivos; da sofisticação invasiva e instrumentalizável dos 
meios de comunicação de massas e dos eletrônicos, das infinitas formas de 
mediação e seus desmembramentos efetivos e possíveis e, sobretudo, da 
construção da globalização hoje em curso. (RAVETTI, 2003, p. 81) 

 

A maneira como Ravetti explana o terreno enunciador e coletivo de 

formulação do pensamento já contextualiza a sua inserção. O termo performance 

imbrica estes contextos e não pressupõe uma unidade, descaracterizando qualquer 

tentativa de denominações sistemáticas. No percurso literário há exemplos de textos 

e autores que por conservarem suas inscrições longe das denominações, escolas 

literárias ou cartilhas de enquadramentos, acabaram tendo seus trabalhos relegados 

a uma zona de incertezas, isentando-os inclusive de reflexões e leituras mais 

abertas. 

O pensamento da escrita performática é fundamental no sentido de inter-

relacionar justamente estes elementos desconhecidos e os distintos processos que 

desenvolveram alguns autores. Uma leitura voltada para o não sentido, os desejos 

não assumidos, o entre cruzamento de linguagens que confunde para encontrar 

neste espaço do artisticamente caótico, o seu local de enunciação invisibilizado, até 

então, nas trevas de subjetivações, afirmações e outros pretextos de inscrição nunca 

bem recebidos em nossas acadêmicas formas de nos distanciar do humano e do 

experimental. 

A escrita performática ilumina este não local, o entre-lugar995 dos mundos, o 

não lugar do corpo sempre estratificado, processos de silenciamentos por 

imposições externas e internas, a linguagem como enchente de abstrações tão 

reconhecível nos nossos meios e tão colocada à margem por falta de um respaldo 

teórico ou de entendimentos mais móveis. Para esse campo, a formulação de um 

pensamento performático sobre a escrita permite rever textos a partir da emergência 

de nosso presente e ressaltá-los em seus aspectos confusos, silenciados ou 

desconhecidos. Uma forma performática de constituir uma linguagem a partir do 

múltiplo e do entrecruzar de temáticas, letra, corpo, silêncio e ecos que suspendem 
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estratégica ao pensamento colonizador.  



 
 

 

 

escritas muito mais incorporadas ao contexto e à organicidade de um corpus vivo e 

pulsante. 

 Graciela Ravetti apresenta formulações e prerrogativas sobre a inserção 

desta escrita performática no campo da literatura. Estas colocações elucidam 

ferramentas de composição de uma leitura crítica que, muito mais do que tentar 

sistematizar ou encaixar determinadas obras em modelos pré-concebidos, procura 

adentrá-los em suas estruturas diáfanas, sem contudo, separá-los da opacidade da 

existência. 

 

A performance é produzida, também, na complexa imbricação de práticas 
discursivas e não discursivas, de elementos que permanecem e são a 
matéria do que constitui a transmissão cultural endógena (por isso, 
genealógica) e de aqueles elementos que fazem a prática, única. 
Articulação de um contexto com outros. Por um lado, se produz uma 
gênesis, uma origem de origens, às vezes a ficção de uma origem, novos 
procedimentos, e por outro, essa articulação traz o mistério do arcano, do 
que vem antes, de um espaço residual, delineado pela memória corporal, 
convocado pela memória performática e atávica. (RAVETTI, 2003, p. 83) 

 

Estes aportes destrincham a maneira de nos ater ao texto, incorporando-o a 

partir daquilo que dele escapa, decifrando-o naquilo que é, e naquilo que também 

não sendo o formata, coagindo-o no escrito e em tudo que assim o qualifica, mas 

não desprezando forças que ultrapassam o inteligível e o ilegível. Os caminhos que 

o texto esconde ou mantém implícitos como condicionante da cultura que re-

presenta são valorados, flexibilizando formatos a partir do que mistura, da rotação 

do que tematiza, do incerto, das estruturas que abala no âmbito linguístico e social.  

 

A performance é um dos caminhos da exteriorização do saber, o desenho 
que sai da alma na busca constante que nos é negada em sua visibilidade, 
mas que desafia com sua concretude diáfana e que, em sua projeção ao 
exterior, refaz paisagens individuais e culturais. É imagem translúcida, 
fugitiva, ubíqua, mas sua ausência resulta tão manifesta e visível como a do 
ar, a de um rastro deixado por um barco na água, dos resíduos de uma 
tristeza, da falta de alguém que se ama. Possui a qualidade do etéreo, 
ainda que palpável, vazio de materialidade, mas cheio e transbordante de 
substância inatingível. Transparente, porém não deixa ver através de si 
porque a presença do invisível desenhado pela experiência desse saber 
que busca com paixão fazer-se consciente, no momento em que aparece é 
tão contundente que absorve a mirada de quem o especta. É móvel. O 
performático não é imagem congelada, é ato dentro de uma imagem, ações 
de imagens em espetáculos de natureza diversa. (RAVETTI, 2003, p. 84) 

 



 
 

 

 

Diante deste terreno preparado, no que tange ao instrumental de abordagem 

literária, Ravetti fomenta esta discussão e interliga o conceitual performático nas 

estruturas de análise e leituras propondo o transgênero performático: 

Estou pensando em um corpus amplo e versátil, englobado no que chamo o 
“transgênero performático” – um transarquivo (não apenas registrado por 
escrito), uma transescritura (não apenas alfabética) – cultivado por 
escritores(as) que fazem uso do seu corpo, de seu saber corporal, para 
registrar e comunicar esse saber, e para, também, sensibilizarem-se frente 
ao saber performático transmitido por outras pessoas e grupos. Ter 
sensibilidade para descobrir os comportamentos performáticos e, em 
seguida, encontrar formas escriturais de registro e transmissão que, sem 
apagar o que se diz registrar, produzam, como consequência, novos 
códigos que permitam aos leitores sensibilizar-se também. Por que 
Transgênero? O prefixo trans refere-se a “movimento para mais além de”; 
“através de”; posição para mais além de”; “posição ou movimento de 
passagem”; “intensidade”. Neste caso, o utilizo no sentido de “ir mais além” 
da noção de gênero literário, no mais amplo dos sentidos, e mais ainda, no 
de atravessar os gêneros em um movimento paradoxal que, ao mesmo 
tempo em que consegue intensificá-los em sua especificidade, os 
homogeneíza porque são transpassados pela experiência performática. 
RAVETTI, 2003: 40 

 

O transgênero performático assume este deslocamento inerente à expressão 

performática e propõe literariamente um termo de acepção que engloba textos 

flexíveis de caminhos e inscrição. O embate com a quebra dos gêneros instaura a 

significância de sua mistura, de seu teor polimorfo, polivalente no jeito de se 

constituir e dialogar. Suspiros suspende sua rede de significâncias junto a esta 

transversalidade proposta por Ravetti ao operar literariamente em um espaço que se 

abre ao entrecruzar do performativo.  

Justamente por evidenciar esta performatividade que a obra possibilitou um 

projeto de pesquisas sobre o diálogo entre as artes no âmbito da criação artística. O 

projeto Desdobramentos996 veiculado à pesquisa e à extensão do Departamento de 

Artes da Universidade Federal de Rondônia se debruçou sobre a obra para 

pesquisar o diálogo entre as artes na produção contemporânea e como resultado 

apresentou dois trabalhos, um vídeo-arte e uma performance intitulada “Tratado das 

incorpóreas sub[versões]”, ambos pautados na desconstrução dos gêneros e nas 

criações híbridas.   

O projeto teve como objetivo central investigar a questão da corporeidade que 

parte da narrativa Suspiros em seus deslocamentos, intersecções e contraposições 

advindos da transversalidade de outros campos artísticos. Desta forma, uma das 
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 O projeto de Pesquisa e Extensão “Desdobramentos” é desenvolvido pelos professores-autores 
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e diálogo interartes.  



 
 

 

 

propulsões sublinhadas durante o processo foi a livre criação a partir das 

ressonâncias desta corporeidade obtida junto ao cruzamento de olhares de cada um 

dos artistas e suas respectivas áreas sobre as “texturas” que a obra em causa 

apresenta ao misturar junto ao preparo literal de uma receita de suspiros, os sopros 

que os desejos armadilham entre duas mulheres silenciadas pelos ingredientes e 

seus modos de preparo.  

O destaque para os desdobramentos que o texto evoca, sublinha a 

característica performática textual observada nesta narrativa, o que permitiu a 

realização deste projeto ao aproximar seus preceitos dos prospectos que 

estabelecem novas ferramentas de leitura e diálogo para com as artes construídas 

em constante diálogo e que se desdobram junto ao terreno do performativo ou 

performático. 

O vídeo-arte foi realizado com a participação de uma equipe que se revezou 

entre produzir, atuar, filmar e fotografar. Como eixo, um roteiro elaborado por 

sensações que procuravam costurar a divisão do texto e também agrupar linhas 

demarcatórias, texturas e a apreensão do incomensurável: do que se esvaece, 

insiste e interrompe o que o tempo não corrói, estilhaça ou descarta no arquivo 

morto da memória. Uma mesma cena era captada simultaneamente por vários 

ângulos em fotos e filmagens. Das quatro horas de gravação e diversas imagens 

ficou pouco, mas decisivo material que, entretanto, só foi percebido como 

fundamental em momento posterior. Uma parte das fotografias digitais foi impressa, 

dessas, somente uma foi selecionada (Figura 1), por concordância dos 

pesquisadores, como sintetizando – na sua imobilidade, no seu congelamento o que 

se pretendia expor. Em sono congelado dorme aquela que pode ser a personagem 

principal iluminada pela projeção de outra figura feminina sobre ela, figura que não 

se vê com nitidez, que apenas sabe da sua existência quem a fez. 

O vídeo foi dividido em dez cenas e seus entremeios sobrepostos. Inicia-se 

com as cascas ocupando o primeiro plano, quebradas, amontoadas e molhadas por 

gotas que caem suaves no lado direito da tela. Cascas entulhadas como as bonecas 

que Clara antes do tempo guardou, como as gemas que não pertencem à receita. 

Foi a chuva que não parou que permitiu a ausência de Afonso e também que Adna 

dormisse ali, na primeira noite. Gotas que são como o suor que invade por toda 

parte na proximidade de “um beijo que jamais deve existir” (Figura 2). O açúcar do 

segundo dia é o que se esvai no cotidiano ordinário com seus ritos rotineiros, que 



 
 

 

 

tenta domesticar sentimentos, que engrossa a superfície em camadas (Figura 3). O 

encantamento da lembrança é cada vez mais um trêmulo pano de fundo mais nítido 

e maior que a imagem em sombra do primeiro plano. Nas folhas do livro que são 

passadas o cotidiano que transcorre em sequência morna, sem surpresas, nos 

sentimentos que são domesticados e também porque diz a personagem: 

“Novamente e depois de tanto tempo eu quis refazer a receita, depois de receber a 

carta contando da sua visita, dos seus filhos, dos seus medos e das suas 

lembranças, que só tive coragem de ler à noite, sozinha e bem próxima à ardência 

do querosene.” 

 

 
Figura 1. Fotografia selecionada para constar em todas as cenas. 

Brasil, 2012. (Acervo do artista) 

 

 
Figura 2. Fotografia, vidro, cascas e água. 

Brasil, 2012. (Acervo do artista) 

 



 
 

 

 

 
Figura 3. Fotografia, vidro, gomas e secreções. 

Brasil, 2012. (Acervo do artista) 

 

 

Já a performance “Tratado das incorpóreas [sub] versões”997 foi o resultado 

da investigação dos reflexos da obra no campo da dança. Para esta parte do projeto 

foi convidada a bailarina Andréa Melo para a execução de uma performance regida 

por uma ótica de desconstrução do universo cotidiano e doméstico, amplamente 

interligado ao feminino e suas sub[versões].  

Os registros que compôs o trabalho elaboraram trajetos pluridimensionais 

entre as linguagens artísticas e os reflexos no corpo da intérprete. O repertório de 

movimentos criou uma atmosfera subjetiva e delicada que edificou nuances 

sugestivas entre o feminino, as fronteiras coreográficas e o universo cotidiano das 

receitas. 

Nesta perspectiva foi sublinhado não só a subversão do gênero literário que o 

texto promove, como também a reconstrução dos gêneros artísticos a partir do 

terreno híbrido que o diálogo entre as linguagens fomenta. A poética criadora 

alavancou pontes entre sonoridades, texturas e fluxo de imagens, onde o incorpóreo 

foi deixando rastros de impulsos, sabores e existência. A feminilidade pertencente 

ao temário foi o eixo pontuado pela dançarina que deslocou em sua performance a 

questão dos gêneros para uma interpretação intimista e provocadora, onde o corpo 

antes de se adjetivar conforme as prescrições ou generalizações, se assume 

enquanto corpo e o reivindica para si mesmo.   
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Figura 4. Performance “Tratado das incorpóreas sub[versões] 

Performer: Andréa Melo  

 

 

Figura 5. Performance “Tratado das incorpóreas sub[versões] 

Performer: Andréa Melo  

 



 
 

 

 

 

Figura 6. Performance “Tratado das incorpóreas sub[versões] 

Performer: Andréa Melo  

 

 

 

Figura 7. Performance “Tratado das incorpóreas sub[versões] 

Performer: Andréa Melo  
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Resumo: O escritor Germano Almeida é hoje um dos expoentes da literatura 

cabo-verdiana. Sua obra configura-se um terreno fértil para a abordagem das 

relações sociais de gênero, sob essa perspectiva, propomos a leitura do romance As 

memórias de um espírito (2001) no qual podemos observar representações 

diversificadas de modelos de feminilidades e  de masculinidades.   

 

Palavras-chave: Gênero; Germano Almeida; Feminilidades; Masculinidades  
 
 

Abstract: The writer Germano Almeida is today one of the exponents of Cape 
Verdean literature. His work represents a fertile ground for the approach of the social 
relations of gender, under this perspective, we propose a reading of the novel As 
memórias de um espírito (The memoirs of a spirit) (2001) in which we can observe 
diversified representations of models of masculinities and femininities. 

  

Keywords: Gender; Germano Almeida; Femininities; Masculinities 

 
 

Gênero e sexualidade em As memórias de um espírito, de Germano 

Almeida 

 

Sabemos que o conceito de sexo traduz o conjunto de características 

biológicas que distingue homens e mulheres, distinções consideradas universais. Já 

o conceito de gênero refere-se às representações sociais em torno do sexo, e estas 

estão fortemente enraizadas na cultura de cada sociedade. Ancorada nessas 



 
 

 

 

diretrizes básicas faremos a leitura do romance As memórias de um espírito (2001), 

de Germano Almeida, ficcionista cabo-verdiano, cuja obra é composta por quinze 

títulos: O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo (1989), O meu poeta 

(1992), O dia das calças roladas (1992), A ilha fantástica (1994), Os dois irmãos 

(1995), Estórias de dentro de casa (1996), A família Trago (1998), A morte do meu 

poeta (1998), Estórias contadas (1999), Dona Pura e os camaradas de Abril (1999), 

As memórias de um espírito (2001), Cabo Verde viagem pela história das ilhas 

(2003), O Mar na Lajinha (2004), Eva (2006) e A morte do ouvidor (2010).

 Germano Almeida, com sua perspicácia de advogado, sua paixão de cidadão 

cabo-verdiano e sua mundividência de cidadão do mundo, dá-nos uma noção de 

aspectos culturais e identitários, subjetivos e sociais, sexuais e políticos dos cabo-

verdianos dentro e fora do arquipélago, sem esquecer a crítica à(s) política(s) do seu 

país. Somam-se a isto certas particularidades de cada ilha998, em especial da Boa 

Vista, sua terra natal; também Santiago e São Vicente são espaços recorrentes em 

suas narrativas. Há, ainda, episódios acontecidos na diáspora, em especial, 

Portugal, palco de determinados acontecimentos históricos, como a Revolução dos 

Cravos e os movimentos pró-independência. 

O autor, em suas narrativas, representa literariamente a os estilos de vida da 

sociedade burguesa cabo-verdiana, permeada pelo humor, mas sem perder de vista 

a crítica social. Para isso, ele traz para o espaço literário temas assentes no 

quotidiano, destacando as relações sociais de gênero, e ainda estabelece um 

diálogo inter-obras por meio de personagens e de estórias entrecruzadas.  São 

vários os exemplos dessa estratégia, mas, neste estudo, o foco recai sobre o 

personagem Alírio, advogado na novela “In memoriam”, do volume Estórias de 

dentro de casa, que reaparece no mesmo volume, em “Os agravos de um artista”, e 

ainda nos romances O Meu Poeta, A morte do meu poeta e As Memórias de Um 

Espírito, como personagem-narrador.  

Dentre os personagens e episódios que transitam entre as obras, podemos citar 

Fernando Macedo (e seu suicídio), na novela “In memoriam”, que a “má-língua” atribui ao 

“peso dos cornos” (Almeida, 1998a: 18) e a esposa, D. Rosalinda, atribui à fraqueza dele; o 

                                                           
998

  Neste aspecto, vale consultar o volume Cabo Verde viagem pela história das ilhas (2003), com 

fotografias de José A. Salvador, que, conforme o autor faz questão de esclarecer na nota de apresentação: “não é 

um guia turístico. Como o seu nome pretende, o livro é o resultado de uma digressão por grande parte do que ao 

longo dos anos se foi contando sobre Cabo Verde e sobre os cabo-verdianos. Porém, importa desde já ressalvar: 

como em todas as viagens, nem o autor viu tudo que existe, nem vai poder contar tudo que foi vendo”.  



 
 

 

 

partido único, do qual fazia parte, tenta transformá-lo em “uma espécie de mártir do 

comunismo nacional”. No romance Eva esse episódio é novamente retomado. 

Um outro caso, é o de João Nuno e a guerra travada entre sua empregada Luísa e suas 

namoradas,  na novela “As mulheres do João Nuno”.  

Todas essas estórias são retomadas em As Memórias de Um Espírito, pela olhar de 

Alírio, o defunto narrador.  Essa intertextualidade “endêmica” à obra almeidiana exige que o 

leitor fique em alerta e expectativa permanentes, pois, segundo Paula Gândara:  

 

O retorno às mesmas estórias, história e personagens impede a demolição de 

expectativas. O texto nunca chega a um final definitivo, mas ressuscita e 

recria-se num novo texto. (...)  Não há singularidade de funções nem 

aceitação da figura tradicional do narrador e do romance como gênero 

literário. Transgridem-se modelos e autoridades e, mais uma vez se levanta a 

questão da fronteira. (GÂNDARA, 2008: 90)  

 

Em As memórias de um espírito, as fronteiras acima mencionadas referem-se aos 

sentidos interdependentes que emanam das narrativas, mas também às fronteiras de gênero, 

pois, no velório de Alírio, conforme vão chegando os veladores, principalmente as mulheres, 

o morto relembra as próprias aventuras amorosas, e também “contará” as de seus clientes e 

amigos, com minúcias das suas relações íntimas com suas diversas mulheres que acabam 

remetendo-nos às relações sociais de gênero.  

Essas micro-narrativas que perfazem o romance têm como um dos temas o 

jogo em que caça e caçador se confundem, assim como o dominado e o dominador, 

pondo em xeque os papéis sociais de gênero tradicionalmente estabelecidos, 

conforme podemos notar no excerto abaixo, que traz um diálogo entre Alírio e uma 

de suas namoradas:  

 

Ondina disse por fim, devagar, como se tivesse estado longamente a 
meditar a afirmação: A mulher vai para a cama com o homem, nunca o 
contrário. Pode ser, concedi agastado, mas eu gosto mais daquelas que me 
dizem que me possuem, não o contrário, porque para mim é uma relação de 
pura igualdade em que inclusivamente estou mais exposto, mais sujeito ao 
fracasso... Ela interrompeu-me, porém, tapando a minha boca com a mão 
aberta: Não achas estúpido estarmos a falar assim como se estivéssemos  
zangados um com o outro?, perguntou, achas que vale a pena eu sair da 
minha casa, deixar a minha família para vir estar contigo, e ficarmos como 
gato e cachorro? (ALMEIDA, 2001, p.187) 

 

Este excerto é emblemático quanto às nuances dessas mulheres sedutoras, 

imprevisíveis, misteriosas, ambíguas, decididas, autoritárias e, acima de tudo, livres 

dos papéis e das convenções sociais, para viverem o seu erotismo. Elas 



 
 

 

 

demonstram suas preferências sexuais, suas fantasias eróticas, e as vivenciam, 

muitas vezes, com dissimulação, fingindo que acatam a ditadura patriarcal. A nova 

mulher, engendrada no século XX, tem consciência do próprio o corpo e não abre 

mão do prazer que este pode lhe proporcionar; essa nova feminilidade trouxe 

diversas consequências às relações sociais de gênero, conforme atesta Rosiska 

Darcy de Oliveira: 

 
As consequências sociais e morais da prática generalizada de contracepção 
vão introduzir no espírito feminino a mais  subversiva das convicções: nosso 
corpo nos pertence. A libertação do prazer e do desejo das mulheres 
constitui a grande ruptura na história feminina, abertura que vinha, mais ou 
menos imperceptivelmente, se preparando desde o século XVIII. 
(OLIVEIRA, 1991, p. 42)  

 

Alírio era um advogado bem sucedido profissional e pessoalmente que, 

depois de várias aventuras amorosas e políticas, levava uma vida tranquila, 

conforme ele mesmo testemunha: “mas depois que abandonei a política e a má vida 

e comecei a com Alda viver uma pacata existência de pequeno burguês” (ALMEIDA, 

2001, p. 30). Podemos entender que este personagem encaixa-se nos padrões da 

masculinidade patriarcal hegemônica, caracterizada principalmente pela virilidade e 

a heterossexualidade _ um “verdadeiro macho”. Segundo Elisabeth Badinter (1993, 

p. 134, a “masculinidade é medida pelo compasso do sucesso, do poder e da 

admiração que provoca”. Porém, a sua fala, no excerto anterior, dá-nos indícios de 

uma crise de masculinidade, pois, momentos após, reclama dos modos bruscos da 

amante: “queria encontrar muito depressa o meu corpo d’homem, e depois agarrou-

o com uma mão firme (...) ordenou-me que fechasse os olhos depressa, que não 

olhasse para ela” (ALMEIDA, 2001, p.188-189).  

Observemos que Ondina fere a sensibilidade de Alírio, criando uma situação 

em que normalmente esses papéis são invertidos, pois ele se torna um objeto de 

prazer para ela, uma aventura fora do casamento, na qual não havia espaço para o 

amor, mas somente para o sexo. 

Conforme sabemos, os estudos de gênero devem ser pautados sempre pela 

categoria relacional, logo, entendemos que, se houve transformações nas 

feminilidades, consequentemente estas originarão novas formas de masculinidade.  

Afirma Pierre Bourdieu que: 

A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente relacional, construída 
diante dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, 



 
 

 

 

por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro 
de si mesmo. (BOURDIEU, 2012, p. 67) 
 

Esse “medo”, de que nos fala Bourdieu, é perceptível no diálogo entre Ondina 

e Alírio, pois, sendo este um homem esclarecido quanto às transformações 

ocorridas nas relações sociais de gênero, tenta disfarçar o seu machismo e 

insegurança, pois, muitas mulheres se livraram das mordaças e não tem pudor em 

denunciar as “fraquezas” masculinas que podem existir por trás da hipervirilidade. 

Afinal, se realmente Alírio acredita na “igualdade” das relações de gênero, por que 

se sente mais exposto e tenta explicar sua vulnerabilidade? Mais do que isto, por 

que se sente “mais sujeito ao fracasso” e tenta justificar-se de antemão? 

Certamente, porque tenta adequar-se a esse novo perfil feminino, buscando dentro 

de si mesmo um novo recorte da masculinidade: “Numa inversão total dos papéis e 

das identidades tradicionais, ele é ‘possuído por ela’, encarna a sensibilidade 

feminina; ela é o domador, o dominador indiferente” (BADINTER, 1993, p. 132-133). 

Percebemos, então, pelos fragmentos expostos, um diálogo coerente entre teoria de 

gênero e prática, representado literariamente. 

Assim como Ondina, há diversas outras personagens almeidianas que dão 

voz a essas novas feminilidades. Citemos, por exemplo, Rosalinda, da novela “In 

memoriam”, de Estórias de dentro de casa, que também rompe com os valores 

patriarcais, trai o marido e personifica a força e a astúcia da mulher. Observemos, no 

fragmento a seguir, seu discurso para convencer o marido do quanto ela é uma 

esposa fiel e honrada: 

 

[...] uma mulher deve em todas as circunstâncias, por mais adversas 

que sejam, procurar a todo o preço manter bem alto o orgulho do seu 

companheiro, especialmente em questões tão delicadas como são as 

desta natureza.  Por mais verdade que seja, acrescentava,  nunca 

uma mulher deve confessar ao seu marido que esteve com outro 

homem, porque, mais que todas as outras coisas da vida, isso é algo 

que lhe amachuca o orgulho de forma miserável. E no meu caso 

concreto, concluía sorrindo, nem precisava mentir, pois sempre lhe 

fui o mais fiel possível. (ALMEIDA, 1998a, p. 40) 

  

Essa mulher, que sofrera muitas humilhações do primeiro marido, de quem 

fica viúva, liberta-se com o aval de Macedo, o segundo marido, que lhe ensina que 



 
 

 

 

“a fidelidade deve ser sempre uma opção e não uma imposição cultural e que 

diferença nunca deve significar desigualdade” (ibid.: 43). Embora ela proclame um 

discurso patriarcal, assume um comportamento totalmente oposto, do qual o leitor 

toma conhecimento pela voz de Alírio que, em determinada ocasião, fora seu 

advogado, amigo e confidente.  

Em As memórias de um espírito, a personagem aparece como D. Rosalinda, 

mais madura e ainda mais ousada, levando “a reboque o seu Teodoro” (ALMEIDA, 

2001, p.41), o terceiro marido, para o velório de Alírio e fazendo questão de banhar 

o defunto:  

 
Rosalinda acabou por ficar sozinha dentro do quarto [...] Curioso como não 
cheguei a dar conta de me terem despido. Ela molha um pano branco e 
começa esfregá-lo carinhosamente sobre mim, primeiro a cara e o cabelo, 
depois o pescoço e o peito numa carícia lenta e suave, quase lúbrica. Hum, 
sorrio, se calhar fui nabo em nunca a ter experimentado, pelos jeitos têm 
razão os que dizem que ela não é de forma destituída, é bem capaz de ser 
uma boa fêmea na cama. (ALMEIDA, 2001, p.42) 

 

Alírio, conforme já vimos, apresentava fortes características de um modelo de 

masculinidade hegemônica patriarcal, praticamente um sinônimo de 

heterossexualidade, mas, segundo Connell (1997, p. 39-40) mesmo esse modelo é 

passível de transformações, pois, assim como as feminilidades, a masculinidade é 

plural; esta assertiva é bastante evidenciada no discurso e nas atitudes de Alírio 

que, apesar de assumir um comportamento donjuanesco, em alguns momentos se 

sente vulnerável. Assim, apesar de um aparente machismo ao se referir a Rosalinda 

_ “se calhar fui nabo em nunca a ter experimentado (...) é bem capaz de ser uma 

boa fêmea na cama” _, podemos entender que esta vulnerabilidade de Alírio é 

metafórica e ironicamente representada nesta cena do banho e no fato de ter sido 

despido pelas amigas, não exatamente pela sua mulher e nem por amigos.  

Podemos ir ainda mais longe e pensar que essa cena alegoricamente nos 

remete ao fim do patriarcado, pois, apesar de o personagem não ser exatamente um 

tradicionalista, suas nuances configuram visivelmente uma masculinidade 

hegemônica, a encarnação da virilidade, que acaba por se reduzir a um corpo inerte, 

manipulado por várias mulheres. 

Sendo a ironia um dos traços marcantes das narrativas almeidianas, o autor 

cria situações inusitadas e constrói um narrador minucioso que remete o leitor à 



 
 

 

 

visualização das cenas, tamanhas as elaborações imagéticas, como, por exemplo, 

no fragmento a seguir: 

 
Eu sorrio de onde estou, é o que mais faltava elas virem  agora brigar-me 
depois de morto [...]. Mas parece que a pila está pouco preocupada com a 
lavagem porque Rosalinda larga-a e ela cai para o lado. Está cansado, 
penso, desempenhou  os seus deveres durante a vida, aliás foi a parte do 
meu corpo que mais trabalhou e também e também a que mais cedo teve 
cabelos brancos. Descansa agora em paz, recomendo-lhe, vais com a 
tranquilidade do dever bem cumprido, até que poderias ter sido agraciado 
com um qualquer título honorífico pelos abnegados serviços prestados à 
nobre causa da satisfação das necessidades do mundo feminino. 
(ALMEIDA, 2001, p. 48) 

 

É flagrante neste discurso de Alírio o seu narcisismo, e a ironia do autor que 

transforma em vulnerabilidade a sua virilidade, sendo esta um dos traços mais 

marcantes das personalidades donjuanescas e, por sua vez, mais uma das fortes 

características do modelo masculino patriarcal de “verdadeiro macho” para o qual é 

essencial a constante reafirmação da heterossexualidade  segundo Badinter:  

 
É verdade que, nos parâmetros da masculinidade hegemônica os órgãos 
sexuais são objeto de uma valorização obsessiva. Não espanta, portanto, 
que o sexo pretenda resumir o gênero, ou até mesmo a qualidade do ser 
inteiro. “Ter ou não ter” parece substituir o “to be or not to be”. (BADINTER, 
1993, p. 138-139) 

  

A supervalorização do pênis estabelece relação com os “modelos masculinos” 

apresentados por Badinter (ibidem, p. 133-189) que utiliza conceitos de “tipos” de 

homem, definindo-os como o duro, o mole e o doce, traçando, ou tentando traçar, 

uma trajetória de representações masculinas patriarcais até as novas 

masculinidades que surgem entre as demandas do feminismo da diferença que 

surgiu entre os anos 1970, final dos 1980, quando as mulheres deram-se conta de 

que não era possível reconstruir o feminino sem que o masculino também fosse 

reconstruído (OLIVEIRA, 1991, p. 71-74).  

Sob essa ótica, Alírio apresenta nuances das três tipificações delineadas por 

Badinter, pois, em suas reflexões, ele chega a sugerir um “título honorífico” ao seu 

pênis, tornando-o uma metonímia de si mesmo; esse nível de narcisismo machista, 

que tende a promover uma hipervirilidade, articula-se ao conceito de  homem duro. 

Já no seu diálogo com Ondina, percebemos traços do homem mole, que vive uma 

desordem interna, quando expõe sua insegurança à companheira, cuja reação 

assemelha-se à das mulheres que rejeitavam este modelo, por considerá-lo 



 
 

 

 

sucedâneo do feminino tradicional; razão pela qual, por volta de 1984, foi  declarada 

a morte do homem mole, cujo perfil era o oposto do duro, sendo a oposição a única 

relação entre esses dois tipos, ou seja, houve apenas uma inversão de papéis não  

chegando a haver, efetivamente, uma reconciliação que resolvesse os conflitos 

internos masculinos  

Entre esses dois extremos, surge o homem doce, ou o “homem reconciliado” 

(BADINTER, 1993, p. 165), a partir de uma relação dialética entre o duro e o mole, 

por meio da rediscussão dos estereótipos femininos e masculinos, e, desta forma, 

superando os conflitos internos e engendrando novas masculinidades. Tais 

tipificações podem ser-nos úteis como balizas para refletirmos sobre os processos 

de transformações masculinas representados literariamente sem, contudo, 

considerá-las estáticas, pois segundo Culler (2000, p. 110), as recentes teorizações 

sobre raça, gênero e sexualidade devem-se muito aos materiais fornecidos pela 

literatura, que problematiza questões políticas e sociais acerca da construção da(s) 

identidade(s).  

Percebemos, no decorrer do romance, e na obra almeidiana de modo geral, 

olhares diversificados sobre situações comuns, conforme a ótica das personagens 

que transitam entre a tradição e a modernidade, num contínuo processo 

(des)construção das identidades e das relações de gênero. Apesar do alto grau de 

machismo em algumas falas de Alírio, percebemos uma certa “gangorra” em cujas 

extremidades, segundo a ótica tradicionalista, os sujeitos subalterno (a mulher, o 

colonizado, o homossexual...) e o hegemônico (o homem, o colonizador, o 

heterossexual) se revezam colocando sob suspeita conceitos estáticos sobre as 

relações sociais de gênero e mantendo em trânsito as feminilidades, masculinidades 

e,  principalmente, rompendo a “passividade erótica da mulher na conjugalidade” 

(ROCHA-COUTINHO, 1994, p.34). 

Será que é possível, a partir da ruptura do papel tradicionalmente feminino no 

âmbito privado, projetarem-se novas perspectivas nas relações de gênero no espaço 

público? 

 Importante lembrar, aqui, que o pano de fundo das narrativas almeidianas é a 

sociedade cabo-verdiana, embora o autor opte por uma abordagem temática que 

não se restringe ao contexto de Cabo Verde, pois seus personagens figuram as 

diversas faces do ser humano e as ambientações, às vezes, constroem-se na 

diáspora.  Porém, é importante considerar as reflexões de Antonio Candido quanto à 



 
 

 

 

leitura do texto literário, pois, para que esta seja realmente efetiva, é preciso 

significá-la em seu contexto: “numa interpretação dialeticamente íntegra” (CANDIDO, 

2000, p. 6), que estabeleça relações entre o externo, o social, e o interno ao texto, 

de modo que aquele desempenhe uma função na constituição da estrutura textual. 

 Compartilhando dessa relação entre literatura e sociedade, de que nos fala Candido, 

Cíntia Schwantes entende que: 

 

A literatura nos fornece sinais indiretos, muito mais do que diretos, sobre a 

sociedade na qual circulou, ou circula. A literatura não nos diz como somos, 

mas sim, como pensamos que somos, como desejamos ser, e no limite, como 

não somos.
999

 

 

 Ao considerarmos as premissas acima, entendemos que  a literatura pode atuar como 

um agente transformador da sociedade. É possível percebermos essa configuração social na 

obra de Germano Almeida, pois ele aborda a sexualidade sempre conectando-a ao 

componente social, histórico e cultural, estabelecendo, assim, uma relação entre as esferas 

públicas e privadas, pois cria situações que demonstram a tendência da sociedade em 

regular/vigiar a sexualidade do indivíduo, como podemos observar no seguinte fragmento: 

Pois é, dizem, quando nova foi uma peste, andou com metade dos homens 

desta cidade, e por isso agora mede toda a gente por si própria. E contam 

coisas: Que tinha posto tantos cornos ao anterior marido que o homem não 

suportou mais a afronta e acabou por se matar. (ALMEIDA, 2001, p.41) 

 

 

  Este trecho refere-se à Rosalinda e ao suicídio de Fernando Macedo, o segundo marido 

dela, embora esse episódio seja mencionado pelo narrador, sucedeu ficcionalmente na novela 

“In memoriam”, do volume Estórias de dentro de casa. Pela forma que o autor constrói as 

relações sociais de gênero, em sua ficção, é possível entrever uma diversidade de 

comportamentos e perfis ideológicos e psicológicos apresentados por meio de suas 

personagens que representam modelos de feminilidades e de masculinidades plurais e 

variáveis de acordo com o contexto. 

 Podemos considera com u exemplo de feminilidade plural a personagem Aninhas 

Maria, que o narrador descreve em Memórias de um espírito da seguinte maneira:   

 

A Aninhas foi a primeira a chegar [...]. Sempre tonta a pobre Aninhas! Nos 

últimos tempos deu-lhe para ficar beata [...] acabou tomando a decisão de ser 

escrava do Romualdo Cruz que se diz escritor [...] Logo a seguir ao 25 de 
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abril de 1974, a Aninhas tinha vivido, isto é, “tinha sofrido” um desesperado 

caso de amor pelo Natal [...] O pai um homem áspero e um tanto tirano 

pretendia ser descendente em linha directa de um fidalgo português [...] Uma 

de suas infelicidades mais notórias advinha do facto de ela não poder falar 

crioulo [...] Assim, nada fazia prever que alguma vez  ela pudesse  vir a 

meter-se  nas lutas estudantis, tanto mais que no tempo do facismo [...] No 

entanto acabaria ficando entalada até ao pescoço nas confusões do 25 de 

abril [...] Aninha acabaria por participar em todas as lutas a favor da 

independência das colônias [...] Aninhas com a cabeça repousada no ombro 

de Natal e em estado de perfeita beatitude [...] Para o Natal o acontecido não 

foi mais do que a continuação da luta em que se encontrava empenhado em 

prol da libertação  dos povos colonizados em geral e da mulher africana em 

particular. Aninhas, porém, teve a infelicidade de ficar apaixonada pelo seu 

mentor  (ALMEIDA, 2001, p.24-28) 

 

 Embora a citação acima seja extensa, ela nos dá indícios de que Aninhas seja um 

modelo de feminilidade em trânsito, a propósito, o nome da personagem fortalece esta 

hipótese por apresentar o primeiro nome no  plural e o segundo associado a Maria, o modelo 

patriarcal da mulher perfeita, a redentora de todas as Evas. Esta personagem aparece pela 

primeira vez em Estórias de dentro de casa (1996), na novela “Agravos de um artista”, como 

a suposta autora de uma carta a qual o escritor, cujo nome não é citado, responde, no entanto, 

há muitas pistas de que este escritor, cuja estória é retomada em Estórias contadas (1999), na 

crônica “Os agravos de um escritor”, seja Romualdo. 

 Em Dona Pura e os camaradas de Abril (1999), é retratada a fase revolucionária de 

Aninhas. Antes disso, porém, na novela “Agravos de Um Artista”, como a suposta 

admiradora do Artista – na  longa missiva que ele escreve– ela é apelidada Anuchas, Anicha, 

Anusquinha, Quiducha, reforçando o modelo de feminilidade plural e em trânsito, pois 

observemos que houve uma transformação da Aninhas Maria da obra de 1996 para a de 1999, 

em que ela  acaba convertendo-se em uma revolucionária. Após a decepção com Natal, 

modelo de masculinidade hegemônica, ela assume novamente uma postura passiva na obra de 

2001, ao lado de Romualdo – vulgo Caga-Vírgulas – um pseudo intelectual que, embora auto-

proclame-se o primeiro e único escritor profissional de Cabo Verdes, é descrito pelo narrador 

como “um tonto que todos sabem que a mulher abandonou por imprestável (Ibidem, p. 29). 

 Romualdo detém uma imagem distorcida de si mesmo considerando-se um exemplo 

de masculinidade hegemônica e Aninhas convence-se (ou tenta convencer-se) de que ele é 

realmente superior e sente-se “honrada por servir um homem que sabia que iria ficar na 

História da Literatura Cabo-Verdiana como um de seus maiores e mais afamados escritores” 

(Ibidem, p. 29), mas é desmascarado pelo narrador que nos mostra que ele se configura-se, na 

lógica patriarcal,  mais como um masculino subalterno, pois não tem autonomia financeira e 



 
 

 

 

nem é afeito à prática sexual, ou seja, até mesmo o “poder simbólico” que ele julga ter sobre 

Aninhas é falso.  

São muitos os personagens e estórias mencionadas pelo narrador de As 

memórias de um espírito que dão margem ao estudo das relações sociais de 

gênero. A maioria dessas estórias tem intertexto com outras obras do autor, que 

constrói personagens que partem de modelos masculinos caricaturais como 

Romualdo a complexos como Alírio; as personagens femininas são, na maioria das 

vezes, complexas como Aninhas, que por trás de sua fuga, contentando-se em viver 

à sombra de Romualdo, compensa sua frustração na comida, não obstante continue 

magra, “devora tudo o que for comida que lhe passe pela frente” (Ibidem, p. 25); 

Rosalinda, a ex-mulher de Romualdo, Ondina e tantas outras veladoras de Alírio, 

apenas para citar personagens da obra em análise.  

A temática da virgindade e do adultério também é constante nas obras 

almeidianas. Em As memórias de um espírito, por exemplo, a maioria das memórias 

de Alírio envolve o adultério tanto feminino quanto masculino. Mas sabemos que, na 

ótica patriarcal, esse comportamento por parte dos homens  não é condenado, pelo 

contrário, é motivo de orgulho e alarde; enquanto que por parte da mulher é alvo da 

“má-língua”. Isto ressalta mais uma vez desigualdade nas relações sociais de 

gênero.  

A virgindade também é exigida da mulher; enquanto no homem é louvada a 

experiência. E este raciocínio e prática são transversais à sociedade, independente 

do status e meio social  rural ou urbano; de fronteiras geográfica e temporal.  

 

Ora temida pelo homem, ora desejada e até exigida, ela (a virgindade) 

apresenta-se como a forma mais acabada do mistério feminino; é o aspecto 

mais inquietante deste e ao mesmo tempo o mais fascinante. (…) o homem 

recusa ou reclama que a esposa lhe seja entregue virgem. (BEAUVOIR, 

2009: 262)  

 

 

Essas colocações de Simone Beauvoir traduzem exatamente a centralidade 

da virgindade na cultura cabo-verdiana. Sobre esta questão, os comportamentos, 

papéis e expectativas são claramente definidos. É direito legítimo do homem que a 

esposa seja virgem, e a tradição reconhece-lhe o direito de devolver a mulher como 

um objeto se for defraudado na sua escolha. À mulher cabe resguardar-se, defender 

a sua virgindade que representa a sua honra. 



 
 

 

 

Quanto ao adultério Simone de Beauvoir se posicionava da seguinte forma:  

 

O adultério reveste, aliás, caracteres muito diferentes, segundo os costumes e 

as circunstâncias. A infidelidade conjugal apresenta-se, ainda, na nossa 

civilização, em que as tradições patriarcais sobrevivem, como mais grave 

para a mulher do que para o homem. (BEAUVOIR, 2008, p. 360)  

 

Enquanto a infidelidade feminina não é aceite, a infidelidade masculina é 

aceite e tida como inerente à condição do homem. A forma como o homem cabo-

verdiano e a tradição percebem o casamento e infidelidade conjugal reconhecem 

aos dois sexos direitos diferentes 

 Todavia, no universo cabo-verdiano retratado por Germano Almeida em As memórias 

de um espírito, e em outras obras - Meu poeta, Estórias de dentro de casa, Meu poeta, A 

morte do meu poeta, Dona Pura e os camaradas de Abril, Eva e a Morte do ouvidor -  esses 

(pré)conceitos são constantemente problematizados e apresentados em diferentes prismas por 

meio de personagens diversos. Por isso, encontramos um variado leque de feminilidades: 

mulheres casadas e economicamente dependentes dos maridos, mas que, além de controlar o 

ambiente, movimentam-se habilmente no espaço externo, mulheres que fazem questão de 

manter o casamento, mesmo não tendo filhos, outras que exigem o divórcio.  

 Do mesmo modo, as masculinidades também não diversificadas, pois são 

representadas por personagens que consideram o prazer sexual um privilégio apenas 

masculino; outros que se orgulham de proporcionar prazer às suas parceiras; há, ainda, os 

machistas, mas financeiramente dependentes de suas mulheres. Alguns se dizem liberais, 

abertos, mas só até certo ponto, pois, orgulham-se de estimular a inteligência e aprendizagem 

das mulheres, mas ao mesmo tempo têm consciência de que fragilizam a sua posição...  

 A grande maioria das personagens femininas almeidianas administram os conflitos da 

vida conjugal e extraconjugal. Nesse universo ficcional, elas vivenciam a sexualidade fora do 

casamento com grande naturalidade e destreza, mas com uma diferença abissal em relação aos 

maridos, cuidando para que a honra deles jamais seja manchada, porque as infidelidades 

masculina e feminina são encaradas pela sociedade de forma radicalmente oposta. Por isso, 

nesse universo ficcional, o poder da mulher e o seu controle nas situações é real, mas sutil, o 

domínio do homem é simbólico e feito de enganos. Nas várias situações retratadas, o homem 

crê que sai vencedor, mas na realidade é uma vitória equivocada, que só existe na imaginação 

deles. Por isso as mulheres não se importam em ratificar esse poder, porque sabem que, na 



 
 

 

 

prática, o discurso está cada vez mais afastado da realidade, por isso não raramente elas 

secretamente os rotulam “patetas”, “tontos”, “coitadinhos”. 

 Portanto, Germano Almeida constrói um jogo através do qual desenvolve um exercício 

crítico que desmascara a hipocrisia do sistema. Para isto, a estratégia de alocar as mesmas 

personagens em diferentes obras é muito eficiente, pois reformula e atualiza constantemente 

os discursos e pontos de vista.  
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Introdução 

 

Os âmbitos cultural e social se organizam em torno do eixo da dicotomia sexual, associado 

cada pólo a um campo de atributos e qualidades em que se exprimem diferença e 

complementaridade. Deste pensamento resultam as formas binárias, tais como: quente/ frio, ativo/ 

passivo, superior/ inferior, entre outras. A história de Tirésias, entretanto, parece subverter os 

preceitos da dicotomia na medida em que traz à luz a questão da transitoriedade da identidade, 

desmascarando a rigidez das formas fixas. De acordo com a narrativa mítica, Tirésias, presenciando 

a cópula entre duas serpentes, é transformado em mulher ao matar a fêmea da espécie. Anos depois, 

a cena se repete e, dessa vez, retoma sua forma masculina matando o macho. Tirésias então possui 

uma espécie de dupla posição, transitando entre os universos masculino e feminino. O jogo com a 

dualidade, presente no mito grego, também pode ser observada no romance A paixão da Nova Eva, 

escrito pela autora inglesa Angela Carter. Aqui, o protagonista Evelyn é transformado em mulher e 

representará, como o próprio título indica, a nova Eva. Propomos nesta comunicação refletir sobre o 

caráter dual da personagem Evelyn/ Eve, considerando a forma como ocorre a construção do 

feminino na obra acima mencionada. Para tanto, tomaremos como base noções teóricas sobre 

transformações no corpo, bem como o conceito de performance de gênero, formulado por Judith 

Butler. 

 

A oposição e o relacional  

 

Retomando a questão das formas binárias, Berenice Bento, em A reinvenção do corpo 

(2006), aponta que, inicialmente, os estudos sobre os gêneros elaboraram constructos para explicar a 

subordinação da mulher com base na tradição do pensamento moderno, que, por sua vez, opera sua 

interpretação sobre as posições dos gêneros na sociedade a partir de uma perspectiva oposicional e 

de caráter universal. A estudiosa cita como o exemplo a obra O segundo sexo, de Simone de 

Beauvoir, publicada em 1949, na qual eram difundidas ideias a respeito de um movimento teórico de 

desnaturalização da identidade feminina, sob a máxima de que “a mulher não nasce, torna-se”. 

Contudo, Bento (2006) chama a atenção para o fato de que desnaturalizar não é sinônimo de 

dessencializar, alegando que à medida que se apontavam os interesses que posicionam a mulher 

como inferior por uma suposta condição biológica, as posições universalistas reforçavam a 

essencialização dos gêneros, uma vez que tendiam a cristalizar as identidades em posições fixas.  

A concepção binária dos gêneros acaba por reproduzir o pensamento moderno sobre os 

sujeitos universais, atribuindo-lhes determinadas características que, supõe-se, sejam compartilhadas 
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por todos, conforme aponta a autora. O corpo, segundo essa perspectiva, é pensado como 

naturalmente dimórfico, como uma folha em branco, esperando o carimbo da cultura que, por meio de 

uma série de significados culturais, assume o gênero, gerando um movimento de essencialização das 

identidades. Tal movimento levaria Beauvoir afirmar que os homens não poderiam chegar a um 

acordo sobre os problemas das mulheres porque atuariam como juízes e parte: enquanto o homem 

representaria o sujeito universal; a mulher, por sua vez, seria o seu Outro absoluto. Dessa forma, as 

mulheres o são em virtude de sua estrutura fisiológica, “por mais que se remonte na história, sempre 

estiveram subordinadas ao homem” (BENTO, 2006, p.71). 

A universalização do sujeito continuaria guiar a teoria feminista por várias décadas, todavia, a 

partir da década de noventa, os estudos de gêneros passariam por uma reavaliação sobre os 

pressupostos teóricos que fundamentavam os estudos sobre as mulheres, tendo em vista a 

desconstrução da noção de “mulher universal”, reformulando suas perspectivas e apontando para 

outras variáveis sociológicas que se articulassem para a construção das identidades de gênero. Para 

Bento (2006), esse momento representou uma ruptura com o olhar que posicionava a mulher como 

portadora de uma condição universalmente subordinada, que gerou, por um lado, a representação da 

mulher como vítima e, por outro, a do homem como inimigo, ambas amparadas pelos ideais 

patriarcais. A autora aponta como um dos fios condutores que orientaram as reflexões desse novo 

campo de estudo a premissa de que o masculino e o feminino não se constroem como oposição, em 

alteridade radical ou absoluta, como nos pressupostos anteriores, mas em um movimento de relação. 

Um dos nomes que recebe destaque nesse sentido é o da estudiosa Judith Butler.  

Segundo Bento (2006), o objetivo de Butler era expor e problematizar a heterossexualidade 

enquanto base na teoria feminista e, ao mesmo tempo, apresentar a possibilidade de formas 

alternativas, legitimando as pessoas que vivem à margem das normas de gênero. Para a teórica, o 

gênero não está passivamente inscrito sobre o corpo, mas é construído por meio de discursos 

presentes em várias instituições sociais.  

Ao contrário das alegações de que a dicotomia entre o sexo (natureza) e o gênero (cultura), 

criada pela sociedade para marcar as diferenças entre os corpos sexualizados, serviria como base 

para a construção do gênero, sendo este moldado de acordo com a cultura na qual estivesse 

inserido, Butler afirma que o gênero pode ser analisado como uma sofisticada tecnologia 

heteronormativa, operacionalizada pelas instituições médicas, linguísticas, domésticas, escolares e 

que produzem constantemente corpos-homens e corpos-mulheres. Uma das formas para se 

reproduzir a heterossexualidade consiste em cultivar esses corpos em sexos diferentes, com 

aparências “naturais” e disposições heterossexuais naturais. A heterossexualidade, então, seria uma 

matriz que conferirá sentido às diferenças entre os sexos. Dentro desse contexto, os corpos adquirem 

sua aparência de gênero, assumindo-o em uma série de atos que são renovados, revisados e 

consolidados no tempo, o que Butler chamará de “performatividades de gênero” (BENTO, 2006, 

p.87). 

Partindo do conceito formulado por Butler, propomos nesta comunicação refletir sobre o 

caráter dual da personagem Evelyn/ Eve, no romance A Paixão da Nova Eva. Por meio da 

transformação do protagonista, Angela Carter parece expor a noção de feminilidade como algo 



 
 

 

 

construído, como performance, questionando também a ideia da Mulher enquanto sujeito universal. 

No ensaio The Sadeian Woman (1979), ela deixa claro sua opinião sobre as descrições femininas: 

“Todas as versões míticas das mulheres, desde o mito da virgem redentora até aquela da mãe 

conciliadora, são bobagens consoladoras; e bobagem consoladora parece ser uma definição justa do 

mito de qualquer maneira” (CARTER, 1979, p. 5, tradução nossa). Com isso, a autora tece nas 

entrelinhas de sua obra uma crítica ao modelo de sociedade patriarcal e aos papéis e imagens que 

são impostos às mulheres, sugerindo, ao final da narrativa, a recriação de um mundo para além dos 

estereótipos de gênero, conforme veremos a seguir.  

 

A construção da Nova Eva 

 

Em A Paixão da Nova Eva, publicado em 1977, a narrativa de Gênesis é recontada e a nova 

Eva, antes um homem, é construída: Evelyn, um viajante inglês, é sequestrado e cirurgicamente 

remodelado pela mãe do matriarcado. Para Sage (1994), a obra é uma espécie de alegoria do 

processo doloroso no qual o movimento de mulheres dos anos setenta tinha que esculpir sua própria 

identidade igualitária moldada na política radical da década anterior. Aqui, a Natureza é reescrita por 

Carter, desvendando a história da evolução, que por muito tempo relacionava a ideia de mudança à 

ideia de progresso, determinismo biológico e a sobrevivência do mais forte. “A versão tradicional 

desta história dizia que a evolução procedeu da seleção e da diversificação, mas durante os anos 

setenta esta visão estava sendo remapeada” (SAGE, 1994, p. 37, tradução nossa). 

Logo após chegar nos Estados Unidos, Evelyn é demitido da universidade da qual fora 

contratado, mas decide ficar no país, pois estava acontecendo um revival de sua musa, Tristessa, 

com projeções dos filmes nos quais atuou. Decadente por causa da guerra, Nova Iorque era regida 

pela doutrina da razão; tudo era número e não nomes. Para evitar a reposição do passado, como a 

vida das cidades europeias, a cidade se torna impessoal. Ali, o único amigo de Evelyn é um soldado 

tcheco morto enquanto ele o esperava do lado de fora de um supermercado.  

No dia de seu funeral, Evelyn conhece Leilah, que no final da narrativa revela-se como Lilith, 

com quem teria um relacionamento. Ela o seduz e acaba grávida, porém, ele perde o interesse na 

garota e a obriga abortar. Evelyn então abandona Leilah e a cidade, e decide ir para o deserto. Em 

oposição à expectativa de vida trazida pela namorada, o narrador escolhe o local onde a esterilidade 

é predominante, o qual acredita combinar com o que está sentindo: “A terra foi escalpelada, 

flagelada; está povoada apenas por ecos. O mundo brilha e lampeja, fumega e transpira até que sua 

pele se desprende, descama, racha, rebenta” (CARTER, 1987, p. 40).  

Sem gasolina, ele é resgatado da paisagem infértil por uma mulher misteriosa que o leva 

até uma cidade chamada Beulah. Neste lugar, Evelyn conhece a figura nomeada de “Grande 

Parricida”, também “Grande Emasculadora”, ou mesmo “Mãe”, como suas filhas a chamavam. Ela é a 

responsável por transformar Evelyn em mulher através de uma cirurgia, parte do plano em torná-lo 

um espaço feminino frutífero: Eve, a nova criação, seria fecundada com o próprio esperma de Evelyn. 

Para tanto, ela o força a fazer sexo, guardando seu sêmen para engravidá-lo. A criança, fruto dessa 



 
 

 

 

nova Eva, seria responsável por rejuvenescer o mundo, aniquilando o tempo, elemento considerado 

como masculino.  

Evelyn, agora Eve, passa por um processo longo de transformação, que consistia não apenas 

na mudança física, mas também psicológica. Ela é bombardeada por imagens do feminino: mãe, 

bebês, cavernas, símbolos e papéis sociais atrelados às mulheres e suas representações presentes 

na cultura patriarcal; recebe palestras de como seu antigo sexo tinha sido barbarizado por meio de 

costumes e rituais em diferentes culturas; assiste filmes hollywoodianos, como parte do processo de 

formação da feminilidade.  

 

Agora em minha cela nunca havia silêncio; recordo-me particularmente de 
três seqüências em vídeo, destinadas a ajudar-me a me adaptar à nova 
forma. Uma consistia em reproduções de, imagino, todas as representações 
da Madona com o Menino que já foram pintadas em toda a história da arte 
europeia ocidental, projetadas em minha parede curva em cores realísticas 
e ampliadas a um tamanho maior que o real, acompanhada por uma trilha 
sonora composta de vozes de bebês e mães extasiadas; a intenção era de 
glorificar aquilo que me esperava. Havia um outro programa destinado, 
acho, a instilar subliminarmente o próprio instinto maternal; mostrava gatas 
com gatinhos, raposas com filhotes, mamãe baleia com seu rebento, 
jaguatiricas, elefantes, cangurus, todos brincando, mamando, 
cuidadosamente embalados, coisas peludas, coisas penugentas, coisas 
escamosas... E outro vídeo, mais inescrutável, composto de uma variedade 
de imagens não-fálicas, tais como anêmonas do mar abrindo e fechando; 
cavernas de onde saíram regatos; rosas que se abriam para receber uma 
abelha; o mar, a lua. Essas visões eram acompanhadas pela Ladainha da 
Santa Mãe que Sophia recitara para mim no dia em que cheguei a Beulah, 
num arranjo para vozes femininas ao estilo de Monteverdi, repetidas vezes 
sem conta, de modo que as palavras ainda estão gravadas em minha 
mente. (CARTER, 1987, p. 70-71).   

 

A transformação de Evelyn em Eve parece ecoar o conceito de “performatividade de gênero”, 

mencionado anteriormente. De acordo com os pressupostos de Judith Butler, o corpo já nasce em 

uma determinada cultura e, portanto, inserido em um discurso predeterminado. Nesse processo, 

conforme afirma Bento (2006), certos códigos naturalizam-se, outros são sistematicamente 

eliminados. A heterossexualidade não surgirá espontaneamente, mas se inscreverá por meio de 

operações constantes de repetição dos códigos socialmente revestidos como naturais. Para Butler, o 

corpo sexuado e a suposta ideia da complementaridade natural, que ganha inteligibilidade por 

intermédio da heterossexualidade, representam uma materialidade saturada de significado, não 

sendo uma matéria fixa, mas contínua e incessante materialização de possibilidades, 

intencionalmente organizada, condicionada e circunscrita pelas convenções históricas. Assim, 

quando o médico diz o sexo de uma criança à mãe grávida, por exemplo, produz-se uma invocação 

performativa, instalando um conjunto de expectativas e suposições em torno desse corpo que vão 

estruturar as performances de gênero.  

As performances de gênero seriam, então, segundo Bento (2006), ficções impositivas 

sedimentadas ao longo do tempo, que gerariam um conjunto de estilos corporais que aparecem como 

uma organização natural (e daí seu caráter ficcional) dos corpos em sexos. Dessa forma, a 



 
 

 

 

performatividade não é um ato único, singular: são reiterações da norma ou do conjunto de normas, 

que formarão a base da identidade dos gêneros.  

A transformação de Evelyn em Eve, portanto, vai além da mudança física. Por meio das 

imagens que representam o ideal de Mulher impostas pelo matriarcado (funcionando aqui como um 

avesso do sistema patriarcal, também regido pela heterossexualidade), a personagem é inserida no 

conjunto de normas que supostamente lhe trará sua nova identidade, feminina, desenvolvida na 

medida em que sua performance fosse realizada.  

Eve, todavia, não se reconhece no novo corpo. Quando ela se olha no espelho após a 

cirurgia, acha que sua nova aparência é a personificação de seu objeto de desejo: “Tinha me 

transformado em minha própria fantasia sexual” (CARTER, 1987, p.72). Enquanto a transformação 

corporal ocorreu com grande sucesso, Eve ainda pensa como um homem. Ela não possui a memória 

corpórea da mulher, apenas imagens do feminino que lhes foram passadas.  

Diante da possibilidade de fecundação devido à primeira menstruação, Eve foge de Beulah 

e se encontra totalmente perdida, sem identidade:  

 

Não sei coisa alguma. Sou uma tabula rasa, uma folha de papel em branco, 
um ovo não chocado. Ainda não me tornei uma mulher, embora possua 
forma de mulher. Não uma mulher, não; ao mesmo tempo mais e menos 
que uma mulher de verdade. Agora sou um ser tão mítico e monstruoso 
quanto a própria Mãe; mas não consigo pensar nisso. Eva permanece, por 
vontade própria, no estado de inocência que precede a queda (CARTER, 
1987, p.80). 

 

Mesmo possuindo um corpo feminino, Eve acredita que ainda não se tornou uma mulher. Ela 

está em uma espécie de limbo, transitando entre os universos masculino e feminino. De acordo com 

Butler, o gênero não é uma essência interna, algo inato e inerente aos corpos. A “essência”, afirma 

Bento (2006), seria produzida mediante um conjunto de atos postulados por meio da estilização dos 

corpos. Desse modo, o que se supõe como uma característica natural dos corpos é algo que se 

antecipa e que se produz mediante certos gestos corporais naturalizados.  

De acordo com a autora, ao formular “gênero” como uma repetição estilizada de atos, Butler 

abriu espaço para a inclusão de experiências de gênero que estão além de um referente biológico. 

Ela afirma que os atos generificados são, então, interpretados como citações de uma suposta origem. 

“Agir de acordo com uma mulher/ um homem é por em funcionamento um conjunto de verdades que 

se acredita estarem fundamentadas na natureza” (BENTO, 2006, p.93). Assim, em um primeiro 

momento, Eve acredita que para tornar-se mulher, ela teria que por em prática aquilo que aprendeu, 

ou seja, agir de acordo com uma mulher, reiterando ações, fundamentadas na sociedade pelas 

experiências de gênero, que a caracterizem como tal. 

Quando ela é capturada por Zero, primeiro homem com quem teve contato após sua 

transformação, Eve era diferente das outras esposas. Para se proteger do marido, que a estuprava e 

a mantinha em cativeiro com suas outras sete mulheres, ela se esforçava para se comportar como 

uma mulher a fim de que não fosse descoberta e, consequentemente, não ser morta. Violento, Zero 

não permitia que elas se comunicassem com palavras, e acreditava que as mulheres eram seres 

diferentes dos homens, mais primitivos, e não precisavam de artefatos da civilização, como talheres, 



 
 

 

 

fazendo-as comer com as mãos. Elas carregavam em seus corpos a marca da violência, 

apresentando marcas de feridas e mordidas em sua pele. Subservientes, elas tinham a mesma 

biografia: eram vítimas.  

O termo “performance de gênero” aqui parece se enquadrar perfeitamente. Utilizando aquilo 

que aprendeu sobre como “ser” uma mulher, Eve atua como tal. Contudo, comportando-se “demais” 

como mulher, ela acaba por levantar suspeita no marido, que passa a achar que ela era lésbica. Eve 

então se torna um simulacro da própria mulher, tornando-se “mais” mulher que as outras: “(...) 

embora fosse mulher, estava também fingindo ser mulher; por outro lado, muitas que nasceram 

mulheres passam a vida inteira nessa imitação” (CARTER, 1987, p.98). É o que Butler chama de 

paródia de gênero. 

Na teoria da performance, os sujeitos constroem suas ações por suposições e expectativas. 

No caso do gênero, afirma Bento (2006), as suposições funcionam como uma espécie de busca pela 

essência interior que marca a existência da mulher e do homem. Cada ato é uma tentativa de 

descobrimento dessa certeza, como se a “natureza” falasse por meio de suas ações. Essa suposição, 

para a autora, gera um conjunto de expectativas fundamentalmente baseadas nas idealizações de 

uma “natureza perfeita”, como no caso do “instinto materno” ou do “homem naturalmente viril e forte” 

(BENTO, 2006, p.103). As expectativas, em articulação com as suposições, acabam produzindo, 

como sugeriu Butler, o fenômeno que antecipam, pois fazem com que os sujeitos tentem, em suas 

práticas, reproduzir os modelos que se supõem como verdadeiros para seu gênero ou para o gênero 

com o qual se identificam. Nessa perspectiva, aponta Bento (2006), não existe um referente natural, 

original, para se vivenciarem as performances de gênero. O original, segundo as normas de gênero, 

está referenciado no corpo. Desse modo, aqueles que constroem suas performances fora desse 

referente biológico são interpretados como uma cópia mentirosa do homem ou da mulher “de 

verdade”.  

Ao agir demais como uma mulher, Eve mimetiza aquilo que lhe foi transmitido como ideal 

feminino, reproduzindo e reforçando os estereótipos de gênero. Intrigado por sua feminilidade 

excessiva, Zero a inspeciona, porém, sua perfeição física o provocava, deixando-o mais violento. 

Vivenciando uma espécie de dupla posição durante os ataques, a própria Eve se via tanto como 

vítima quanto violador.  

Após três meses, entretanto, a experiência virou um aprendizado e Eve aprende a ser uma 

mulher selvagem: a raiva e o ódio a mantinham viva. Ela vê na casa de Zero um pôster da atriz com a 

cabeça arrancada. Nele, estava escrito em vermelho: “Inimigo Público Número Um”. Eve descobre 

que o marido odeia Tristessa, pois ele acredita que ela era o motivo pelo qual não podia engravidar 

as esposas. Certo dia, Zero anuncia que achou sua casa e que a destruiria. Na casa de vidro, eles 

encontram a musa deitada em um caixão, imóvel, cercada por estátuas de ícones de Hollywood. Eve 

finalmente conhece Tristessa pessoalmente, e imediatamente se reconhece nela: “Não posso cair no 

abismo de seus olhos onde me vejo refletida duas vezes (...)” (CARTER, 1987, p. 121). Assim como 

Eve, a atriz é uma personificação da feminilidade.  

Quando Zero rasga suas vestes com intenção de violá-la, descobre que Tristessa é um 

homem. Ele obriga Eve vestir roupas masculinas e as esposas trazem para Tristessa um vestido de 



 
 

 

 

noiva, trajes que elas usariam para o casamento. Após a cerimônia, o casal é forçado a ter a noite de 

núpcias. Zero e as esposas rasgam as roupas dos noivos, expondo a nudez de ambos. Tristessa diz 

a Eve que achava estar imune ao estupro. Ser mulher, para ele, era negatividade; ser homem e 

mulher ao mesmo tempo era ser o “anti-ser”, tornando-se assim inviolável. Contudo, ele é obrigado a 

fazer sexo com Eve, por imposição de Zero.  

A segunda experiência sexual de Eve e Tristessa, entretanto, é bem diferente da primeira. 

Conseguindo fugir da destruição da casa, o casal escapa em um helicóptero, local onde divide um 

momento íntimo. A cena descrita por Eve mostra seu deslumbramento com o descobrimento do corpo 

feminino e dos prazeres que ele pôde lhe proporcionar.  

Na relação com Tristessa, da qual resulta a concepção do bebê que Eve carregará no final 

da narrativa, a relação dos opostos é subvertida. A própria personagem remete ao mito grego, 

afirmando: “Sei quem somos: Tirésias” (CARTER, 1987, p.141). A dualidade está presente em 

ambos, pois conhecem o que é ser homem e o que é ser mulher. Juntos, eles se completam: 

 

O discurso foge à linguagem. Como encontrar palavras para transcrever 
esse mudo discurso da carne, que se realizava quando nos fundíamos um 
no outro no deserto, sob nossa tenda salpicada de escuro, em nosso leito 
de imundas almofadas? Sozinhos, inteiramente a sós no coração daquela 
gigantesca metáfora de esterilidade, onde nosso filho foi concebido sobre 
estrelas e listras. E no entanto povoávamos aquela solidão imemorial com 
tudo que havíamos sido ou poderíamos ser ou havíamos sonhado ser,ou 
havíamos pensado ser – cada modulação dos eus que agora projetávamos 
na carne, no eu um do outro – aspectos do ser, idéias – que pareciam, 
durante nossos abraços, ser a própria essência dos nossos eus; a essência 
concentrada do ser, como se desses beijos insondáveis, de nosso sexo 
interpenetrante e indiferenciado, tivéssemos construído o grande 
hermafrodita platônico, o ser inteiro e perfeito a que ele, com um heroísmo 
absurdo e comovente, havia em seu ser único, aspirado; demos vida ao ser 
que pára o tempo na eternidade autogerada dos amantes (CARTER, 1987, 
p.142-143). 

   

A imagem descrita acima parece evocar o arquétipo do Uroboro, motivo universal da serpente 

enrolada em um círculo, mordendo a própria cauda. O símbolo, que surge de uma espécie de estágio 

pré-formal, representa o momento anterior ao delineamento e separação dos opostos. Segundo a 

perspectiva junguiana, o uroboro é utilizado por alguns psicólogos como uma metáfora primária para 

o estágio precoce do desenvolvimento da personalidade. Certas características, tais como o instinto 

de vida e o instinto de morte, noções como amor e agressividade, ainda não estão delineadas. Nesse 

momento, a identidade de gênero ainda é informe, assim, o uroboro é também representado pela 

figura do hermafrodita, constituído pelos princípios masculino e feminino concomitantemente, 

formando uma unidade indistinta.  

De acordo com Chevalier e Gheerbrandt (2002), este elemento é também o símbolo da 

manifestação e da reabsorção cíclica, da união sexual em si mesma e autofecundação permanente. 

É transmutação perpétua de morte em vida, pois as presas da serpente injetam veneno no próprio 

corpo. Sendo matriz e falo ao mesmo tempo, liga-se, portanto, à fecundidade. Outro aspecto 

ressaltado na imagem é a ideia de que a serpente, vista como mestre das mulheres e da 



 
 

 

 

fecundidade, é frequentemente considerada responsável pela menstruação, como resultado de sua 

mordida. A crença rabínica associa a origem da menstruação à relação de Eva com a serpente.   

Desse modo, é através do corpo que Eve adquire conhecimento. Ela alega que quando era 

homem, não poderia imaginar o que seria estar dentro da pele de uma mulher. Após sua mudança, 

Eve entende que masculino e feminino são correlativos que envolvem um ao outro, todavia, mesmo 

tendo sido homem e mulher, ela alega que tais questões ainda a desorientam.  

Para Bento (2006), as idealizações de gênero, ou seja, a intenção de reproduzir o modelo 

hegemônico tanto da mulher (geralmente na figura bondosa, compreensiva, passiva, sensível, 

vaidosa e esposa), quanto do homem (que não chora, viril, sexual e profissionalmente ativo, 

competitivo) provoca potencialmente sentimentos de frustração e dor. Amparada na análise de Butler, 

Bento (2006) alega que a ironia desse efeito pastiche nas práticas paródicas é a de que o original, o 

autentico e o real também são constituídos como efeitos de tecnologias que constroem os corpos 

sexuados.  

De acordo com a autora, a busca por implementar um modelo inatingível tem alguns 

desdobramentos: pode gerar culpa e frustração, mas também revela as possibilidades potenciais 

para as transformações, revelando, dessa forma, a própria fragilidade das normas de gênero, uma 

vez que está assentada em algo fundamentalmente plástico, maleável e manipulável: o corpo. Assim, 

para a personagem, o novo corpo desmascara a rigidez das formas fixas e se torna o espaço da 

coexistência, observada pelo jogo dos contrários desenvolvido ao longo da narrativa: feminino/ 

masculino; agente/ vítima. A nova Eva é, portanto, o fruto dessa coexistência.  

Em oposição à noção de corpo clássico, a transformação de Eve também parece evocar a 

imagem do corpo grotesco, conceito idealizado por Mikhail Bakhtin (1987) em seus estudos sobre a 

obra de Rabelais. Sobre essas noções, Gil (1980) aponta que enquanto o primeiro segue um código 

de perfeição, em que a simetria, a harmonia, a unidade orgânica impõem normas precisas para a 

construção da figura, no qual nada de excessivo transparece, tudo é equilibrado e na medida, “é um 

corpo acabado, rigorosamente delimitado, fechado, mostrado do exterior, não misturado, individual” 

(GIL, 1980, p.64), o segundo desabrocha o movimento da vida: “não estando nem fechado nem 

acabado, ultrapassa-se a si próprio, transpõe os seus próprios limites” (GIL, 1980, p.64).  

Segundo Le Breton (1995), o corpo humano está fundado num fechamento da carne sobre 

ela mesma e sobre a humanidade intrínseca e única dessa matéria que traça para o homem seu 

rosto e sua forma. As fronteiras que distinguem um indivíduo do outro são rigorosas. Desse modo, 

conforme aponta o autor, o corpo pode ser considerado o vetor da individualização, ele estabelece a 

fronteira da identidade pessoal. Ele alega que confundir essa ordem simbólica que fixa a posição 

precisa de cada indivíduo no tecido social significa apagar os limites identificadores do fora e do 

dentro, do eu e do outro. Essa confusão colocaria em questão a afirmação de si, fazendo-o duvidar 

sobre a natureza do outro. A igualdade do homem consigo mesmo, a identidade de si, vai implicar, 

portanto, a igualdade com seu corpo, uma vez que a condição do homem no mundo é corporal.  

Contudo, conforme chama a atenção o estudioso, subtrair-lhe alguma coisa, ou mesmo 

acrescentar-lhe algo, coloca esse homem em uma posição ambígua, intermediária, na medida em 

que as fronteiras corporais e também simbólicas são rompidas. Para Le Breton (1995), se o homem 



 
 

 

 

não existe através das formas corporais que o colocam no mundo, toda modificação de sua forma 

engaja outra definição de sua humanidade, afetando simbolicamente até mesmo o vínculo social: 

“Pensar o corpo é outra maneira de pensar o mundo e o vínculo social; uma perturbação introduzida 

na configuração do corpo é uma perturbação introduzida na coerência do mundo” (LE BRETON, 

1995, p. 65).  

Ao trazer para seu texto a materialidade do corpo, questionando a forma como as aparências 

de gênero são construídas, Angela Carter parece afastar a representação feminina do plano elevado, 

ideal e abstrato. É esse corpo, aquele que se coloca em movimento e ultrapassa seu próprio limite, 

que rompe com as normas, abrindo espaço para a recriação:  

 

Muitas vezes figurado como duplo (...), manifesta a riqueza das formas da 
vida, a sua transformação, a sua morte e o seu renascer: abala assim todo 
o sistema que tenderia a constituir-se em poder, isto é, que faria de uma 
‘técnica do corpo’, de um rito, o meio de sua sujeição. (GIL, 1980, p.64).    

 

No final da narrativa, ao retornar para o local onde foi criada, na caverna da “Mãe”, em 

Beulah, Eve renasce. Seu renascimento, contudo, não implica na resolução do dilema dos opostos. O 

final não conclusivo da obra sugere um futuro incerto: grávida, ela parte em um barco rumo ao 

oceano.  

Conforme aponta Sage: “Nós não sabemos ao certo o que emergirá ao repensar os 

estereótipos sexuais” (SAGE, 1977, p.57, tradução nossa). A incerteza, todavia, abre espaço para as 

possibilidades de recriação. Diante do envelhecimento dos signos, Eve carrega consigo uma nova 

vida, simbolizando uma nova ordem que desloca a velha realidade. 

 

Considerações Finais 

 

Podemos considerar, desse modo, que o conceito de performatividade de gênero, formulado 

por Judith Butler, bem como certas noções teóricas a respeito de transformações no corpo 

contribuíram para as reflexões a respeito do romance A Paixão da Nova Eva, escrito por Angela 

Carter. Por meio da transformação do protagonista, a autora traz para a narrativa ficcional aspectos 

como a noção de feminilidade enquanto construção e o questionamento da Mulher como sujeito 

universal. Com isso, Carter parece tecer nas entrelinhas de sua obra uma crítica ao modelo de 

sociedade patriarcal e aos papéis e imagens que são impostos às mulheres, sugerindo a recriação de 

um mundo para além dos estereótipos de gênero.   
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RESUMO: A dualidade presente no mito de Tirésias também pode ser observada no romance A 
paixão da Nova Eva, escrito pela autora inglesa Angela Carter. Por transitar entre os universos 
feminino e masculino, propomos nesta comunicação refletir sobre o caráter da personagem Evelyn / 
Eve, considerando a forma como ocorre a construção do feminino na obra acima mencionada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Angela Carter; A Paixão da Nova Eva; mito de Tirésias; representações de 
gênero.  
 
ABSTRACT: The duality present in the myth of Tiresias can also be observed in the novel The 
Passion of New Eve, written by British author Angela Carter. By moving between the female and male 
worlds, we propose in this paper reflect on the characteristics of the character Evelyn / Eve, 
considering the construction of femininity in the work mentioned above. 
 
KEYWORDS: Angela Carter; The Passion of New Eve; Tiresias myth; gender representations. 
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RESUMO 
Os movimentos LGBT e pesquisas realizadas nos anos recentes denunciam as 
diversas formas de violência a que são submetidas mulheres transexuais e travestis 
em situação de prostituição. A partir de pesquisa etnográfica e entrevistas semi-
estruturadas com mulheres transexuais e travestis em situação de prostituição no 
Distrito Federal, esse trabalho investigou as várias formas de sofrimento psíquico 
que decorrem das violências sofridas nos espaços de prostituição.  
Palavras-chave: Violência no trabalho, prostituição e travestis/mulheres transexuais. 
ABSTRACT 
LGBT movements and surveys in recent years allege various forms of violence to 
which are subjected transsexuals women and transvestites in situation of prostitution. 
From ethnographic and semi-structured interviews with women transsexuals and 
transvestites in situation of prostitution in the Federal District, this work investigates 
the various forms of psychological distress resulting from the violence suffered in the 
spaces of prostitution.  
Key-Words: Violence at work, prostitution and transvestites/transsexual woman 
 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Partindo da junção do mapeamento realizado pela ANAV-Trans (Associação 

de travestis e mulheres transexuais do Distrito Federal) em parceria e contratadas 

pelo CNPq/UCB com a pesquisa Alteridade e Violência, algumas entrevistas 

informais e formais, bem como o diário de campo, o trabalho realizado visou através 

dos dados obtidos fazer uma análise dentro da área de gênero, prostituição e 

trabalho. 

Com relação à questão de trabalho, o foco foi voltado para a prostituição nas 

ruas, que, pelo Ministério do Trabalho, é reconhecido como uma ocupação. Mas, 

infelizmente, ainda é muito desvalorizada e marginalizada. E tratando das questões 

de gênero, iremos falar sobre a travestilidade e a transexualidade, não como 

definição de cada uma, mas como uma identidade sexual que está atrelada, ou 

melhor, que se apresenta como sinônimo da prostituição pelo catálogo de 

ocupações já citado. 

A heteronormatividade se baseia na concepção binária do sexo - não 

atribuído socialmente – o que torna a heterossexualidade o padrão predominante, o 

qual a sociedade legitima como natural. A homofobia, ou seja, a discriminação 

contra pessoas devido à orientação sexual e identidade de gênero não hegemônica, 

institui uma não aceitação ao outro, circunstâncias que são presentes na vivência 

das travestis. Uma das formas de não aceitação é a violência. A sociedade 

heteronormativa tem a expectativa de que os indivíduos de um determinado sexo 

apresentem comportamentos considerados como normais dentro desse contexto, o 

que gera a invisibilidade e a violência contra as pessoas consideradas fora da 

norma. Uma forma de abjeção, que será explicada mais adiante. 

A homofobia/transfobia e seus efeitos nefastos estão fortemente presentes na 

vivência das travestis. Uma das suas formas é a violência.  

Para uma definição didática do que seria uma mulher transexual e uma 

travesti, o Núcleo de Transexuais, Travestis e Transgêneros da Estruturação-Grupo 

LGBT de Brasília entende que transexuais seriam aquelas que se identificam com o 

gênero oposto ao que lhes foi culturalmente atribuído em função de sua anatomia, e 

travestis seriam aquelas que, embora provoquem em seus corpos modificações que 

as aproximam do gênero oposto à “expectativa” anatômica, não se identificam como 



 

 

 

homens ou como mulheres, mas simplesmente como travestis (MacDowell, 2008). 

Apesar destas sutis distinções, neste trabalho não se pretende dar conta desse 

aspecto, porque, na rua, seja de manhã ou à noite, as pessoas não conseguem ou 

não sabem fazer essa distinção ao agir com violência. Assim, não é a pretensão 

deste trabalho fazer mais uma separação de conceitos e sim uma reflexão sobre a 

violência. 

Para além da literatura feminista e sobre prostituição de travestis e de 

mulheres transexuais, a referência sobre psicodinâmica do trabalho dejuriana, que 

estuda as relações de trabalho de uma forma subjetiva e não prescrita, debruçando-

se sobre os processos de saúde e adoecimento, prazer e sofrimento no trabalho e 

decorrente dele, é referência para este trabalho. Seguindo o pensamento de 

sofrimento psíquico explicado pela psicodinâmica do trabalho, através de um espaço 

de fala, não somente individual, mas principalmente coletivo, é possível perceber os 

sofrimento e as significações deste, segundo Dejours (2004). O que dará suporte a 

toda discussão sobre sofrimento e violência na vivência de profissional do sexo. 

Mesmo passando por esses problemas, elas conseguem voltar para trabalhar 

no outro dia. O que caracteriza mais uma conexão com a psicodinâmica do trabalho, 

no sentido de que, embora haja essa violência, há algo mais forte que as fazem ir 

além desses problemas e ir trabalhar novamente. Então, esse sofrimento é vivido e 

transformado por elas e entre elas. 

A realização deste trabalho se justifica pela importância do tema na 

sociedade, que proporciona amplas discussões, e traz correlação a vários outros 

temas essenciais à sociedade e a comunidade científica. Justifica-se ainda por 

analisar a subjetividade destas profissionais envolvidas no mercado sexual, que só 

vem crescendo ao passar do tempo, inclusive meninas menores de idade, com o 

sonho de obter dinheiro para uma vida melhor, qualificando a análise de práticas 

instituídas e instituintes por meio do relato pessoal de cada uma. Por trás do 

assunto, há várias práticas instituídas, que podem entrar em conflito entre a 

bibliografia e os depoimentos, por isso, há a necessidade de um estudo 

aprofundado, com análise de casos, para a compreensão destas práticas. 

2. MÉTODO 
 



 

 

 

Para a coleta de dados do presente trabalho foram realizadas duas 

entrevistas semi-estruturadas com mulheres transexuais/travestis e o diário de 

campo das visitas realizadas em campo acompanhada das gestoras da ANAV-

Trans, ao realizarem o mapeamento de violência contra mulheres transexuais e 

travestis. O diário de campo faz parte do método etnográfico, que supõe o contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada, através de trabalho intensivo de campo (LÜDKE & ANDRÉ, 1986).  

A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumas 

contribuições para o campo das pesquisas qualitativas que se interessam pelo 

estudo das desigualdades e exclusões sociais: primeiro, por preocupar-se com uma 

análise holística ou dialética da cultura, isto é, a cultura não é vista como um mero 

reflexo de forças estruturais da sociedade, mas como um sistema de significados 

mediadores entre as estruturas sociais e a ação humana; segundo, por introduzir os 

atores sociais com uma participação ativa e dinâmica no processo modificador das 

estruturas sociais. O "objeto" de pesquisa agora "sujeito" é considerado como 

"agência humana" imprescindível no ato de "fazer sentido" das contradições sociais; 

e terceiro, por revelar as relações e interações ocorridas no interior da escola, de 

forma a abrir a "caixa preta" do processo de escolarização (MEHAN, 1992; 

ERICKSON, 1986). Assim, o "sujeito", historicamente fazedor da ação social, 

contribui para significar o universo pesquisado exigindo uma constante reflexão e 

reestruturação do processo de questionamento do pesquisador (MATTOS, 2001). 

Geralmente esse tipo de metodologia é muito utilizado pela antropologia, e 

seu real sentido é de estar dentro das “aldeias” e próximo dos sujeitos, ou seja, dos 

lugares e pessoas que se vai estudar, pesquisar. Trata-se de se aproximar, e se 

deixar afetar, pelo que se está estudando. Como no caso em questão não se trata 

de uma “aldeia” distante, mas de uma realidade próxima de mim, o ato de se deixar 

afetar é o que se chama de estranhamento, isto é, o comportamento de estranhar o 

que está posto, o que é considerado comum e normal, ou seja, questionar as 

práticas naturalizadas pela sociedade.  

Então, acompanhando as pesquisadoras da Anav-Trans foi possível estar 

próxima dessas pessoas e de suas realidades na rua, de suas vivências como 

profissionais do sexo. O que viabilizou e concretizou os instrumentos de coleta de 

dados. 



 

 

 

Além do diário de campo e das entrevistas, a forma de análise dessas foi 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2009), definida como um arsenal de 

técnicas para análise das comunicações. Além disso, as análises se fundamentam 

em toda a bibliografia sobre feminismo, travestilidade, transexualidade e 

psicodinâmica do trabalho, que se colocam em diálogo com as falas das entrevistas 

e das situações de campo. 

3. O MITO, O PRECONCEITO E A VIOLÊNCIA. 

 

Falar de travestilidade e prostituição é tratar de um assunto cheio de mitos e 

conclusões de senso comum que são tomadas como verdades. Desde o início dos 

meus estudos na área de diversidade de gênero, tenho meus trabalhos, por vezes, 

hostilizados pelas pessoas dentro e fora da Academia. Essa hostilização gira em 

torno de mitos que habitam o imaginário social e que tomaram grandes proporções 

com a divulgação do vírus da AIDS no Brasil em 1980 (TREVISAN, 1986) como 

sendo uma “peste guei”. Fato que reforçou o discurso homofóbico na época e se 

perpetua até os dias atuais. 

“O terrorismo, usado como eficientíssimo instrumento de controle irá 
atingir as gerações futuras muito mais que as atuais, forjando-lhes 
uma imagem basicamente negativa da homossexualidade, por 
extensão, instaurando novas fobias sexuais” (TREVISAN, 1986, 
p.439). 

 

Na vivência de todo trabalho realizado com as mulheres transexuais e 

travestis da Anav-Trans e a pesquisa Alteridade e Violência, foi possível perceber o 

quanto essas pessoas são os alvos cotidianos desses mitos e preconceitos, sob o 

qual sofrem violência verbal, psicológica, física e não verbal, que se caracterizam 

como violências homofóbicas e transfóbicas. 

4. O MITO DA RUA 

 

A mitologia sobre a rua vai desde os mínimos segredos que a noite carrega, 

como a simples boemia, até o ponto de uma violência desmedida por parte das 

travestis e mulheres transexuais que se prostituem e que supostamente atacam as 

pessoas com suas giletes e estiletes escondidos em suas bocas e bolsas. 

Definitivamente, a rua não é assim. Nas visitas de campo e nas conversas com 



 

 

 

essas pessoas, foi possível perceber que há muito mais mitos sobre os perigos e 

desvarios da noite do que a realidade aponta (PELÚCIO, 2005). A rua também é um 

espaço de socialização para elas, ali é possível estar próxima de pessoas “iguais”. 

MacDowell (2008) traz a questão da rua e seu espaço de prostituição como sendo 

um baluarte, lugar possuidor de signos e corpos que fazem dele um território. A 

sociabilidade situada nesses territórios evidencia os afetos, temores, disputas e os 

(re) significados frente aos signos existentes. 

O que existe de perigo real nas ruas é na verdade contra as profissionais do 

sexo. Durante a noite, nas ruas, se lida constantemente com a questão da violência. 

Segundo os dados do mapeamento já citado, há os clientes que espancaram, os 

que se utilizaram dos serviços e não pagaram, os policiais que extorquem dinheiro, 

fazem cafetinagem, os assaltantes que roubam suas bolsas e/ou dinheiro, os 

traficantes que vendem drogas, cobram pela “estadia” no local e também roubam. 

Em sua entrevista, Sônia relatou que esse grande mito que existe no 

imaginário social sobre a violência das travestis vem da época da grande divulgação 

da AIDS como sendo um vírus inerente aos homossexuais e, por conseguinte, às 

travestis que se prostituiam. Ainda segundo esse relato, é fato que algumas 

utilizavam de objetos perfuro cortantes, tanto para se defender de policiais como 

para assaltar clientes. No entanto, afirma que de quinze anos ou mais até hoje, isso 

foi se acabando e virando lenda. 

5. “A NOITE É UM DOCE1000” - VIOLÊNCIA E PRECONCEITO 
 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os 

direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. 

A orientação sexual
1001

 e a identidade de gênero
1002

 são essenciais para a dignidade e 

humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso.” 

Princípios de Yogyakarta, 2006. 

 

A violência contra as mulheres transexuais e travestis não fica restrita apenas 

ao espaço da rua e da prostituição. Segundo as entrevistadas, essa violência 
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 As entrevistadas de Pelúcio (2005) se referem aos perigos da noite como doce. 
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 Compreendendo orientação de sexo como uma referência à capacidade de cada pessoa de ter 
uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 
gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. 
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 Compreendendo identidade de gênero como a profundamente sentida experiência interna e 
individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 
nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da 
aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de 
gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. 



 

 

 

começa dentro de casa, com a própria família, e se propaga na escola, na igreja e 

nos serviços de saúde.  

A questão da presença da violência dentro do espaço de prostituição nas ruas 

não se limita às mulheres transexuais e travestis. Em outro trabalho que realizei com 

mulheres que se prostituiam em casas noturnas, elas relataram que mesmo dentro 

de um lugar fechado e aparentemente seguro, a violência contra elas existia, tanto 

por parte dos clientes, quanto por parte da polícia.  

Não é de hoje que os espaços de prostituição são marcados por atos 

violentos. As etnografias de Silva (1993) e Benedetti (2005) trazem não apenas 

casos exemplares, como também apresentam a violência como elemento 

constitutivo da rua. Há inúmeras histórias de violência praticada por policiais, por 

clientes, por anônimos, entre travestis e mulheres profissionais do sexo e outras/os 

atrizes e atores. (MACDOWELL, 2008, p.9). 

  De acordo com os dados do mapeamento, os maiores índices de violência 

partem dos policiais, como é possível verificar no gráfico abaixo: entre as 86 

mulheres que responderam, 69 disseram sim. 

A pergunta era se a pessoa já tinha sofrido algum tipo de violência policial. 

 
Figura 8: Mapeamento Alteridade e Violência. Questão 34 

 

Com relação à violência policial, Sônia relatou que há um despreparo muito 

grande entre os policiais com relação à abordagem e ao tratamento com essas 

pessoas. E isso não é restrito aos policiais brasileiros, visto que ela já morou na 

Itália, França, Espanha e Portugal e contou alguns episódios que aconteceram com 

ela nesses lugares. 

Sônia diz:  

_ A pior violência que a gente sofre é com a polícia. Em termos físicos. Eles estão totalmente 

despreparados para lidar com a questão do ser humano [...] Eu sofri muito com a polícia. E isso até a 

polícia lá de fora que dizem que é um escândalo
1003

, mas é tudo mentira. Eu fui roubada em plena 
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 Algo muito bom ou bonito, segundo a linguagem utilizada pelas mulheres transexuais e travestis. 



 

 

 

Paris, eu apanhei na Itália, fiquei isolada e com fome, direitos humanos de travestis não existem em 

lugar nenhum... Não é se fazendo de vítima, mas até então essa violência que a gente sofre é 

cotidiana. 

Fica evidenciado que a violência realmente faz parte do dia a dia dessas 

pessoas. Tratando-se da violência nas ruas, esta, além daquela dos policiais, 

também parte dos clientes. Em uma conversa informal com Fernanda, ela trouxe o 

medo que tinha da rua por presenciar e ser vítima de violência dos clientes. Contou 

ter sido jogada de um carro, após apanhar e não receber pelos seus serviços. E o 

pior episódio que presenciou foi quando uma colega de trabalho foi arrastada por um 

carro de cliente. Fernanda não atua mais nas ruas, agora tem seu anúncio na 

internet e prefere atender em sua casa. E evita sair pela manhã, para evitar também 

a violência das pessoas, com piadas, apelidos jocosos e muitos olhares 

condenatórios. Ela disse que as pessoas a olhavam como se quisessem descobrir o 

que está por trás daquela mulher. 

Com relação à fala de Fernanda, Silva (2007) traz a fala de uma travesti com 

quem ele conviveu em seu trabalho de campo, tratando sobre os olhares das 

pessoas na rua e de como ela passa e os percebe. 

 É assim que, ludibriando as classificações e misturando o real ao 
imaginário, R, experimenta uma nova dimensão da transitoriedade, que 
seria radicalizada, como disse, no travestismo. Desta vez, R, realiza sua 
farsa, contando com a presença de uma plateia tão transitória quanto ele 
mesmo e o gesto que pratica, pois serão os transeuntes os observadores de 
seu espetáculo. Este,..., terá como tema a própria transitividade e como 
palco, o espaço (significativo) das ruas. (SILVA, 2007, p.147/148) 

 

Levando em consideração que os corpos feitos e a identidade dessas 

mulheres são o feminino, é possível pensar até que ponto essa violência está 

relacionada às questões de gênero. A travesti e a mulher transexual causam em 

alguns homens o sentimento de repúdio por “supostamente” ferirem a masculinidade 

deles. Elas nasceram meninos iguais a esses homens, e é inconcebível que elas 

não aceitem seu sexo e gênero. Esse tipo de questionamento foi levantando por 

Cíntia, outra pessoa com quem conversei informalmente sobre as questões da 

violência e da prostituição. Ela falou que teve um relacionamento com um policial 

que não aceitava estar envolvido com uma mulher transexual. Portanto, era bastante 

violento com ela. Então, Cíntia se questionava se aquela violência não seria como 

uma fuga dele de si mesmo e a violência física contra ela poderia extirpar aquela 

mulher (o feminino) que habitava naquele corpo masculino, ato que, segundo Wittig 



 

 

 

(1980), demonstra a necessidade de violentar o outro para marcá-lo como diferente 

de mim. 

A fala de Cíntia é um exemplo concreto, quase uma materialização do 

conceito de abjeção utilizado por Kristeva (1982) e Butler (2005) em que fazem uma 

analogia com o conceito de foraclusão de Lacan. 

Ela se apropria desse termo lendo esse mecanismo não como específico da 
psicose, mas como um processo fundante na constituição do sujeito. Em 
associação com a ideia de abjeção de kristeva, ele traz uma leitura mais 
social para esse mecanismo, entendendo que o foracluído é o significante 
fundamental que foi repudiado para possibilitar a emergência do sujeito, 
abrindo um campo de excrescência performativa que não pode voltar a 
entrar no campo social sem provocar psicose, ou seja, a dissolução do 
próprio sujeito. [...] O campo da abjeção é o exterior constitutivo da 
emergência do sujeito e seu constante risco. (apud AREDA, 2008, p.35/36) 

 

Além da explicação através do conceito de abjeção, com base em teóricas 

feministas, isso se replica nos conceitos da psicodinâmica do trabalho, em que trata 

a questão da violência como podendo ser explicada como “o recurso à virilidade”, 

proposta por Dejours (1999), que apresenta a questão da virilidade masculina como 

bastante representativa dessas violências.  

Mede-se exatamente a virilidade pela violência que se é capaz de cometer 
contra outrem, especialmente, contra os que são dominados, a começar 
pelas mulheres. Um homem verdadeiramente viril é aquele que não hesita 
em infligir sofrimento ou dor a outrem, em nome do exercício, da 
demonstração ou do restabelecimento do domínio e do poder sobre o outro, 
inclusive pela força (DEJOURS, 1999, p.81). 

 

Partindo do recurso à virilidade foi possível entender o que ficou presente na 

fala de Cíntia, Sônia, Tatiana e de tantas outras mulheres que relatam a constante 

violência vivida. 

6. O PRECONCEITO 
 

As estatísticas apresentam a realidade do Brasil com relação aos crimes por 

homofobia. Nestas, a quantidade de assassinatos de homossexuais e as pesquisas 

que comprovam a discriminação de gênero, principalmente entre adolescentes, 

nortearam a Conferência Paranaense de Direitos Humanos e Políticas Públicas de 

Gays, Bissexuais, Lésbicas, Travestis e Transexuais (LGBT). De acordo com dados 

mostrados no encontro, 2,8 mil homossexuais foram mortos, em todo o Brasil, no 

ano passado (Ministério Público da União, 2007). No ano de 2009, o Brasil saiu em 

primeiro lugar do ranking dos países mais homofóbicos (MOTT, 2010). O Grupo Gay 



 

 

 

da Bahia, o mais representativo do Brasil em termos de luta sobre os direitos LGBT, 

colhe os dados em delegacias, publicações de jornais e revistas, internet e por 

outras entidades que lutam pelos direitos dos homossexuais, mas sabem que ainda 

faltam números dos assassinatos que não são divulgados ou são silenciados pelas 

famílias dos mortos ou pela própria mídia. 

Tais evidências estatísticas de violência contra homossexuais também se 

apresentam na pesquisa realizada, onde 70 dentre as entrevistadas declararam 

conhecer travestis que foram assassinadas, como indica o gráfico abaixo.  Das 86 

entrevistadas, 81 responderam essa questão. Das 81, 70 disseram que sim. 

 

Figura 9: Mapeamento Alteridade e Violência. Questão 54 

 

Além desses dados, que dão indícios de uma realidade violenta, eu própria, 

por causa do trabalho realizado na área de diversidade de gênero, vivi e presenciei 

várias situações de preconceito. De comentários homofóbicos e transfóbicos, 

partindo de colegas do curso de psicologia aos olhares condenatórios nas ruas ao 

observarem que estava com um livro cujo título era Travestis. Isso mostra o quanto a 

realidade do preconceito não está tão distante assim do nosso dia a dia, e a partir do 

(pré) conceito essas pessoas são julgadas e discriminadas dia e noite. 

7. “A ESQUINA É O PALCO, ONDE CADA UMA DÁ SEU SHOW1004” 

 

A prostituição é uma atividade muito antiga que se confunde com a história da 

humanidade e é carregada de preconceitos desde então, seja por autoridades 

religiosas ou políticas, ou pela sociedade em geral. Mas nem sempre a prostituição 

possuía esse significado. Merlin Stone (1979, apud Swain, 2004) historiadora e 

arqueóloga, explica que “as sacerdotisas dos templos da Deusa, seja na Suméria, 

Babilônia, Cartago, Chipre, Anatólia, Grécia, Sicília, eram consideradas sagradas e 
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 Significa que nas ruas cada uma faz a sua parte para conseguir trabalhar. 



 

 

 

puras; seu nome acadiano de gadishtu significa literalmente “mulheres santificadas” 

ou “santas mulheres”“. Após esses fatos, a profissão de prostituição já foi banida 

pelas instituições religiosas, passando pela proibição em códigos civis e hoje em dia, 

no Brasil, há a demanda pela legalização como atividade profissional.  

A prostituição também é considerada como uma atividade de mercantilização 

e de exploração da sexualidade da profissional do sexo, em que seu corpo é 

transformado em objeto para uso e controle dos homens, consequência da dupla 

moralidade, característica do patriarcado (Nussbaum, 2002). 

Profissionais do sexo relatam casos de violência, onde o homem se coloca 

como Senhor tratando a mulher como escrava. A violência contra a profissional do 

sexo é relatada como a principal característica da relação entre o homem que paga, 

e a pessoa que oferece serviços sexuais.  

A prostituição é profissão reconhecida pelo Catálogo Brasileiro de 

Ocupações. Além disso, o mapeamento de violência realizado no Distrito Federal e 

Entorno pelas travestis da ANAV-Trans (Associação de travestis e mulheres 

transexuais do Distrito Federal), contratadas pela pesquisa da UCB/CNPq Alteridade 

e Violência, revelou que a maior parte das mulheres transexuais e travestis se 

prostituem como forma principal de trabalho, ou seja, somando mais de 70% das 

entrevistadas, percebe-se que a rua é o ambiente de trabalho dessas pessoas, e a 

prostituição sua forma de renda. Apesar da prostituição ser entendida por elas de 

diversas formas, o foco desta pesquisa é a prostituição como uma forma de trabalho, 

sendo, portanto geradora de renda e criadora de um ambiente de sociabilidade 

(PELÚCIO, 2005). 

Segundo Piscitelli (2005), as mulheres, travestis e homens se prostituem 

devido a questões materiais de sobrevivência e para que possamos discutir esta 

profissão cheia de percalços e rodeada de violência, na maioria das vezes, temos 

que pensar sim nestas pessoas com mais respeito, escutar o que têm a dizer sobre 

esta profissão, sobre os preconceitos, os estigmas em relação ao sexo e por aí vai.  

As entrevistas e as visitas a campo mostraram o quanto à prostituição é 

encarada como um trabalho comum. Elas se referem a si mesmas no trabalho da 

prostituição como profissionais do sexo, uma nomeação que tira a marginalidade 

que o nome prostituição carrega. Há outras denominações, mais utilizadas entre 



 

 

 

elas mesmas, como “fazer a puta”, “ir para a pista”, “descer para avenida”, “ganhar o 

aqué1005”. Não importa o nome, mas o espaço reconhecido como de trabalho.  

Como já foi mencionado anteriormente, o trabalho dessas pessoas na rua, 

como profissionais do sexo, também é cercado de violência. Tratando da violência 

dos clientes, Sônia relatou que elas são dos mais diversos tipos impossíveis e 

inimagináveis. Tatiana contou que a violência mais marcante em sua jornada de 

profissional do sexo foi: 

  “A pior foi quando eu fui arrastada num carro, por vários playboys filhinhos de 

papai, porque eles tavam escondidos e quando eu vi que eles estavam dentro do 

carro eu tentei puxar a chave do carro e um me empurrou e fechou a porta e minha 

blusa ficou dependurada, eu fui arrastada, mas ai eu sai, mas eu pensei que ia 

morrer naquele dia. Isso foi aqui em Brasília”. 

Quando Tatiana falou a respeito desse episódio em particular, foi perceptível 

o quanto isso a mobilizou. Somente a lembrança do fato traz à tona o sofrimento 

vivido naquele dia, o que se pode compreender com o auxílio da análise 

psicodinâmica, que se estende até a esfera da concretude e aponta seletivamente o 

drama vivido, seu conteúdo e o sentimento daquele que o vivencia (Dejours, 2004, 

p.96). Ao falar do que aconteceu, retratando exatamente que o se passou com ela, 

as emoções de Tatiana vêm à tona. 

A abordagem da psicodinâmica do trabalho ajuda a compreender o sofrimento 

dessas pessoas ao exercerem o trabalho de profissionais do sexo, na medida em 

que sofrem violência em função de preconceito em relação à sua profissão e são 

capazes de transformar tal sofrimento. 

“Segundo os processos de subjetivação dos trabalhadores com relação às 

vivências de prazer-sofrimento decorrentes do trabalho passam a ser o foco 

dos estudos da psicodinâmica do trabalho, com o estudo das novas 

organizações do trabalho, o sentido das vivências, as estratégias utilizadas 

para lidar com estas e o modo como os processos de subjetivação são 

construídos. Tem-se o estudo de patologias sociais, como a servidão 

voluntária no trabalho, a violência moral, a exclusão, os suicídios no local de 

trabalho, dentre outros. Mendes (2007, apud Facas, 2009 p.35)”. 

Todos os processos citados acima se encaixam perfeitamente num trabalho 

“formal”, mas também conseguem compreender o trabalho das profissionais do 

sexo, uma vez que neste está envolvida a subjetividade dessas pessoas, o 
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 Significa dinheiro em bajubá, linguagem utilizadas entre elas. 



 

 

 

sofrimento inerente à profissão, a violência da rua e na rua, as influências das 

vivências na rua nas condições de saúde mental dessas pessoas, a própria exclusão 

causada por exercerem tal profissão. Com relação ao aspecto da saúde mental, 

incluindo aqui o sofrimento psíquico, algumas das colaboradoras da pesquisa 

trouxeram nomes como depressão, para explicar o sentimento em relação à 

violência vivida. Sendo a saúde considerada um estado de bem estar físico, psíquico 

e social, conforme definição da OMS (Organização mundial de saúde), é fato que 

essas pessoas vivem como num limite entra a normalidade e a loucura, devido às 

situações da rua, a relação estreita com a violência diária, seja ela de qualquer 

ordem, o que interfere no seu mundo psíquico. A normalidade, dentre essas 

condições, para Dejours (2007, p.17), é enigmática e também uma conquista e 

pode, honrosamente, ser considerada uma vitória. Nesse sentido, deve-se 

reverenciar as pessoas que conseguem se manter e permanecer normais mesmo 

com a influência das forças que as conduzem para a doença. 

Para além da fala de Tatiana, tiveram várias outras no mesmo sentido. Tanto 

no sentido de que a prostituição é encarada como uma profissão, quanto ao fato de 

ser uma profissão onde se sofre muita violência. Tanto através desta fala como das 

outras, seguindo o pensamento de sofrimento psíquico explicado pela psicodinâmica 

do trabalho, é através de um espaço de fala, não somente individual, mas 

principalmente coletivo, que é possível perceber o sofrimento e as significações 

deste, segundo Dejours (2004). Apesar do espaço coletivo de fala não ser possível 

com as profissionais do sexo, devido às condições de trabalho na rua, permanece 

ainda como possibilidade as falas individuais dessas pessoas. 

Beauvoir (1949), ao tratar sobre a questão da prostituição, fala sobre a 

relação violenta dos clientes com essas pessoas, em que a prostituta seria um bode 

expiatório, no qual o homem liberta toda sua obscenidade/indecência e depois a 

renega, sendo sempre tratada como marginal, tratando-as como “lixo”, segundo a 

fala de Fernanda. 

Trata-se, assim, de uma profissão diferente de outra profissão qualquer em 

que se tem uma proteção legal do estado, direito garantidos como assistência à 

saúde, um salário fixo todo mês, auxílio transporte, hierarquia, FGTS, 

reconhecimento social. Nenhuma pessoa teria vergonha de expor às outras que é 

caixa de um supermercado, mas falar que é profissional do sexo já está diretamente 

ligado às questões de marginalidade e dinheiro fácil, pessoas sem sentimentos, que 



 

 

 

estão na rua porque querem. E o real não está nem perto dessa discussão. Sendo 

que, nas ruas, não está nem perto de ser um lugar fácil de trabalhar e de ganhar 

dinheiro. No campo, em dois pontos específicos, foi possível saber os valores 

relativos aos serviços prestados pelas profissionais. Cobrando-se por um programa, 

a quantia de trinta reais, no início da noite, quando o movimento diminui, esse valor 

diminui para até dez reais. Além do baixo valor do serviço, muitas vezes elas saem 

da rua sem terem conseguido fazer ao menos um programa, e voltam sem dinheiro 

para seus locais de descanso. Então como dizer que isso é uma forma de ganhar 

dinheiro fácil?! 

Além do valor, tem a violência sobre a qual já se falou e já se trouxe 

exemplos, com as quais não é fácil lidar. Então, dizer que o trabalho de uma 

profissional do sexo é fácil é uma colocação injusta. Muitas dessas pessoas têm 

qualificação suficiente para estarem no mercado de trabalho “formal”, mas 

infelizmente o preconceito ainda é uma barreira grande para ser ter uma travesti 

como recepcionista de uma loja. O seja, o discurso do senso comum ainda é muito 

disseminado e valorizado, e como foi citado anteriormente, fica no patamar do 

mítico. 

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho, 2003), a violência no 

trabalho caracteriza-se como todos os tipos de comportamentos agressivos e 

abusivos que visam causar danos físicos, psicológicos ou desconforto em suas 

vítimas (apud Freitas, Lima et al). Essa definição da OIT pode, mais uma vez, dar 

validade ao que as colaboradoras da pesquisa trouxeram como violência e como 

danos decorrentes dos riscos da profissão de prostituta. 

Por vezes, essas pessoas são expulsas de casa, quando os familiares 

descobrem sobre sua orientação sexual. Outras preferem sair por causa da violência 

e preconceito. Saem muito novinhas, ainda adolescentes e muitas vezes já 

afastadas da escola, por causa do assédio preconceituoso dos professores, alunos e 

funcionários. Ou seja, até chegarem às ruas para começarem como profissional do 

sexo, a vida da maior parte dessas pessoas já está bastante marcada de violência. 

E o fato de entrar na prostituição significa, também, entrar num espaço de igualdade 

de gênero com outras pessoas, de socialização. Estar na rua atuando como 

profissional do sexo, quase sempre, não é uma escolha, na realidade é muito mais 

por falta de opção, é o que lhes resta. 



 

 

 

Em 1857, Parent-Duchâtelet já relacionava a prostituição com uma falta 

estrutural de absorção das pessoas no mercado de trabalho “formal”, em que, de 

todas as causas da prostituição, nenhuma é mais ativa do que a falta de trabalho e a 

miséria, consequência inevitável dos salários insuficientes. (apud Beauvoir, 1949, 

p.324) 

Com efeito, em muitos casos, a prostituta teria podido ganhar a vida de 
outro modo: mas, se o que escolheu não lhe parece o pior, não é prova de 
que tenha o vício no sangue; isso antes condena uma sociedade em que tal 
profissão é ainda uma das que parecem menos rebarbativas a muitas 
mulheres. (Beauvoir, 1949, p.325)  

 

No trabalho de campo e nas entrevistas, foi possível perceber o quanto é 

difícil a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal. Elas têm 

qualificação, mas a orientação sexual, fora dos padrões heteronormativo e binário, 

as deixam à margem. E o que resta, por vezes, é trabalharem como cabeleireiras ou 

esteticistas. E isso também não é tão comum, visto que geralmente as que são 

cabeleireiras têm seu próprio salão. 

E em meio ao sofrimento das violências diárias, da difícil ditadura da rua e da 

noite, do prazo curtíssimo de validade dessa profissão para essas mulheres, a falta 

de oportunidade de se estabelecerem numa profissão menos perigosa e mais 

duradoura, fica a questão de como essas pessoas conseguem suportar dia a dia 

tudo isso, e voltarem aos seus postos de trabalho à noite e enfrentar tudo de novo. 

Elas relataram seus sentimentos de tristeza, mas ao mesmo tempo uma força para 

enfrentar isso tudo e continuar a vida. “Muitas dizem que “de cara limpa” 1006 é muito 

difícil suportar a rotina da prostituição, outras alegam o abandono que sentem da 

família, a discriminação diária e o sentimento de solidão”. Pelùcio (2005) 

Retomando uma fala de Fernanda, em que disse que “ser “gayzinho1007” seria 

muito mais fácil, pois este “passa batido” 1008, ele pode trabalhar em lugares que as 

mulheres transexuais não podem por causa da aparência, é muito difícil assumir 

tudo isso e suas consequências”. E Fernanda ainda continua dizendo que gostaria 

muito de ser antropóloga ou psicóloga, mas sabe que se passar por todo 

preconceito existente na academia, ainda assim, receberia seu diploma e teria que 

engavetar, porque quem iria querer se tratar com uma psicóloga que é mulher 

transexual. 
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 Sem ter utilizado drogas e/ou álcool. 
1007

 Homossexual masculino. 
1008

 Passar despercebido. 



 

 

 

 



 

 

 

O LUGAR DA PSICOLOGIA NESSA HISTÓRIA 
 

As falas das colaboradoras que foram questionadas a respeito da procura de 

um profissional da psicologia, para qualquer que fosse a finalidade, revelaram o 

quanto a formação do profissional de psicologia está atravessada por preconceitos.  

Fernanda e Cíntia são duas mulheres transexuais, profissionais do sexo, que 

procuraram auxílio de psicólogos para poderem conseguir lidar melhor com a 

questão de suas identidades de gênero. No relato de Fernanda, ela foi ao 

consultório e, ao conversar a respeito de sua vida, problemas entre outros, ouviu do 

profissional que ela abandonasse aquela vida, pois aquele tipo de identificação de 

gênero dela seria uma aberração. Já Cíntia procurou uma profissional da psicologia 

e com o passar do tempo, mais de três meses, não tendo sequer um feedback do 

conteúdo levado, de suas dúvidas e questionamentos, flagrou, no meio da sessão, a 

profissional batendo o pé no chão com rapidez, suspirando e olhando no relógio com 

tristeza e Cíntia resolveu se retirar e não retornar mais àquele consultório.  

Além das experiências delas com o profissional da psicologia clínica, Tatiana 

também relatou que, ao fazer uma entrevista para emprego, foi bastante hostilizada 

pela psicóloga que estava realizando a seleção de uma empresa. 

“Eu senti o preconceito nas costas, há dois anos, que eu fui arrumar um emprego 

numa empresa, e nessa empresa eu fui atendida pela psicóloga, e ela falou assim: - 

Como é que você vai raspar sua cabeça? E eu disse: - Se for o caso eu raspo a 

minha cabeça. E eu senti ali naquele momento um certo preconceito, porque ela não 

agiu como uma pessoa profissional, ela agiu pelo preconceito. [...] Lá trabalhavam 

travestis e na época elas tiveram que se vestir de homem, cortar cabelo, tudo e eu 

não fui com o cabelo cortado”. 

Ou seja, tanto a postura de dois psicólogos clínicos quanto a da psicóloga 

organizacional citada por Tatiana, não foram atuações éticas e condizentes com o 

que está em nosso código de ética. 

Nos princípios de Yogyakarta (2006), o segundo princípio refere-se ao direito à 

igualdade e a não discriminação, em que todas as pessoas têm o direito de desfrutar 

de todos os direitos humanos livres de discriminação por sua orientação sexual ou 

identidade de gênero. Além de que uma das áreas de atuação do Ministério Público 

do Trabalho é a promoção da igualdade de oportunidades, criada em 28 de outubro 



 

 

 

de 2002, através da portaria de número 273, pelo Procurador-Geral do Trabalho da 

época. Além disso: 

“O programa Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades para 
Todos tem sido reconhecido como ação de vanguarda no Brasil, valendo 
destacar sua menção em Boletins e livros do IPEA, do Instituto Ethos de 
Responsabilidade Social e no suplemento brasileiro do Relatório Global de 
2007 sobre Discriminação do Trabalho da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Além das repercussões nacionais, o Programa ganhou 
notoriedade internacional ao ser citado pelo relator especial sobre formas 
contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas 
conexas de intolerância, Sr. Doudou Diène. O relatório também registrou as 
menções elogiosas dos Ministros do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie 
Northfleet (então Vice-Presidente) e Joaquim Barbosa Gomes. O interesse 
do relator especial da ONU se deu não apenas em razão do pioneirismo do 
Programa do MPT no Brasil, mas também pelo trato de conceitos como a 
discriminação indireta e em razão da possibilidade de se invocar a tutela 
jurisdicional do Estado em defesa de uma coletividade oprimida pela 
discriminação de raça e GÊNERO no mercado de trabalho” (PROGRAMA 
DE PROMOÇÃO DAIGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARATODOS –
Combatendo a Discriminação de Gênero e Raça nas Relações de Trabalho, 
2005) 

Mais uma prova de que o preconceito contra essas mulheres na hora de uma 

seleção é considerado crime, apesar de permanecer impune. 

E, por fim, mas principalmente pensando numa reflexão para os estudantes de 

psicologia, que têm seu código de ética baseado na Declaração Universal de 

Direitos Humanos, além da resolução do Conselho Federal de Psicologia, N°001/99, 

sobre a atuação do psicólogo em relação à questão da orientação sexual que trata 

claramente da: “Inquietação em torno de práticas sexuais desviantes da norma 

estabelecida sócio culturalmente; considerando que a Psicologia pode e deve 

contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da 

sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações” e ainda 

resolve que: “Art. 1° os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão 

notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e bem-

estar das pessoas e da humanidade” - entende-se por onde pode e deve ser 

permeada a formação e prática do psicólogo. Lembrando sempre do bem estar do 

ser humano, antes de qualquer psicopatologia, patologia ou preconceitos da 

sociedade.  

Percebe-se a urgência de reformas ou revisões na nossa formação, desde a 

hora em que um professor de psicologia expõe para seus alunos que a 

homossexualidade pode ser um desejo controlável, até o aluno que fala que quem é 

homossexual procura o sofrimento por “escolher” ser diferente dos demais. Esses 



 

 

 

foram comentários verídicos ouvidos dentro de salas de aula do curso. E isso, 

infelizmente, influencia alunos, e não condiz com a conduta correta a ser conduzida 

por um profissional que sabe os regimentos de sua profissão.  

Se há profissionais fazendo atrocidades mundo afora, é necessário repensar 

onde essas pessoas estão sendo instruídas e se essa instrução é válida para o 

cotidiano de um profissional que vai lidar com a saúde mental de seus pacientes ou 

clientes. Esse é um poder muito grande atribuído aos profissionais da psicologia, 

que deveriam atuar de forma mais cautelosa em função do bem estar 

biopsicossocial das pessoas. É estudar para não esquecer e atuar como está escrito 

no nosso regimento, tratar seres humanos como HUMANOS, não importa o credo, a 

raça, a psicopatologia. Isso sim é ser integralmente ético. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUTURADA:  
 
1. Nome fictício 
2. Idade 
3. Como entrou ou motivo (se tiver) na profissão? 
4. Tempo de profissão? 
5. Já vivenciou algum tipo de violência enquanto estava trabalhando? 
6. Sentimento em relação a essas violências? 
7. Estratégias utilizadas para enfrentá-las? 
8. Procurou algum tipo de serviço oferecido por psicólogo? Se sim, como foi? 
9. Alguma colocação a mais. 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer a temática da homoparentalidade acessada por meio da 
adoção - a partir da produção científica brasileira em teses e dissertações dos últimos dez anos. 
Busca-se produzir uma articulação entre o papel da Psicologia e as possíveis demandas vindas 
dessas novas configurações familiares.  
 
Palavras-Chave: adoção homoparental; homoparentalidade; parentalidade homossexual. 

 
 

ABSTRACT 
 



 

 

 

The goal of this research is to know the theme of homoparenthood - accessed through adoption - from 
the Brazilian scientific production in theses and dissertations in the last ten years in order to produce a 
link between the role of Psychology and possible demands from these new family configurations.  
 

Key-Words: adoption homoparental; homoparenthood; homosexual parenting 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abordar temática tão importante, quanto a da homossexualidade e adoção 

exige a construção de um texto tal e qual a trama de um tecido, em que todos os fios 

são fundamentais para que se possa observá-lo com lente de aumento.  

Nesse sentido, os aspectos levantados e perpassados sobre a adoção homoparental nesse 

estudo incluem as representações sociais sobre o assunto, as preposições legais, o que diz respeito 

ao considerado normal e patológico e as nuances psicológicas - ênfase dessa pesquisa. Vale 

destacar que a Psicologia é compreendida enquanto ciência e ética e a partir dos seus profissionais, 

que colocam sua prática a serviço do humano, num encontro formado por sujeitos humanos. 

O termo homoparentalidade é utilizado para indicar: 

 

Um novo paradigma de família pós-tradicional que, desassociando a 
ideia de reprodução de filiação, dá ênfase a socioafetividade, bem 
como permite a revisão da divisão sexual do trabalho ao propiciar 
uma ruptura dos papéis de gênero, com a emancipação sexual e a 
democratização das entidades familiares.” (OLIVEIRA, 2009, p. 6) 

 

Portanto, percorrer as questões da homoparentalidade significa também 

incluir o que é inerente a essa temática: a homossexualidade. 

Não é possível desvincular a história da sexualidade humana de suas raízes 

biológicas e religiosas. É possível verificar que sua entrada no campo da ciência e 

sua importância na estrutura do sujeito humano, a partir dos estudos de Freud, 

produziram um impacto na sociedade do início do século passado, pois as normas 

da época eram orientadas por preceitos religiosos e burgueses.  

Também não é possível desvincular a história da sexualidade do ponto de vista teórico do 

desenvolvimento psicossexual. A importância da sexualidade - especialmente da sexualidade infantil - 

que para Freud opera desde o início da vida, torna vasto o sentido do termo “sexual”, pois para a 

psicanálise a sexualidade não está restrita ao “funcionamento do aparelho genital”, mas está presente 

nas diversas experiências humanas.  

Nesse sentido, o conceito de libido é um dos fundamentos da teoria da 

sexualidade de Freud.  

Nessa perspectiva, o conceito da libido permite pensar a pulsão sexual em 

relação ao objeto contingente, para onde será dirigida, isto é, para o mesmo sexo, 

para o sexo oposto ou para si mesmo.  

As concepções iniciais de Freud a respeito da homossexualidade permitem 

adentrar o conjunto de idéias que transcorreram desde então sobre o que considera-

se normal e patológico. 



 

 

 

Vale ressaltar o contexto social histórico em que essas ideias começaram a 

ser discutidas e suas alterações, quando comparadas às discussões atuais. 

Em uma de suas conferências, proferidas em setembro de 1909 na Clark 

University, Massachusetts, FREUD (1909) refere a possibilidade da 

homossexualidade ser um distúrbio: 

 

A equivalência primitiva dos sexos como objeto sexual pode 
conservar-se, e disso se originará no adulto uma tendência 
homossexual, capaz de chegar em certas circunstâncias até a da 
homossexualidade exclusiva. Esta série de distúrbios corresponde a 
entraves diretos no desenvolvimento da função sexual: abrange as 
perversões e o nada raro infantilismo geral da vida sexual. (FREUD, 
1909) 

 

Na mesma conferência FREUD (1909) indica outra perspectiva relacionada à 

vigente - religiosa e burguesa; considera a escolha do objeto sexual, constituída nas 

manifestações da sexualidade infantil e configurada na idade adulta, de forma 

desvinculada do conceito limitado de contribuição para a preservação da espécie.    

Tendo em vista a homossexualidade, encontram-se em Freud posições 

distintas. Costa (1995) destaca que os estudos iniciais de Freud sobre a noção da 

homossexualidade contêm “todos os elementos herdados da psiquiatria do século 

XIX” (p. 189).  

É diversificada a teoria de Freud sobre a homossexualidade, ao longo de sua 

obra, havendo cinco tentativas de sistematização a respeito desse tema. Costa 

(1995) apresenta essas teorias, aprofundando-as isoladamente. A primeira teoria 

relaciona a homossexualidade com a perversão polimorfa, porém, segundo Costa 

(1995) , “Freud passa da norma biológica e da norma social para as leis do desejo e 

de suas variações no campo da inclinação sexual; vai buscar na dinâmica do 

inconsciente aquilo que não encontrara no corpo e na realidade social” (p. 204), 

partindo para a segunda teoria, em que une a homossexualidade ao narcisismo e à 

bissexualidade. Para Costa (1995), nesta teoria “o desejo homossexual era um 

composto complicadíssimo de relações com as fantasias de feminilidade e com o 

objeto sexual feminino” (p. 219), além de relacionar a bissexualidade - no caso da 

escolha homossexual - à passividade e feminilidade: “ser feminino era igual a ser 

passivo”. (p. 220). 



 

 

 

Em sua terceira teoria, Freud relata a homossexualidade a partir da 

passividade, porém Costa (1995) lança a questão: “a solução seria dizer que, 

inconscientemente, o sujeito tinha vivido uma situação passivo-feminina-

homossexual que, no entanto, não tinha se traduzido numa homossexualidade 

manifesta [...]. Uma coisa, contudo, [...] permanecia inexplicada. Por que, no 

inconsciente, feminino seria igual a homossexual?” (p. 228). 

Antes de seguir na construção de suas ideias sobre as causas psíquicas da 

homossexualidade, que não considera específicas, Freud questiona a completude 

dessa gênese encontrada até então: vínculo com a mãe, narcisismo, angústia de 

castração (COSTA, 1995, p. 232). Parte, então, para sua quarta teoria, em que 

impulsos de ciúme de intensidade própria, provenientes do complexo materno, 

dirigiam-se a rivais. Freud encontra, aí, a hostilidade, “a inclinação agressiva 

reprimida [...] em que o rival foi convertido no objeto de amor” (p. 233). Costa 

destaca: “Não penso que seria forçado dizer que, nesta quarta teoria, a 

homossexualidade manifesta ou a homossexualidade sublimada são ambas efeitos 

de um sadismo inconsciente” (p. 235).  

Em sua quinta teoria, Freud parte do sentido das fantasias masoquistas de 

espancamento - especialmente nos homens -, em que ser açoitado “pelo pai” 

significava “ser amado pelo pai”, nascida, então, efetivamente da atitude feminina 

para com o pai. Costa (1995) menciona: “O importante é mostrar o cipoal dinâmico 

onde desembocava a teoria freudiana, por admitir, tacitamente, a premissa de que, 

na homossexualidade masculina, existe sempre a fantasia masoquista-passivo-

feminina na base da escolha sexual do objeto” (p. 238). 

Costa segue em sua reflexão: 

 

Acompanhando Freud ao pé da letra verifica-se que toda questão da 
homossexualidade terminava por reduzir-se à economia da 
passividade/atividade e sadismo/masoquismo. Enunciando de outra 
maneira, a explicação da atração sexual manifesta entre os homens 
era um desequilíbrio ou uma distorção nos destinos do masoquismo 
e sadismo. (COSTA, 1995, p. 241) 

 

E conclui, verificando que Freud pensou a homossexualidade sem questionar 

o próprio conceito, o sentido da palavra homossexual ou homossexualidade, e 

ressaltando a noção de “mesmo sexo” e “outro sexo”, ideia incongruente com a 

própria teoria psicanalítica. Isto significa que Freud não se valeu de critérios 



 

 

 

exclusivamente metapsicológicos1009, sendo influenciado por valores enraizados que 

preponderavam na época: 

 

O que pretendo dizer é que Freud não estava consciente de sua 
dependência para com a linguagem ordinária, facilmente projetava o 
vocabulário sexual que herdara do século XIX em suas categorias 
clínicas. Não apenas assumia como verdadeiros os jargões sobre a 
natureza dos predicados de gênero masculino e feminino; admitia, 
tacitamente, a construção histórica dos referentes dos termos sexo e 
sexualidade, como constatações empíricas e científicas acima de 
quaisquer suspeitas. Com isso, quero dizer que, de um lado, Freud 
detinha todos os meios de quebrar o monopólio imaginário da 
terminologia sexual psiquiátrica, e de outro, que não pode fazê-lo por 
acreditar que as palavras, contrariando sua própria invenção teórica, 
possuíam uma ontologia fixa, determinada pelas regras do 
conhecimento do naturalismo positivista ou do cientificismo 
redutivista, como se preferir [...]. (COSTA, 1995, p. 243, grifos do 
autor) 

 

O autor ainda infere que a opção por se afirmar a existência de diferenças ou 

diversidades sexuais são fundamentadas no termo cunhado no século XIX - “two-

sex-model” -, considerado inicialmente biológico e, em seguida, psíquico: “Diferença 

e diversidade não existem na natureza ou no céu das formas perfeitas. Quem decide 

o que vai funcionar como diferença ou mera diversidade é a prática linguística 

hegemônica” (COSTA, 1995, p. 251). 

Para Costa (1995), em benefício de Freud, vale o cuidado com que refletia 

sobre os resultados de seus estudos e o moderado juízo moral que expunha sobre 

as questões da homossexualidade, pois nos Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade, de 1905, Freud apresentava a psicanálise como categoricamente 

contra a ideia de apartar os homossexuais, de classificá-los como um tipo próprio de 

ser humano. 

Mesmo respeitados contexto e período histórico, é possível afirmar que muito 

já se caminhou, mas ainda há muito a percorrer com relação a essa temática.  

Um dos caminhos para se lidar com a forma humana de conhecer o mundo 

pode ser o de distribuir as variadas e amplas experiências em respectivos grupos, 

de acordo com um sistema ou método de classificação. Porém, de acordo com 

BEKERMAN (2011), “não há classificação que não seja arbitrária e conjuntural” (p. 

                                                           
1009

 Pesquisa especulativa que visa esclarecer a dinâmica, topografia (id, ego, superego) e economia 

(quantidade de energia psíquica ou investimento) dos processos psíquicos. 



 

 

 

23) e na sociedade contemporânea, especialmente na ocidental, existe uma 

tendência a classificação patologizante.  

Benjamin (2011), em plena crítica ao DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) quanto à classificação de “Transtornos Sexuais e da 

Identidade Sexual”, que para ele “se apodera das desencontradas aventuras da 

sexualidade humana, psiquiatrizando a vida, e mediante estatística faz entrar suas 

várias vicissitudes dentro de um sistema de classificação numérica que cria a ilusão 

de uma série” (p. 151), também refere o trabalho de Kinsey para apontar o quão 

desfavorável e inoportuno é qualquer sistema de ordenação, especialmente aqueles 

que dizem respeito à sexualidade humana. 

 

Para Kinsey, a maioria das pessoas é bissexual e, portanto, a hetero 
e a homossexualidade ‘puras’ são uma minoria. Construiu uma 
escala de identificação de sete graus que ia desde a absoluta 
heterossexualidade até a homossexualidade completa, passando por 
vários graus de bissexualidade. Em sua opinião o campo da 
bissexualidade é o mais ‘equilibrado’ de todas as orientações, posto 
que inclui tanto as atividades hetero quanto as homossexuais. 
Sustentou com bastante energia que todos os comportamentos 
sexuais que se consideravam desviados são normais, e  afirmou que 
ser exclusivamente heterossexual é anormal e produto de inibições 
culturais e de condicionamentos sociais. Além disso, a influência da 
religião foi destacada no círculo que compartilhava de seu 
pensamento com a ideia de que os cristãos haviam herdado a 
perspectiva paranoide da atitude dos judeus ante o sexo. 
(BENJAMIN, 2011, p. 155, grifos do autor) 

 

Segundo Dunker e Kyrillo Neto (2011), desde 1973 a homossexualidade 

deixou de ser classificada como desvio ou patologia pela Associação Americana de 

Psiquiatria, sendo retirada do seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM).  

Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo 

procedimento, deixando de considerar a homossexualidade uma doença (American 

Psychological Association, 1975). Seguindo a mesma direção, no Brasil, em 1985, o 

Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade um 

desvio sexual e, em 1999, estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em 

relação às questões de orientação sexual, declarando que não seria permitido tratar 

a homossexualidade como doença, portanto, os profissionais estariam impedidos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/associa%25c3%25a7%25c3%25a3o_americana_de_psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/associa%25c3%25a7%25c3%25a3o_americana_de_psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/associa%25c3%25a7%25c3%25a3o_americana_de_psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/orienta%25c3%25a7%25c3%25a3o_sexual


 

 

 

sugerir ou assumir qualquer conduta no sentido de debelá-la (Conselho Federal de 

Psicologia, 1999).  

No dia 17 de maio de 1990, a Assembleia-Geral da Organização Mundial de 

Saúde - OMS -, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais, a 

Classificação Internacional de Doenças - CID (LAURENTI, 1984). Em 1991, a Anistia 

Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma 

violação aos direitos humanos (Conselho Federal de Psicologia, 1999). 

Apesar das importantes mudanças de posicionamentos legais e institucionais 

relacionadas à não patologização da homossexualidade, mais de cem anos depois 

das palestras de Freud, primeiro reconhecimento público da Psicanálise como uma 

nova ciência, PORCHAT (2010) lança questão fundamental para a atualidade: “[...] 

será que a teoria psicanalítica permitiria incorporar novas formas de sexualidade, 

novos gêneros, que não se ativessem ao binarismo dominante em nossa sociedade, 

sem cair na patologia”?  

É possível perceber, então, que movimentos legais e sociais não caminham 

juntos no que tange à forma como os aspectos relacionados à homossexualidade 

são refletidos no cotidiano.  

Para Amazonas (2009), a homossexualidade ainda é carregada de ideias 

preconcebidas e intransigência, porém os direitos dos homossexuais devem ser 

assegurados e estar livres de discriminação. 

Apesar das diversas configurações familiares existentes na atualidade, a ideia 

que a maioria das pessoas tem de família é a de um casal heterossexual e sua prole 

(ARAÚJO; OLIVEIRA, 2012; ZANARDO; VALENTE, 2009). 

Conforme Farias (2010, p. 104), apesar de alguns avanços há ainda o que a 

autora chama de “mitos” relacionados à homossexualidade e, logo, a 

homoparentalidade, o que contribui para a desinformação e reprodução do 

preconceito. 

De acordo com Rodriguez e Paiva (2009), o sofrimento das famílias 

homoparentais, além dos preconceitos sofridos, também se dá quando os familiares 

próximos não aceitam esse tipo de configuração entre seus integrantes. 

O sistema normativo de um país reflete e representa processos da história 

social, econômica, política e cultural de um povo. Nesse sentido, é recente a decisão 

unânime dos ministros do Superior Tribunal Federal, que reconheceram, em cinco 

de maio de 2011, a união homoafetiva e ainda foram favoráveis a não discriminação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/organiza%25c3%25a7%25c3%25a3o_mundial_de_sa%25c3%25bade
http://pt.wikipedia.org/wiki/organiza%25c3%25a7%25c3%25a3o_mundial_de_sa%25c3%25bade
http://pt.wikipedia.org/wiki/classifica%25c3%25a7%25c3%25a3o_internacional_de_doen%25c3%25a7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/anistia_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/anistia_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil


 

 

 

e à consequente legalização dessa modalidade de união. Conforme matéria 

veiculada neste dia, na revista on-line Brasil Atual, o Ministro Luiz Fux foi o primeiro 

a se pronunciar na sessão: “A União Homoafetiva é um fato, e já há normação para 

que os parceiros figurem como União Estável. Daremos a eles mais que um projeto 

de vida, daremos um projeto de felicidade” (TOLEDO, 2011, on-line).  

A partir da união homoafetiva, surge a homoparentalidade, cujas principais 

formas de acesso acontecem por meio da adoção legal ou ilegal e por meio das 

novas tecnologias reprodutivas (ZAMBRANO et al., 2006).  

No que diz respeito à adoção legal homoparental, em 27 de abril de 2010, o 

Supremo Tribunal de Justiça, “autorizou um casal formado por uma fisioterapeuta e 

uma psicóloga a adotar uma criança no Rio Grande do Sul, abrindo precedente 

jurídico para decisões judiciais semelhantes em todo o País [...]” (JUSBRASIL, 

2010), permitindo que no dia seguinte, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, em decisão unânime e inédita, autorizasse um casal 

homoafetivo, que já convivia há seis anos em conjugalidade homoerótica, a adotar 

uma menina de dois anos.  

Em 2005, em Catanduva, interior de São Paulo, Vasco Pedro da Gama Filho, 

de 35 anos, e Dorival Pereira de Carvalho Júnior, de 43, companheiros há 14 anos, 

decidiram adotar uma criança. Conseguiram adotar Theodora, que vivia no orfanato 

desde um ano e seis meses de vida, após dois anos na fila para adoção. No 

momento da adoção, ela estava com quatro anos de idade. A certidão de 

nascimento de Theodora traz o sobrenome dos dois pais - mas apenas dois anos 

depois da adoção ser concedida apenas a Vasco - e não faz menção a avós 

maternos ou paternos: fala apenas em avós. 

Toni Reis, atual presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), e David Harrad são pais de Alyson 

Harrad Reis. Lutaram por sete anos pela adoção, pois não queriam adotar como 

solteiros e sempre acreditaram ser importante lutar por seus direitos (Cf.: 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI56151-15228-2,00-

UMA+FAMILIA+BRASILEIRA.html). 

A adoção de crianças e adolescentes no Brasil é um tema complexo e muitas 

vezes cercado de sussurros, estereótipos e preconceitos. Se por um lado questões 

objetivas como papelada, habilitação para a adoção, leis, entre outras, perpassam o 

processo da adoção, em outra direção encontram-se questões subjetivas como 

http://revistaepoca.globo.com/revista/epoca/0,,emi56151-15228-2,00-uma+familia+brasileira.html
http://revistaepoca.globo.com/revista/epoca/0,,emi56151-15228-2,00-uma+familia+brasileira.html


 

 

 

abandono, crianças e adolescentes que querem - e necessitam - de pais e pais que 

querem ter filhos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos em 13 de julho de 

2010 e apesar de representar um passo importante no que diz respeito à garantia 

dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, mostra que tem muito a 

evoluir para que esses direitos cheguem à vida real. “No que tange à adoção, o ECA 

mostra claramente que não devemos transformar a adoção em um projeto de 

sociedade, mas, antes de tudo, lutar contra o abandono e a miséria.” (WEBER, 

2001, p. 68).  

O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) foi criado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), em abril de 2008, para consolidar dados de todas as comarcas do 

país referentes a crianças e adolescentes disponíveis para adoção, assim como o de 

pretendentes. O objetivo é traçar uma radiografia do sistema e, em consequência, 

acelerar o processo de adoção. Dados do Cadastro Nacional de Adoção, de 

dezembro de 2012, revelam que há mais pessoas interessadas em adotar que 

crianças ou adolescentes disponíveis para adoção.  Que mobilizações podem e 

devem ocorrer sem que sejam escolhidos vieses assistencialistas ou maniqueístas? 

Além do CNA, há um processo legal de adoção, cuja responsabilidade técnica 

de avaliação é operacionalizada por uma equipe multidisciplinar - entre eles 

psicólogos - subsidiando o juiz em sua decisão final. Desta forma, qual é a 

responsabilidade da Psicologia e dos psicólogos frente aos processos de adoção 

homoparental?  

Miranda, Fernandes Junior e Souza (2012), a respeito da homoparentalidade, 

destacam a importância do trabalho do psicólogo nos casos de adoção, oferecendo 

suporte e orientações durante esse percurso tão importante e transformador na vida 

de crianças/jovens adotados, bem como de seus pais (independente de suas 

orientações sexuais) e demais familiares. Porém, se as concepções que os 

psicólogos carregam sobre a homoparentalidade forem pouco acolhedoras e sem 

exame crítico sobre a temática, que qualidade teria tal apoio diante de uma adoção 

dessa modalidade? 

A respeito dessas concepções, Araújo e Oliveira (2008) realizaram um levantamento das 

representações sociais existentes, entre estudantes concluintes dos cursos de direito e psicologia, 

sobre a adoção de crianças por casais homossexuais. Foram percebidas em ambos os grupos ideias 

preconceituosas e majoritariamente contrárias à adoção de crianças por casais homossexuais. 



 

 

 

Perroni e Costa (2008), que desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

conhecer como os psicólogos clínicos compreendem o exercício da parentalidade 

por casais homossexuais, encontraram que, embora a maioria dos profissionais 

sinta-se preparada pessoal e profissionalmente, há nesses mesmos psicólogos que 

se sentem prontos uma contradição, pois expõem a não aceitação e despreparo, 

especialmente pessoal, bem como a necessidade de mais informações e estudos 

para um melhor aparelhamento na atuação profissional. De acordo com os 

resultados da pesquisa, os preconceitos e a impotência frente aos desafios 

enfrentados pelas famílias homoparentais se fazem presentes na prática da 

psicologia clínica, mesmo que de forma invisível. Para os autores, é importante que 

o profissional tenha consciência das próprias ideias cristalizadas relacionadas à 

parentalidade homossexual, buscando autoconhecimento e embasamento teórico 

para superá-las, pois, quando os pais seguem em busca dos serviços de um 

psicoterapeuta, sejam eles preventivos ou terapêuticos, a atuação desse profissional 

poderá tornar-se restrita, em vez de empática e libertadora, para essas famílias em 

processo psicoterapêutico. Ainda questionam: como esses pais, que buscam os 

serviços profissionais, poderão preparar seus filhos de maneira que se sintam mais 

seguros para enfrentar os preconceitos de sua comunidade, se os próprios 

profissionais têm suas dúvidas quanto à possibilidade de desenvolvimento saudável 

da identidade dessa criança? 

Miranda, Fernandes Junior e Souza (2012), a partir de pesquisa bibliográfica realizada, 

defendem que a homoparentalidade deve ser desconsiderada como influência na identidade sexual 

dos filhos, bem como na origem de transtornos comportamentais ou mentais, especialmente se 

comparados aos filhos de casais heteroparentais.  

Essas ideias de que a homoparentalidade possa ter consequências negativas para as 

crianças, apesar de não terem respaldo na literatura, são mantidas por psicólogos, entre eles os que 

trabalham com adoção. Amazonas (2009) ressalta o papel dos psicólogos no processo de adoção, 

descritos como “olhos do juiz”, pois são eles que entrevistam, orientam e realizam o estudo 

psicossocial que se apresenta com os pareceres técnicos favoráveis ou desfavoráveis para que a 

adoção se realize, isto é, se quem pretende adotar está apto para receber a criança de forma filial. 

Martinez e Barbieri (2008) propõem que, para além da análise do ambiente 

familiar composto por um casal homossexual - que obviamente deve ser 

considerado não apenas nesta modalidade parental, mas em qualquer configuração 

familiar -, o fundamental para o desenvolvimento de uma criança é a qualidade do 

relacionamento deste casal.  



 

 

 

Algumas questões apresentam-se diante da temática exposta - tão complexa 

e diversa em seus vários aspectos e singularidades -, mas ao mesmo tempo temas 

tão entrelaçados: a homoparentalidade e a adoção.  

As funções maternas e paternas não são literais, no que diz respeito ao 

gênero, mas como se apresentam - ou reverberam - esses papéis no dia a dia? As 

instituições brasileiras, especialmente as escolas, estão preparadas para lidar com 

essa realidade? Existe alguma complexidade específica nas relações 

homoparentais, ou seria como aquelas que se apresentam para quaisquer pessoas 

que decidam ser pais e mães? Essas questões articulam dois temas 

interdependentes e ainda em constituição. 

As constantes transformações sociais, especialmente no Brasil, exigem 

reflexões e revisões a respeito do papel do psicólogo, na medida em que a 

Psicologia deve atender às diversas demandas decorrentes destas transformações.  

Bauman (2001) destaca que, na pós-modernidade, tempo em que vivemos, 

nas esferas sociais temos exclusões de toda ordem - pobres, migrantes, imigrantes, 

homossexuais, feios, gordos, negros, estrangeiros: todos experimentam a inclusão 

parcial ou a não inclusão.  

Nessa direção, a psicologia deve cumprir um compromisso ético e social, que 

surge em diversas temáticas, mas especialmente naquelas que enfocam conflitos 

sociais, culturais e políticos. Um compromisso ético e social que não deve ser fixo e 

imutável, mas colocado sob reflexão constante. Ético e social porque a prática 

psicológica deve se articular às necessidades sociais e subjetivas na defesa de 

pessoas ou grupos desrespeitados em seus direitos; deve abrir espaço para a 

polifonia.  

Sustentar tais princípios - responder às demandas sociais e subjetivas 

respeitando a dimensão do si-mesmo e do outro - não é tarefa simples, mas as 

matérias primas da psicologia não são justamente as contradições, as 

ambiguidades, os conflitos e as tensões inerentes à experiência humana? 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer a temática da homoparentalidade - 

com foco na homoparentalidade acessada por meio da adoção - a partir da 

produção científica brasileira em teses e dissertações, nos últimos dez anos, de 

forma que produza uma articulação entre o papel da Psicologia e as possíveis 

demandas vindas dessas novas configurações familiares. 



 

 

 

A partir das novas configurações familiares e as configurações homoeróticas 

não mais escondidas - mas incluídas parcialmente - no contexto social, é relevante 

que a Psicologia lance um olhar crítico e investigativo sobre esta realidade. Portanto, 

essa pesquisa justifica-se, pois é fundamental acompanhar as transformações tanto 

das relações como dos novos arranjos familiares brasileiros, sendo esta, inclusive, 

uma temática interdisciplinar. Seja no contexto da clínica, da escola, de variadas 

instituições, o tema que se pretende investigar já está em pauta. 

 

A metodologia utilizada para essa pesquisa foi o levantamento bibliográfico de teses e 

dissertações produzidas nos últimos dez anos nas universidades brasileiras, disponíveis 

eletronicamente, que abordem os temas sobre adoção homoparental.  

Os textos foram lidos na íntegra e organizados por meio de fichamentos, de modo a produzir 

um panorama dessa discussão no Brasil.  

 

Foram encontrados 16 documentos: 7 teses e 9 dissertações. É possível notar um aumento 

significativo na produção científica brasileira sobre a temática, a partir de 2008. As instituições nas 

quais foram encontradas as teses são: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (uma); 

Universidade de Brasília – UnB (uma); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (uma); 

Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - USP-RP (uma) e Universidade de São Paulo - USP-

SP (três).  

As instituições nas quais foram encontradas as dissertações são: Universidade de São Paulo 

de Ribeirão Preto - USP-RP (uma); Universidade de São Paulo - USP-SP (uma); Universidade 

Estadual Paulista – UNESP (uma); Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ (uma); Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás - PUC-GO (uma); Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 

PUC-MG (uma); Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ (duas) e Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP (uma).  

 

Desses estudos, 11 foram realizados em instituições públicas (sete teses e quatro 

dissertações) e cinco foram realizados em instituições privadas (cinco dissertações). 

O panorama apresentado revela, a partir dos documentos encontrados, que a concentração 

dos estudos está na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo. Uma tese é da região 

Sul; uma tese e uma dissertação são da região Centro-Oeste e cinco teses e oito dissertações são da 

região Sudeste. 

 

Nos textos encontrados e analisados, Uziel (2002) e Zambrano (2008) abordam as questões 

da homoparentalidade a partir da Antropologia; Santos (2004) utiliza a Fenomenologia; Noronha 

(2008), Vieira (2011) e Almeida (2012) estudam a homoparentalidade por meio da Psicanálise; 

Toledo (2008) se referencia a partir da Análise de Discurso, de Michel Foucault; Paulo (2005) e Farias 

(2007) estudam a homoparentalidade segundo a Psicologia Jurídica; Zauli (2011) usa a Análise de 



 

 

 

Conteúdo, em contraponto à Análise de Discurso e Falcão (2004) analisa os resultados encontrados 

em sua pesquisa a partir de estudo quantitativo, baseado em Escala Likert, utilizando-se do programa 

estatístico SPSS. 

 

De acordo com o recorte da temática nessa pesquisa e diante da questão atual apresentada - 

relações homoparentais e adoção no Brasil -, é possível observar um reduzido número de estudos 

científicos - teses e dissertações - frente à realidade emergente que se coloca para a sociedade.  

Com relação aos estudos encontrados, observa-se certa convergência entre os autores no 

que diz respeito aos vários aspectos inerentes à adoção homoparental: família; constituição do 

sujeito, orientação sexual e homoparentalidade; processo legal da adoção (Uziel, 2002; Falcão, 2004; 

Santos, 2004; Paulo, 2005; Farias, 2007; Noronha, 2008; Toledo, 2008; Zambrano, 2008; Vieira, 

2011; Zauli, 2011; Almeida, 2012).  

Quanto à família homoparental encontra-se uma congruência entre os autores levantados 

que, em síntese, indicam que a definição de uma família transcende a sexualidade do casal e os 

laços consanguíneos. 

Em sua tese, Zambrano (2008) abre o debate sobre ser ou não o grupo constituído por uma 

pessoa/casal do mesmo sexo e seus filhos, uma família. É fundamental, então, que se levante a 

questão: quais os limites para que uma família seja considerada como tal? Essa é uma reflexão de 

grande interesse para a Psicologia. 

Questionando a equivalência que muitas vezes é feita entre laços familiares e laços 

consanguíneos, Paulo (2006) pesquisou, em sua dissertação, os vínculos psicossociais existentes 

entre pessoas sem ligação biológica ou jurídica, entre as quais existia uma relação tal que, durante a 

infância/adolescência de uma delas, a outra tenha exercido funções maternas, paternas ou fraternas. 

A partir da análise das entrevistas e de seu confronto com a revisão da literatura realizada, a autora 

inferiu que a genética e a legislação pouco ou nada têm a ver com a questão da família e que 

vínculos familiares estão muito além da consanguinidade, sendo formados a partir das experiências e 

vivências compartilhadas e das funções exercidas perante os demais membros do grupo familiar. 

Zauli (2011) corrobora com essas colocações, indicando que os laços de parentesco podem ser 

formados independentemente da existência de laços biológicos. 

Discorrendo sobre a história da família ao longo dos séculos, Santos (2004) destaca que o 

que caracteriza a família e o casamento pós-modernos é justamente a inexistência de um modelo 

dominante: isto significa que os tipos familiares na atualidade são múltiplos. Para seu trabalho, a 

autora se baseou numa visão ampliada e no conceito de família criado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. 

Isto significa que para a OMS família é qualquer grupo cujas ligações sejam baseadas na confiança, 

suporte mútuo e um desejo comum. 

Entre os novos arranjos familiares, surge a família homoparental na qual, segundo Zambrano 

(2008), o vínculo afetivo parental se dá entre pessoas do mesmo sexo. Para Zambrano (2008), a 

confluência entre sexualidade e filiação é um princípio, em geral, aceito pela sociedade, desde que 

não seja por meio da homoparentalidade.  



 

 

 

De acordo com Uziel (2002), embora a homoparentalidade seja uma fato, as dúvidas quanto 

à capacidade parental se intensificam, porém se a proposição é sobre a potência simbólica desta 

função - independentemente de gênero -, a interdição devido a uma união sexual não procriativa 

diante da parentalidade homossexual não pode ser usada como argumento; a discussão deve ser 

sobre a capacidade e disposição a parentalidade. A autora ressalta que se a família heterossexual 

confere longevidade à sociedade, na medida em que permite a procriação, a família homossexual 

pode ser considerada mortal, pois o ato sexual procriativo foi o que sempre referenciou, organizou, 

deu sentido e estruturou as filiações (Uziel, 2002). 

Alguns estudos indicam particularidades nas famílias homoparentais, sendo possível observar 

a busca por um lugar de pertença em que sejam minimizados o estigma e a não aceitação social. 

Se por um lado, a família homoafetiva é considerada dentre os novos arranjos familiares, por 

outro, a contemporaneidade dessa configuração provoca referenciais diferentes quando analisada a 

noção de parentalidade de seus membros. 

Os dados levantados na tese de Almeida (2012) demonstram que, apesar de singular, a 

família homoparental retoma valores da família tradicional. O autor observou convergência entre 

prática e vivência de parentalidade, pois a família homoafetiva estudada não se diferencia 

significativamente dos modelos tradicionais de família.  

Quando o foco dos estudos são os membros da família homoafetiva, dados interessantes são 

constatados. Toledo (2008), em sua tese sobre a família no discurso dos membros de famílias 

homoparentais, revela que os entrevistados defenderam repetidamente a normalidade de si mesmos, 

mas temem a rejeição social diante da exposição pública de sua orientação sexual e de sua família 

homoparental. Todos destacaram os sentimentos amorosos como o critério mais importante para a 

escolha de uma criança para adoção. 

 Santos (2004), em sua tese, visou compreender como homossexuais entre 20 

e 55 anos constituem famílias e vivenciam a parentalidade e suas relações de 

gênero. Pode observar que alguns dos pesquisados deixaram entrever uma 

homofobia internalizada, principalmente em relação à própria homossexualidade, 

sendo o modelo heterocêntrico da família recorrente nos discursos, assim como a 

falta de referenciais de famílias homossexuais. A autora destaca que os amores 

paterno e materno são construções sócio-histórico-culturais. 

 Do ponto de vista de estudos que formulam uma compreensão teórica sobre a 

família homoparental, encontrou-se Noronha (2008), que em sua dissertação, 

estudou a circulação pulsional em famílias homoparentais. Para a autora, o que 

determina a circulação pulsional são os investimentos libidinais, de acordo com o 

lugar que cada um ocupa no desejo do outro, atravessados pelos conjuntos 

socioculturais, políticos, econômicos e subjetivos. Concluiu que a circulação 

pulsional das famílias homoparentais não se distingue das demais e que o exercício 



 

 

 

das funções parentais independe do sexo da díade parental, porém, destaca que 

preconceitos sócio-históricos, econômicos, institucionais e libidinais existentes em 

relação à homoparentalidade contribuem para que as mesmas reproduzam o 

modelo da família nuclear heteroparental. Desse modo, preservam-se 

narcisicamente e são mais facilmente aceitas. Para esta autora, o grande desafio, 

portanto, tem sido conseguir instituir um modelo próprio. 

 O exercício da homoparentalidade e a constituição do sujeito inserido na 

família homoparental são incluídos nos debates científicos. 

Em sua dissertação, um estudo psicanalítico a respeito dos papéis e funções maternas e 

paternas exercidas na homoparentalidade, Vieira (2011) lança questões sobre o saber definitivo dos 

psicanalistas a respeito do que é ser uma família, um pai e uma mãe, pois entende que as próprias 

teorias psicanalíticas estão fundamentadas em pressupostos culturais naturalizantes. Diferentemente 

desses pressupostos, para este autor, as funções paternas não estão ligadas ao sexo biológico, mas 

ao campo do simbólico, carregadas de afeto, primordialmente abstratas e, como tais, passíveis de 

serem vivenciadas por qualquer ser falante, que tenha vínculo libidinal e simbólico com o sujeito, 

cujos efeitos são fundamentais para que este se constitua: lidar com o Real. As funções parentais e 

sexualidade são esferas distintas da subjetividade que se cruzam por uma contingência.  

 Uziel (2002) considera uma revisão de literatura feita no início dos anos 1980, a respeito do 

impacto da parentalidade homossexual sobre crianças (Kleber et al., 1986 apud Uziel, 2002) a partir 

da qual conclui que um dos temores, no caso da adoção homoparental, é que o casal homossexual 

possa apagar a diferença entre os sexos no desenvolvimento da criança adotada. Refere que, assim, 

a orientação sexual parental, no caso da homoparentalidade, parece ameaçar não apenas a 

sociedade em geral, mas a constituição do sujeito.  

Para Zambrano (2008), as dificuldades na identidade sexual por falta de um modelo do 

mesmo sexo que o seu - um dos problemas enfrentados pelos pais homossexuais no cotidiano social 

- está ligado a certezas do senso comum, sem nenhum respaldo nos resultados de pesquisas 

empíricas. Segundo um conjunto de pesquisas realizadas entre 1978 e 2002 sobre a 

homoparentalidade, levantadas pela autora, os resultados indicaram não haver distinção tanto em 

relação à habilidade parental entre pessoas heterosexuais e homossexuais, como em relação ao 

desenvolvimento de crianças criadas por famílias heterossexuais quando comparadas àquelas de 

famílias homossexuais.  

As questões legais estabelecem as diretrizes de um país e, nesse sentido, é possível verificar 

direitos garantidos tanto com relação à união homoafetiva como à adoção homoparental, porém, na 

prática, ainda são observadas dificuldades e dúvidas. 

Com relação ao processo de adoção, Almeida (2012) sugere que seja constituído um vínculo 

de rede entre os adotantes e entre estes e os profissionais envolvidos na adoção, pois desta forma 

isolamentos poderão diminuir e o silêncio poderá ser rompido, permitindo o enfrentamento dessas 

questões nos âmbitos político, social, jurídico e psíquico. 



 

 

 

Neste sentido, por não haver qualquer indicativo que impeça ou demonstre inaptidão para a 

adoção de crianças por casais homoparentais, a Constituição Federal garante o direito a não invasão 

da intimidade do casal - futuros adotantes -, isto é, apresenta a irrelevância de as equipes técnicas 

que acompanham o processo de adoção perguntarem sobre a orientação sexual dos pretendentes 

(SANTOS, 2011). Porém, segundo Uziel (2002), isto não impede que alguns psicólogos façam essa 

pergunta se julgarem pertinente ou relevante para avaliação do/a requerente à adoção, nos casos de 

adoção homoparental, em que uma pessoa solteira deseja adotar uma criança. 

Apesar de redundante, vale ressaltar que o social é construído por sujeitos humanos e desta 

seara os psicólogos obviamente são parte importante, carregando vieses e visões de homem e de 

mundo de forma diversa.   

Quanto às práticas psicológicas diante da temática, Toledo (2008) chama atenção para a 

utilização do termo homoparentalidade no âmbito dos estudos e práticas em Psicologia, pois para ele 

os psicólogos, em especial, participaram da construção da imagem do homossexual como outra 

espécie, associada à doença, ao pecado e ao crime, devendo, portanto, ter cautela para não defini-la 

como mais uma espécie deficitária de família (Toledo, 2008). 

 A partir da leitura de vários autores pertencentes às correntes de três teorias 

clássicas - Teoria Psicanalítica, Teoria da Aprendizagem e Teoria Cognitiva – 

Santos (2004) aponta que sexo e gênero indicam prerrogativas diferenciadas, uma 

vez que o primeiro refere-se ao biológico e o segundo ao cultural, ao social, ao 

simbólico. Para a autora, a expressão dos papéis de gênero e sua constituição 

histórico-social, nem sempre corresponde ao que é socialmente aceito, pois se 

naturalizam comportamentos atribuídos às mulheres e aos homens. Porém, a 

expressão dos papéis de gênero pode ser amplamente diversificada e nem sempre 

condiz com a orientação do desejo expressa pelos sujeitos, podendo levar à 

estigmatização, ao sexismo e à homofobia. 

Quanto aos vários discursos relacionados à homoparentalidade, Zambrano 

(2008) afirma que estes são costurados pelo preconceito, especialmente na escola 

e, o mais preocupante, entre os próprios especialistas que são convocados - entre 

eles psicólogos jurídicos - e, portanto, deveriam estar capacitados a responder por 

essas novas demandas. Conforme a autora, a Psicologia é uma das vozes 

representativas mais chamadas a opinar sobre a temática da homoparentalidade, 

porém, os psicólogos, de modo geral, demonstram grande desconhecimento sobre o 

assunto; sugere, então, a necessidade de se construir um saber psicológico a 

respeito. 

Investigando as concepções que psicólogos judiciários têm a respeito da adoção por 

homossexuais e a maneira que essas compreensões atuam nos processos de adoção, Farias (2007) 

concluiu em sua dissertação que essa temática deve ser intensamente debatida entre os profissionais 



 

 

 

porque de forma geral os psicólogos revelam falta de clareza quando devem emitir juízo a respeito 

desses processos, demonstrando contradições, ideias preconcebidas relacionadas à temática e 

crenças pessoais. 

Em uma pesquisa com universitários goianos das áreas de Humanas, Exatas e Biológicas, 

em que se procurou entender suas crenças sobre casamento e adoção de crianças por 

homossexuais, Falcão (2004) constatou que o grupo mais representativo era composto por 

preconceituosos flagrantes, levando-se em conta que a partir dos resultados os estudantes foram 

classificados em três grupos: preconceituosos flagrantes, preconceituosos sutis e não 

preconceituosos. Aplicando o questionário entre estudantes de Psicologia, revelou-se que estes, 

apesar de não considerarem a homossexualidade doença, eram contra a adoção homoparental 

devido à crença de que os pais serão os principais responsáveis pela formação da identidade dos 

filhos. O autor aponta que estudos científicos devem subsidiar o debate sobre a adoção 

homoparental, sob pena de teorias científicas serem representadas no senso comum. 

É nesse espaço que os desafios de qualquer área, que atravessa esse contexto, devem ser 

pensados e repensados: de forma a ultrapassá-lo. O papel do psicólogo que atua na complexidade 

da homoparentalidade no Brasil é relevante e emergente. Como afirma Uziel (2002), a Psicologia 

deve se posicionar junto a outros saberes para que as velhas respostas não restrinjam as novas 

realidades. 

 

CONCLUSÃO 

Indiscutivelmente questões como família, funções materna e paterna, constituição do sujeito, 

processo de adoção e aspectos sócio-cuturais são inerentes à temática das relações homoparentais 

e adoção, objeto deste estudo.  

Nesse sentido, vale destacar a complexidade acerca desta realidade: não cabe a marca com 

o sinal classificatório do patológico. Se a linguística engloba a linguagem humana em seus aspectos 

semânticos, psicológicos e sociais, há de se refletir sobre o que de fato pretende se comunicar a 

partir de termos como adoção, homoparentalidade e homossexualidade, em especial no meio 

científico. 

O conceito de família pode conter inúmeros significados, nem sempre convergentes, expostos 

por diferentes áreas, ao longo da história, portanto, o foco não deve estar em tentar defini-la, mas 

observá-la, especialmente a partir da realidade contemporânea. 

Se não há um modelo preponderante de família na pós-modernidade e se a OMS, 

reconhecida agência mundial, que tem por objetivo desenvolver a saúde dos povos, compreende a 

família, fundamentalmente, a partir dos vínculos sócio-afetivos, que sombras sociais podem ser 

lançadas sobre a família homoparental? 

Foi possível observar que os próprios integrantes das famílias homoparentais, sob certas 

circunstâncias, sentem-se em um lugar desconhecido, buscando referências na heteronormatividade. 

As próprias famílias homoparentais, talvez por conta de um cotidiano social às vezes penoso e 

incerto, enfrenta o dia a dia na direção de suas singularidades. Desta forma, é um momento em que 

posicionamentos extremados, especialmente aqueles dicotomizados ou polarizados, não ajudarão.  



 

 

 

Quando se fala sobre homoparentalidade e adoção, está se falando em família. E, logo, sobre 

leis. Porém, o que se busca é uma legitimidade que possa favorecer tanto o desenvolvimento da 

homoparentalidade quanto o dos sujeitos envolvidos mais diretamente com a questão, como, ainda, o 

da sociedade. 

Com relação à prática psicológica, essa pesquisa identificou a importância 

fundamental do psicólogo junto à homoparentalidade. Com frequência, cabe a este 

profissional assessorar juízes, escolas, pais, mães e as próprias crianças adotadas. 

Está em pauta a compreensão da homossexualidade, das funções materna e 

paterna, a concepção de como se forma um sujeito, sua identidade de gênero e sua 

sexualidade, a noção de estigma e a formação de preconceitos.  

Com essa discussão esperamos ter contribuído para a compreensão de um 

fenômeno social contemporâneo que exige a ampliação dos pontos de vista da 

Psicologia, evidenciando a necessidade de um debate acerca da formação do 

psicólogo diante de mudanças sociais que colocam em questão a sua visão de 

mundo e de ser humano. 
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Resumo: 

 

O DSM (APA) e CID (OMS) catalogam como transtorno mental as identidades de 

gênero transexuais. A campanha “Stop Trans Pathologization 2012”, organizada por 

movimentos sociais civis de vários países pretende a retirada do TIG (Transtorno de 

Identidade de Gênero) dos manuais de psiquiatria destas organizações. 

 

The DSM (APA) and ICD (OMS) catalog as mental disorder transsexual gender 

identities. The campaign "Stop Trans Pathologization 2012", organized by social 

movements civilians from various countries want the withdrawal of TIG (Gender 

Identity Disorder) manuals of psychiatry of these organizations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História/Documentos: 

 

O DSM (sigla em inglês para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais), produzido pela APA (American Psychiatric Association), e o CID (Código 

Internacional de Doenças) produzido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), 

são atualmente os documentos que guiam profissionais de saúde no diagnóstico de 

transtornos mentais, entre outras patologias.  

 

No ano de 1980, o DSM toma de empréstimo o termo “transexualismo”, 

cunhado em 1953, pelo endocrinologista Harry Benjamim, no livro “The Transexual 

Phenomenon”, para classificar como patologia a experiência transexual. O termo 

“Transexualismo” foi substituído por "Transtorno de Identidade de Gênero", por 

acreditar-se ser menos pejorativa essa denominação, na versão do DSM-IV-TR 

(2000). Atualmente, o DSM e o CID continuam a patologizar a transexualidade nas 

suas versões mais recentes: (DSM-IV, F.64, APA, 2000), e (CID-10, F.64, OMS, 

1992). 

 

Tratando especificamente do código F.64 (Diagnóstico de Transtorno de 

Identidade de Gênero) do DSM e CID, a WPATH (The World Professional 

Association for Transgender Health), associação que antes levava o nome do criador 

do termo transexualismo denominada HBIGDA (Harry Benjamin International Gender 

Dysphoria Association), é quem produz um guia de tratamento médico para as 

pessoas transexuais, o documento SOC (Standards Of Care For Gender Identity 

Disorders), que entre outras indicações, compreende que a única maneira das 

pessoas transexuais tem para "tratar o seu transtorno" seria com as intervenções 

corporais através de cirurgias. Além do SOC, o  “Endocrine Treatment of Transexual 

Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline”, também serve como guia 



 

 

 

no tratamento dado aos que se dispõem as intervenções médicas destinadas aos 

transexuais. 

 

 

Militância: 

Num contexto em que os direitos civis tem sido pauta constante em fóruns de 

discussão por todo o mundo, a afirmação das identidades trans tem pegado carona 

e se firmado na busca pelo reconhecimento de suas demandas pelo Estado e pela 

sociedade. Assim como grupos de mulheres, de homossexuais e outras minorias, 

transexuais tem se associado a fim de conquistar direitos em detrimento de suas 

particularidades. 

O ativismo trans tem obtido êxito e conseguido avanços acerca da 

despatologização, pelo ao menos no âmbito dos direitos civis. Na Espanha, em 

2007, o parlamento aprovou a lei de identidade de gênero mais adequada segundo 

os militantes do movimento social trans espanhol. A Lei trata de assegurar a 

mudança do sexo nos documentos oficiais, bem como o nome, sem a necessidade 

dos indivíduos trans passarem pelo diagnóstico e pela cirurgia de resignação sexual. 

Na Argentina, já em 2012, “a nova legislação vai além do reconhecimento formal e 

garante não apenas a alteração de registros e documentos conforme a “identidade 

de gênero autopercebida”, mas também inclui nos sistemas públicos de saúde as 

intervenções cirúrgicas e os tratamentos hormonais que forem necessários. Trâmites 

burocráticos também foram eliminados de modo a facilitar o processo de mudança – 

apenas o consentimento do interessado é necessário, sem que seja preciso 

percorrer infindáveis instâncias jurídicas.” (ONU) 

 



 

 

 

Manifestações ao redor do mundo 

Campanha STP-2012 

 

 

Logo da campanha 

 

Atualmente, o maior debate acerca dos direitos transexuais tem sido sobre a 

campanha "Stop Trans Pathologization-2012”, (STP-2012).  

A campanha foi proposta na cidade de Barcelona, na Espanha, na ocasião 

das “jornadas de debate para una reconstrucción de las politicas trans: 

deslegitimando el transtorno de identidad sexual”, em 2008.  

BENTO, afirma que “desde que o gênero passou a ser uma categoria diagnóstica, 

no inicio dos anos 1980 (4ª versão do DSM), é a primeira vez que ocorre um 

movimento globalizado pela retirada da transexualidade do rol das doenças 

identificáveis como transtornos mentais. A campanha STP-2012 mobiliza-se em 

torno de 5 pontos: 

 retirada do TIG (Transtorno de Identidade de gênero) do DSM-V e CID-11; 

 retirada da menção do sexo nos documentos oficiais; 

 abolição dos tratamentos de normalização binária para pessoas intersex; 

 livre acesso aos tratamentos hormonais e as cirurgias (sem a tutela 

psiquiátrica); 

 luta contra a transfobia, propiciando a educação e a inserção social e laboral 

das pessoas transexuais”. 



 

 

 

A respeito dos transtornos sociais sofridos pelas pessoas trans, o manifesto oficial 

da campanha STP-21012 afirma:  

“... denunciamos publicamente, mais uma vez, a psiquiatrização de nossas 

identidades e as graves consequências do chamado “transtorno de identidade de 

gênero” (TIG). Por “psiquiatrização” nomeamos a prática de definir e tratar a 

transexualidade sob o estatuto de transtorno mental (...) não acatamos nenhum 

tipo de catalogação, nem etiqueta, nem definição imposta por parte da 

instituição médica. Reclamamos nosso direito a autodenominarmos 

(...) reivindicamos o direito de modificar nosso nome e sexo nos documentos 

oficiais sem termos que passar por qualquer avaliação médica psicológica...” 

(http://www.stp2012.info/old/pt/manifesto) 

Na própria comunidade trans não existe consenso acerca da despatologização, 

pois isto implicaria em, não sendo considerados enfermos, haveria grandes 

dificuldades em se conseguir recursos públicos ou privados para se alcançar os 

tratamentos hormonais ou a cirurgia de resignação sexual. Senso assim foi proposta 

também a organização e publicação do livro "El Gênero Desordenado", para que 

pudessem ser discutidas as opiniões e apresentados estudos acerca dos prós e 

contras da manutenção ou retirada do transexualismo dos documentos DSM e CID. 

Assim, o movimento deve discutir seriamente suas demandas, pois, conforme 

apontou Judith Butler,  

“há, portanto uma oportunidade histórica de intervir criticamente nos discursos 

médicos que regulam a vida das pessoas transgêneros e transexuais(...) Com a 

revisão do DSM, este é o momento em que todos e todas transexuais devem pensar 

cuidadosamente como querem ser tratadas. O que está em jogo é se os processos 

de transição e transformação do corpo poderão ser tratados com dignidade e apoio 

social ou se a forma de regular e patologizar a vida das trans continuarão ou serão 

mais duras(...) Calar-se diante da classificação e diagnóstico de uma patologia, ou ir 

a luta com argumentações de vivências, cientificas e sociais para a retirada da 

classificação da patologia pela APA e OMS?.” (BUTTLER, Prologo, El Género 

Desordenado, Pg: 9-13, 2010)  

 A luta pela despatologização está cruzada por quatro linhas de conflito: 

 

a) quem defende a existência de uma enfermidade neurológica,  

b) quem considera a transexualidade  um transtorno mental,  

http://www.stp2012.info/old/pt/manifesto


 

 

 

c) quem entende que um transtorno pode ser utilizado como forma estratégica 

para reclamar direitos  e  

d) aqueles que negam a existência do transtorno e exigem direitos trans fora do 

marco da patologização. 

 

Em 03 de dezembro de 2012 foi anunciado pela APA o resultado da revisão do 

DSM-V. A categoria F.64 (TIG) foi substituída por “Disforia de Gênero”. Apesar do 

ativismo trans ter recebido a notícia como um avanço, discute-se internamente até 

que ponto a troca de definição irá causar impactos no bem-estar social das pessoas 

transgêneros. Em relação a estas mudanças, a campanha STP-2012 em 

comunicado oficial afirma: 

“las modificaciones introducidas en el DSM-5 no suponen una 

despsicopatologización de las expresiones, trayectorias e identidades trans. Siguen 

clasificadas en el DSM-5, bajo las categorías diagnósticas ‘Gender Dysphoria’ 

(‘Disforia de Género’) y ‘Transvestic Disorder’ (‘Trastorno Transvestista’) (APA 

2013a: 451, 702).  

En el textos explicativo que acompaña a los criterios diagnósticos de ‘Disforia 

de Género’ en el DSM-5 (APA 2013a), se diferencia el diagnóstico de una 

“[n]onconformity to gender roles” (‘no-conformidad con roles de género’, APA 2013a: 

458), identificando como criterio relevante para la aplicación del diagnóstico la 

presencia de un “clinically significant distress or impairment in social, occupational, or 

other important areas of functioning” (criterio B) (APA 2013a: 453)10. En la hoja 

informativa de ‘Disforia de Género’ publicado en la web, se resalta que la “gender 

nonconformity” (‘no-conformidad de género’, APA 2013d: 1), no es per se un 

trastorno mental. En caso del ‘Trastorno Transvestista’, el DSM-5 (APA 2013a) hace 

referencia a la diferenciación de la categoría diagnóstica de prácticas de cross-

dressing, resaltando la necesidad del cumplimiento del criterio B (“clinically 

significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of 

functioning”, APA 2013a: 702)11 

. Consideramos insuficientes estas matizaciones, ya que ambas categorías 

diagnósticas continúan formando parte del DSM-5, ‘Manual Estadístico y Diagnóstico 

de Trastornos Mentales’, perpetuando una conceptualización y tratamiento de la 



 

 

 

diversidad de género como trastorno mental.” (STP-2012 

http://www.stp2012.info/Comunicado_STP_agosto2013.pdf) 

 

 

 

Manifestações ao redor do mundo 
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Capa Livro “El Gênero Desordenado” 

 

Manifestações ao redor do mundo 

 



 

 

 

Resumo teórico: 

Com um olhar totalizante, a ciência médica institui o transexual universal: um 

transtornado mental que acredita ser um homem/mulher no corpo errado, com 

aversão às suas genitálias, de poucos interesses sexuais, com tendências 

suicidógenas e que deseja a cirurgia de transgenitalização a qualquer custo. 

Pode-se concluir que: “o discurso médico-psiquiátrico sobre as identidades 

trans constituísse como um discurso totalizante que presume a abordagem de todo o 

conhecimento cientifico, histórico e social, sem deixar lugar para outras 

compreensões.” (GUZMÁN; MONTENEGRO, El Género Desordenado, pg. 230, 

2010) 

A partir de trabalhos e artigos científicos pode-se afirmar que há 

incongruências no entendimento entre o “Transexual Oficial”, universal, 

compreendido das ciências médicas/psi, e as múltiplas realidades existentes, 

descritas pelos próprios indivíduos trans e pelas ciências sociais. A transexualidade 

não tem relação com a orientação sexual, o interesse sexual é comum em 

transexuais e as negociações entre masculinidades e feminilidades são múltiplas 

nas experiências trans. Bento (2008) afirma, “haver muito poder para pouco saber 

das ciências médicas/psi acerca de uma patologização da transexualidade”. Afirma 

também que muitas (os) transexuais não desejam fazer a cirurgia corretiva. Suas 

demandas estão muitas vezes em “mudar o nome nos documentos oficiais, motivos 

de muitos transtornos psíquicos e sociais”. E o que os impede de mudar os nomes 

nos documentos é que o diagnóstico de transexualidade é essencial para o direito a 

trocar os documentos pela legislação de muitos países. “O diagnóstico da 

transexualidade é realizado a partir de uma exaustiva avaliação (...) os programas 

de redesignificação definem como obrigatórios as “candidatas/os” no mínimo dois 

anos de terapia psicológica, terapia hormonal, o teste de vida real, teste de 

personalidade, exames de rotina e ao final, a cirurgia, se a equipe médica decidir 

que aquele (a) pessoa é de fato um (a) ‘transexual de verdade’. A equipe médica 

tem, portanto, o poder de definir o futuro da vida social dos indivíduos transexuais 

quando decidem dar ou não o diagnóstico de “transexualismo”. (BENTO, Pg: 47-48, 

2006) 

Discussões 



 

 

 

Através das leituras, pude compreender as diferenças entre as categorias de 

sexo (biológico) gênero (cultura) e sexualidade (subjetividade). Estas três categorias, 

que se apresentam no senso comum imbrincadas umas as outras, têem em suas 

expressões mais comuns, um resultado aproximado de sucesso do "modelo 

aceitável" impresso pela cultura, modelo este que segue todos os preceitos da 

norma heterossexual. Sendo assim, a linguagem e as instituições dão suporte e 

fiscalizam os deslocamentos, e o que foge do que prevê esta estrutura, deve ser 

alvo de um tratamento para o reencaixe. Patologizar, marginalizar e excluir são 

estratégias utilizadas para negar a existência de múltiplas possibilidades, sendo as 

ciências médicas grandes parceiras no diagnóstico daqueles que fogem aos marcos 

da matriz heteronormativa. Aproximai-me do contexto histórico a respeito da 

apropriação do saber médico/psi para a patologização das identidades trans.  

Nas aproximações antropológicas, interpretei que as distinções entre o/a 

transexual oficial e o/a transexual em suas vivências e práticas, pouco ou nada tem 

em comum. Familiarizei-me mais com as múltiplas possibilidades de se viver as 

identidades trans. Procurei me aprofundar no histórico do movimento social trans e 

entender qual a capacidade do ativismo de produzir efeito em associações como a 

APA ou em entidades jurídicas, governamentais e médicas, contudo, visto que a 

pesquisa de acordo com o cronograma inicial cumpriu apenas 1/3 do seu tempo 

previsto e com mais 2 anos de leituras e acompanhamento que temos pela frente, os 

dados expostos aqui são ainda parciais. 

Concluo com o que absorvi até aqui, com minhas palavras e a meu entender, 

a definição/conceito a respeito do que significa a transexualidade: 

“Pensar na experiência transexual é pensar no deslocamento do gênero 

(masculino/feminino) atribuído pela cultura ao sexo de nascimento (macho/fêmea). 

Estes deslocamentos provocam profundo desconforto nas instituições sociais e 

culturais, pois denunciam as falhas e o fracasso de uma ideologia essencialista, 

naturalista e totalitária.”  

Conclusões 

Através da pesquisa foi possível aproximar-se do tema das transexualidade e 

aprofundar-se teoricamente quanto às teorias especializadas em gêneros e 

sexualidades humanas. O acompanhamento dos documentos DSM e CID e de 

discussões referentes aos campos da militância e do campo científico, 



 

 

 

proporcionaram maior clareza em relação à necessidade de identificar e distanciar-

se ao máximo das armadilhas ideológicas a que estão acometidos muitos dos 

profissionais envolvidos no processo de revisão dos documentos e do movimento 

social. 

As relações de poder a que estão sujeitas as partes envolvidas no diagnóstico 

da transexualidade são, no mínimo, uma afronta à dignidade humana, visto que, no 

lado institucional, em muitos casos são as normas sociais que ditam, com o pano de 

fundo da autoridade médica, o que é normal ou patológico, no que diz respeito aos 

desejos e comportamentos das pessoas trans.  

Envoltos a moldes, muitos profissionais Psi são guiados por manuais (DSM e 

CID) que, especificamente no código f.64, do qual tratamos aqui, não contemplam o 

todo real das possibilidades existentes, limitando a um modelo ideal cercado por 

padrões que não correspondem às vivências possíveis dos gêneros, patologizando o 

que foge as estreitas e binárias concepções estruturais de classificação e 

pensamentos puramente normativos e culturais. Tais manuais que sequer levam em 

consideração o social quando classificam esta “patologia”, ou pelo ao menos 

relativizam comportamentos e situações recorrentes vividos pelas pessoas trans. 

Utilizam-se sim, ao contrário, de situações de causas sociais para justificar a 

patologia e suas classificações, como se o transtorno fosse causado por e para a 

pessoa trans. 

 

 

 

Perspectivas 

A pesquisa “Ativismo globalizado pelo fim da patologização da transexualidade” 

trouxe-me motivação para seguir com o tema na minha carreira acadêmica. 

Continuarei até o fim da pesquisa, previsto para dezembro de 2014 e terei como 

aproveitamento o aprendizado e experiência, aprimorando e aprofundando o tema 

em minha monografia do curso de Ciências Sociais, prevista para ser apresentada 

em 2013.2. Além de apresentação de trabalhos em congressos de iniciação 

científica e demais relacionados com a temática. 
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DISCUSSÕES SOBRE A ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA NA 

ABORDAGEM DOS TEMAS SEXUALIDADE E GÊNERO NOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

RESUMO 

Considerando a importância da discussão e da reflexão crítica sobre a atuação de 

psicólogos(as) nos meios de comunicação, foi realizada pesquisa com estudantes 

de Psicologia e Comunicação. Identificamos elementos na fala dos(as) participantes: 

1) Crítica à compreensão normativa do gênero e da sexualidade; 2) Crítica à posição 

atribuída aos(às) psicólogos(as) nos meios de comunicação e 3) Reflexões sobre 

diferentes possibilidades de atuação.  

Palavras-chave: Sexualidade, Gênero, Psicologia, Meios de Comunicação.  

 

ABSTRACT 

Considering the importance of the discussion and the critical reflection about the 

practice of psychologists in the media, there were conducted meetings with the 

participation of  students of the courses of Psychology and Communication. We 

identified on the speech of the participants: 1) Critical to the normative 

comprehension of gender and sexuality; 2) Critical to the position attributed to the 

psychologists in the media and 3) Reflections about possibilities of actions.  

Keywords: Sexuality, Gender, Psychology, Media.  

 

Introdução 

 

Sexualidade e Gênero nos Meios de Comunicação 

Os meios de comunicação atualmente fazem parte do dia-a-dia das pessoas, 

de forma cada vez mais intensa. Além do entretenimento, da distração e da 

diversão, os materiais midiáticos também promovem formas de ver e compreender o 

mundo, que são muitas vezes aprendidas de forma incisiva eficaz justamente por 

esse caráter prazeroso e lúdico. Programas televisivos, anúncios publicitários, 

músicas, filmes, revistas, sites da internet etc. revelam-se como espaços onde se 

instituem intensos processos de aprendizagem, podendo ser considerados enquanto 

“Pedagogias Culturais” (ALVES, 2002; CÂMARA, 2007; LOURO, 2004, MEYER, 

2009). Dificilmente a relação estabelecida com os artefatos da mídia é considerada 



 

 

 

de modo reflexivo e crítico, o que contribui para que os padrões continuamente 

ensinados e assimilados por meio deles sejam reforçados de forma sutil, vistos como 

naturalizados. Dentre os aprendizados promovidos por estes artefatos, está o 

aprendizado sobre o gênero e a sexualidade. Louro (2008) discute sobre a 

importância crescente da mídia no processo de educação e socialização: 

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 

aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 

empreendida de modo explícito e dissimulado por um conjunto inesgotável 

de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 

inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médica mantêm-se, 

por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por 

muito tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram absolutos, quase 

soberanos. Mas como esquecer, especialmente na contemporaneidade, a 

sedução e o impacto da mídia (...)? Vivemos mergulhados em seus 

conselhos e ordens, somos controlados por seus mecanismos, sofremos 

suas censuras. As proposições e os contornos delineados por essas 

múltiplas instâncias nem sempre são coerentes ou igualmente autorizados, 

mas estão, inegavelmente, espalhados por toda a parte e acabam por 

constituir-se como potentes pedagogias culturais (LOURO, 2008, p. 18).  

 O corpo, o sexo, o erotismo, os relacionamentos, o prazer, são temas muito 

falados, discutidos, mostrados por meio de imagens, dicas, conselhos, notícias, 

depoimentos, polêmicas, uma exposição intensa e contínua que pode, muitas vezes, 

transmitir a impressão de que atualmente vivemos em uma sociedade com uma 

maior liberdade, com uma maior abertura para que estes temas sejam abordados. 

Mas essa grande exposição acaba por ocultar elementos bastante normativos de 

nossa compreensão da sexualidade e do gênero hoje. Muitos preconceitos 

permanecem e ainda há linhas muito rígidas que delimitam e engessam o que 

permitido, aceito e valorizado. A grande frequência com que o assunto é 

apresentado não significa necessariamente uma compreensão mais ampla e 

abrangente da sexualidade e do gênero em sua diversidade, em seus aspectos 

múltiplos e plurais (DARDE, 2009; FELIPE, 2006; FISCHER, 2008; LOURO, 2008; 

MEYER, 2009).  

 Enquanto algumas formas de viver a sexualidade e o gênero recebem muita 

visibilidade, outras são continuamente silenciadas e excluídas. Dentre os exemplos 

do que é comumente negado ou ignorado estão a ampla diversidade de formas de 

se relacionar; de arranjos sociais, afetivos e familiares; a pluralidade de modos de 



 

 

 

desejar, buscar e experienciar prazeres; os cruzamentos de fronteiras e os conflitos 

relacionados à rigidez dos limites do que é considerado como “normalidade” 

(LOURO, 2008).  

Junqueira (2009) afirma que o silenciamento pode ser uma forma muito eficaz 

de sustentar a norma e preservar intacto todo um quadro de desigualdade e 

opressão. Miskolci (2005) defende que é preciso quebrar o silêncio sobre a 

possibilidade das sexualidades e dos gêneros não seguirem um modelo único e as 

discussões sobre as representações presentes nos produtos midiáticos podem ser 

um caminho para isso. 

Para trabalharmos com questões como os padrões normativos de 

sexualidade e gênero, as desigualdades e preconceitos, é preciso que haja o 

movimento de pensarmos esses temas a partir de um olhar crítico, com a busca por 

compreender a organização social em que esses elementos são gerados e 

fortalecidos, reconhecendo sempre que, por sermos fruto desta mesma sociedade, 

estamos necessariamente incluídos(as) nos aspectos que discutimos. Miskolci 

(2012) ressalta como as normas sociais e os ideais coletivos moldam a todos(as) 

nós, de forma que, ao buscarmos a crítica e desconstrução, é importante também 

olhar para nós mesmos(as). Lidar com as diferenças é também colocar-se em 

questão e transformar-se. Nas palavras de Louro (1997, p. 141):  “(...) não há como 

negar que a disposição de questionar nosso próprio comportamento e nossas 

próprias convicções é sempre muito mobilizadora”. A autora discute também o 

quanto é necessário considerar relações de poder que compartilhamos, em que 

estamos imbricados(as), reconhecer o quanto estamos inseridos(as) e 

permeados(as) pelo que discutimos e questionamos. Como apontou Britzman 

(2010), muitas vezes o maior e mais desafiante aprendizado consiste num 

desaprendizado, um exercício de desconstruir, desestabilizar, reconhecer as 

contradições e desvelar os padrões que foram cristalizadas e naturalizados ao longo 

de nossa educação. 

Louro (1997) afirma que nossas práticas rotineiras e comuns, nossos gestos e 

palavras mais repetidos e banalizados, precisam se tornar alvo de atenção 

renovada, afirmando que a tarefa mais urgente talvez seja justamente desconfiar do 

que é tomado como “natural”. A autora acentua a importância de se atentar às 

práticas comuns pela eficiência da normalização contínua e que estas contêm. 

Dentre estas práticas cotidianas, podemos destacar o contato com os materiais 



 

 

 

midiáticos. 

Louro (2004) destaca como, nos discursos da mídia, os grupos dominantes 

não apenas têm a voz para falar sobre si, mas também para falar sobre os demais, 

construindo representações que têm poderosos efeitos de verdade. Os discursos da 

mídia contribuem para que grupos sexuais, de gênero, étnicos, raciais ou de classe 

mantenham-se impedidos e marginalizados. “Algumas identidades são tão ‘normais’ 

que não precisam dizer de si; enquanto outras se tornam ‘marcadas’ e, geralmente, 

não podem falar por si” (LOURO, 2004, p.67).  A mídia é considerada como um 

espaço em que ocorrem poderosos processos educativos, que não apenas 

transmitem conhecimentos, valores ou verdades, mas também produzem 

identidades, formando e constituindo os sujeitos. Desta forma, a autora ressalta a 

importância de analisar como as identidades são representadas nos meios de 

comunicação, como lhes são atribuídos significados sociais, ordenamentos, 

hierarquias e diferenciações; quais identidades gozam de privilégio, legitimidade e 

autoridade e quais são desvalorizadas, representadas como desviantes e ilegítimas. 

Azevedo (2010) discorre sobre como as instituições midiáticas formam um 

sistema carregado de valores e padrões de conduta que são transmitidos 

constantemente aos indivíduos que, embora sejam atingidos direta ou indiretamente, 

nem sempre têm consciência dessa influência no modo como vivem, compreendem 

e se relacionam com outras pessoas.  

Fischer (2008) defende que é preciso "desmanchar" os materiais midiáticos 

através de um trabalho pedagógico sério e criativo, com uma leitura criteriosa da 

esfera cultural, com questões sobre como cada um de nós participa dos processos 

de produção de sentido em nossa sociedade; qual a distância ou proximidade entre 

a forma como somos representados e a forma como vemos a nós mesmos; de que 

forma se complementam ou entram em choque as mobilizações, reivindicações e 

conquistas e as formas de sociabilidade construídas e veiculadas no espaço da 

mídia; de que modo os sujeitos são representados ou excluídos das narrativas 

midiáticas.  

Rubin (2003) discute como embora muitas vezes a sexualidade ainda seja 

considerada como um assunto sem importância, um desvio de preocupações mais 

sérias, os conflitos contemporâneos sobre o tema têm um imenso peso simbólico, 

mobilizando ansiedades sociais e grande intensidade emocional. A autora defende 

ser necessário identificar, descrever, explicar e denunciar a desigualdade, a injustiça 



 

 

 

e a opressão sexual, por meio de ferramentas conceituais refinadas e linguagem 

crítica convincente que permitam compreensões ricas sobre a sexualidade na 

sociedade e na história. Um dos principais elementos a ser contestado é a 

compreensão essencializante da sexualidade, a visão desta como natural e a-

histórica. Outro ponto importante a ser combatido é a compreensão da sexualidade 

enquanto negativa, perigosa e destrutiva, tratada com suspeita, julgada, condenada 

e associada à culpa. 

Louro (1997) chama a atenção para a importância do questionamento e de 

afiarmos nosso olhar, nossa atenção e nossa sensibilidade ao nos propormos a 

desconstruir as desigualdades:  

“Sensibilidade que supõe informação, conhecimento e também desejo e 

disposição política. As desigualdades só poderão ser percebidas- e 

desestabilizadas e subvertidas- na medida em que estivermos atentas/os 

para suas formas de produção e reprodução” (LOURO, 1997, p. 121). 

Fischer (2008) afirma que, ao tomarmos a mídia como objeto de estudo, um 

dos temas imprescindíveis é o da normalização de nossa subjetividade, de nossos 

corpos, de nossa sexualidade. Tal normalização se dá por meio de muitas vozes, 

como quando diversos(as) especialistas são convidados para conferir caráter de 

verdade, seriedade, credibilidade e cientificidade ao que é transmitido. Dentre estes 

especialistas, estão os (as) profissionais da Psicologia, o que aponta para a 

importância da discussão sobre esta posição atribuída a eles(as) no decorrer da 

formação.  

 

 

A Posição Atribuída Aos (Às) Profissionais da Psicologia nos Meios de 

Comunicação 

A forma como os discursos midiáticos abordam o gênero e a sexualidade 

contribui, muitas vezes, para alimentar um quadro de desigualdades, 

estigmatizações e exclusões. Seria importante que os (as) profissionais da 

Psicologia contribuíssem para quebrar essa lógica, e não para legitimá-la.  

Nos meios de comunicação, é atribuída aos(às) psicólogos(as) a posição de 

“especialistas”, como autoridades com credibilidades para apontar como as formas 

de viver o gênero e a sexualidade podem e devem ser, quais são os modos de ser 

tidos como “normais”, “saudáveis”, “adequados”. São pedidas técnicas, fórmulas, 



 

 

 

receitas e explicações que descrevam "as coisas como são", por exemplo: “entenda 

os diferentes modos de ser de homens e mulheres”, “saiba tudo sobre 

homossexualidade”, “aprenda como são os relacionamentos que dão certo”, o que 

culmina em uma compreensão engessante e restritiva da subjetividade. A demanda 

contínua por técnicas sobre como amar, como se relacionar, como desejar, faz com 

que os(as) psicólogos(as) sejam colocados em uma posição de autoridade, que 

culmina na construção da imagens destes(as) profissionais como agentes de 

normalização. É como se a Psicologia portasse um saber absoluto, fosse detentora 

da verdade sobre quem as pessoas são e sobre como devem ser. É importante 

desconstruir esta compreensão da Psicologia que engessa e restringe as múltiplas e 

singulares formas de subjetividade (COSTA, 1999; HOHENDORFF, 2005; KEHL, 

2002; MAIA, 2009).  

Maia (2009) discute sobre como os(as) psicólogos(as) são frequentemente 

convidados para responder sobre as mais diversas questões sobre o que seria ou 

não seria “normal” nos modos de se viver a sexualidade. A autora ressalta a 

importância de se refletir sobre como muitas vezes, a forma como os (as) 

profissionais se posicionam acaba por transmitir padrões irrefletidos. É necessário 

que, no decorrer da formação em psicologia, haja espaço para que os estudantes 

possam refletir sobre os padrões presentes tanto nas concepções pessoais quanto 

nas argumentações científicas, buscando não reproduzir discursos repressivos e 

reforçar os padrões normativos vigentes. 

Costa (1999) alerta como há cada vez mais prescrições, recomendações de 

exercícios, aconselhamentos para que todos se esforcem, se vigiem, se controlem, 

se disciplinem, de modo que os profissionais permanecem atados ao cientificismo, 

ao invés de rever os postulados teóricos e técnicos que orientam suas práticas. Os 

ensinamentos acabam por fortalecer a intolerância à cada pequena falha, o que 

acaba sendo responsável mais por aumentar do que por amenizar e aliviar o 

sofrimento psíquico dos que procuram ajuda. Desta forma, é muito importante a 

problematização sobre a normatização de sentimentos e condutas, afinando nosso 

olhar para percebermos quanto, em nossas práticas, podemos estar reforçando o 

sofrimento que nos propomos a combater. 

Kehl (2002) aponta a importância de desconstruir a imagem da Psicologia 

como tendo uma função normatizadora da subjetividade. A autora discute como 

oferecer explicações e prescrições muitas vezes funciona mais como uma forma de 



 

 

 

apaziguar e silenciar sobre a questão do que propor a reflexão, suscitar indagações. 

Outro risco é a possibilidade de se manter a imagem de que há um saber absoluto, 

uma capacidade de revelar a verdade sobre quem as pessoas são. Por meio de 

afirmações simplistas, o(a) psicólogo(a) pode reiterar certezas cristalizadas e 

contribuir para visões essencializantes e naturalizantes. Não cabe ao (à) psicólogo 

(a) portar um conhecimento que legitime, justifique ou autorize as experiências e 

desejos dos sujeitos, mas sim, reforçar que a produção de sentidos e significados 

sobre o que se sente, se pensa e se vive cabe a cada um. 

Hohendorff (2005) aponta como importante na atuação dos (as) psicólogos 

(as) no meio de comunicação buscar intervir sobre o discurso do senso-comum, 

provocar estranhentos capazes de descristalizar certezas e abrir brechas em 

concepções estáticas incitando os(as) leitores(as) ou espectadores(as) a refletirem e 

buscarem construir a própria versão. É preciso apontar e valorizar a singularidade, a 

dimensão subjetiva ao invés de oferecer explicações que generalizem, massifiquem, 

desmistificando que haja uma verdade única e absoluta, esclarecendo que, diante 

do sofrimento, de dúvidas e de conflitos, a psicologia é um campo do saber que 

busca a investigação e a ressignificação a partir das singularidades de cada sujeito e 

de cada experiência. 

Podemos sintetizar as discussões realizadas pelos autores ressaltando como 

assumir posturas prescritivas, normativas ou preventivas que a mídia reiteradamente 

demanda é ir contra o papel da psicologia de promover a reflexão e combater o 

preconceito (COSTA, 1999; HOHENDORFF, 2005; KEHL, 2002; MAIA, 2009). Por 

isso, é importante que no decorrer da formação em Psicologia, haja espaço para 

discussões, problematizações e reflexões críticas tanto sobre os materiais midiáticos 

quanto sobre as posições possíveis para a atuação profissional nos meios de 

comunicação.  

 

Discussões Sobre A Atuação de Profissionais de Psicologia no Grupo 

“Sexualidade, Gênero e Mídia”. 

O projeto “Grupo de Discussões sobre Sexualidade, Gênero e Mídia- Um 

espaço de diálogo entre Psicologia e Comunicação” é realizado desde 2011, em 

encontros semanais com a duração de uma hora e meia, no Centro de Psicologia 

Aplicada da Unesp, campus de Bauru, com a participação de cerca de 10 

estudantes dos cursos de Psicologia e Comunicação (Jornalismo, Rádio e Televisão, 



 

 

 

Relações Públicas e Design). A proposta de realização do projeto se baseou na 

importância da discussão sobre como temas como sexualidade e gênero têm sido 

representados nos meios de comunicação. Para isso, busca-se criar um espaço 

para o diálogo, reflexão, problematização e questionamento com discussões sobre 

materiais midiáticos e pesquisas realizadas na área de sexualidade e gênero. No 

ano de 2012, o principal tema abordado foi a atuação de profissionais da Psicologia 

quando convidados a discutir e responder a questões que envolvem sexualidade e 

gênero nos espaços midiáticos.  

Como forma de concluir as atividades, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com seis participantes do curso de psicologia sobre as discussões, 

reflexões e atividades realizadas no grupo. Nas questões foi abordado o que os(as)  

motivou a participarem do grupo; o interesse pelo tema sexualidade, gênero e mídia; 

de que forma o grupo influenciou e contribuiu na compreensão sobre o assunto; 

quais foram as contribuições no âmbito pessoal e também na formação acadêmica e 

profissional; opinião sobre como os encontros foram conduzidos, sobre as atividades 

realizadas e a dinâmica entre os participantes; exemplos de temas, encontros ou 

momentos que foram mais marcantes etc. Neste trabalho apresentaremos, a partir 

da análise destas entrevistas, alguns dos elementos discutidos sobre a atuação de 

profissionais da Psicologia nos meios de comunicação.   

 

Apresentação das Discussões Realizadas no Grupo a Partir das Falas dos(as) 

Participantes 

 

1) Crítica à compreensão normativa do gênero e da sexualidade  

 No decorrer dos encontros do grupo foram realizadas atividades em que eram 

trazidos, analisados e discutidos exemplos da abordagem sobre sexualidade e 

gênero em diferentes materiais midiáticos. Um aspecto identificado com frequência 

foi a forma normativa como os temas são representados, aspecto que foi ressaltado 

pelos(as) participantes ao indicarem o que foi mais marcante na realização das 

análises: 

 

 “Os meios de comunicação normatizam as condutas, os 

comportamentos, as formas de prazer masculinas e femininas, o corpo, a 

sexualidade, os objetos de desejo- quem é tido como desejável ou não. 



 

 

 

(...) Cria-se o “normal”, o ideal, a norma” (P2). 

 

“Como se houvesse um padrão correto, adequado, saudável para todas 

as pessoas, que é passado como natural, como se aquilo fosse 

naturalmente correto, sendo que é arbitrário e é guiado por interesses de 

certos grupos, é interessante para a manutenção das relações que seja 

visto como natural. Mas para você ser daquela forma “normal” não há 

nada de natural nisso, mas se você não corresponde a esse padrão 

“normal”, se você viver de uma forma diferente, você é colocado num 

lugar de desvio e o padrão normal sempre estará lá sendo exposto pra 

você e convidando você pra querer viver daquela forma, que se diz a 

forma mais bonita e melhor possível” (P1). 

 

“A mídia vende formas de ser feliz, se você seguir determinados 

caminhos, se você agir de determinada forma, você consegue ser feliz no 

seu relacionamento, você consegue ser feliz com seus filhos, você 

consegue ser feliz, são vendidos modelos de felicidade “é assim que tem 

que ser”, e as pessoas aprendem “eu não sou feliz porque não sou dessa 

forma”, como na “família margarina”” (P4). 

 

“Há uma demanda de adequação, o sujeito se enquadra ou dentro do 

padrão imposto, ou fora, e sofre as consequências por estar fora desse 

ideal” (P3). 

 

 A discussão sobre diferentes temas nos encontros foi permeada pela 

problematização sobre a normatividade, sobre como os padrões são transmitidos e 

reiterados, sobre a frequente naturalização destes padrões e sobre o modo como 

são gerados preconceitos, desigualdades e exclusões. Foi realizado continuamente 

o movimento de questionar, de desconfiar do que é tido como “natural” e de refletir 

sobre possíveis formas de desconstrução: 

 

 “Uma coisa que a gente fez muito no grupo foi questionar a naturalidade 

das coisas, a gente encara tudo como sendo natural “é natural que o 

homem se atraia pela mulher, é natural que o amor faça a gente feliz, é 



 

 

 

natural que o homem faça isso e a mulher faça isso”, a gente acha que é 

super natural, mas é uma idéia construída culturalmente, e isso é muito 

negativo, leva a segregar pessoas, ao preconceito, ao julgamento, 

socialmente acho que se a gente levasse em conta esses fatores, refletir 

mais, vemos quantos equívocos a gente comete, a gente passou a 

questionar muito mais.  (...) passar a questionar isso, o que é natural e o 

que não é, descontruir isso, foi uma das coisas mais importantes que 

aconteceram no grupo.” (P6).  

 

Outro movimento que ocorreu no decorrer de todo o projeto foi a reflexão 

sobre o a importância dos profissionais que trabalham com o tema sexualidade e 

gênero refletirem sobre a própria história, sobre a própria trajetória, buscando 

reconhecer como as próprias concepções, valores e preconceitos interferem e 

atravessam a atuação profissional. Houve também a discussão sobre como a 

compreensão normativa e repressiva da sexualidade e do gênero permeou e 

permeia a edução de todos(as). Este exercício de refletir sobre as próprias 

experiências foi relatado nas falas a seguir: 

 

 “No grupo nós fomos além da normatividade, questionar, desconstruir, 

falamos muito da importância da desconstrução, e também sobre refletir 

criticamente nossos padrões, o que tem em nós que é normativo, nos nossos 

relacionamentos, o que internalizamos, como foi nossa educação, na escola, 

na família, na religião, cada um trazia uma experiência, da infância, da 

família, dos relacionamentos...” (P2) 

 

“Eu achei que eu fosse uma pessoa sem preconceitos, “sou homossexual, 

não tenho preconceitos”, e eu percebi que eu tinha muitos preconceitos, e 

percebi que quanto mais a gente reflete mais a gente entende o quanto 

estamos imersos na nossa cultura, como a gente ainda tem muita coisa pra 

melhorar, isso foi algo que ficou, a nível pessoal mesmo, que vou levar 

comigo, instigou muita curiosidade, a realmente questionar o mundo que eu 

vivo, mesmo as convivências sociais, familiares, passei a questionar, isso foi 

muito interessante, e foi interessante perceber como as pessoas elevam 

esses padrões a nível inimaginável. Perceber a força desses padrões, como 



 

 

 

eles são impositivos sobre a gente.” (P6).  

 

2) Crítica à posição atribuída aos(às) psicólogos(as) nos meios de 

comunicação  

 A atuação de profissionais de psicologia nos meios de comunicação também 

foi tema das análises e reflexões realizadas pelo grupo. As atividades envolveram a 

discussão sobre diferentes exemplos de espaços em que psicólogos(as) são 

convidados(as), o que é requerido destes(as) profissionais e como eles(as) se 

posicionam, por exemplo, em reportagens de programas televisivos sobre questões 

que envolvem sexualidade e gênero e em colunas de consulta de revistas em que 

são enviadas e respondidas dúvidas. Nas falas a seguir é possível identificar quais 

foram os elementos que mais chamaram a atenção dos(as) participantes: 

 

“A ideia é que existe um padrão de ser humano que é tido como adequado e 

correto e o psicólogo como veículo para chegar até esse padrão. (...) Como 

se fosse fácil, ele tem a resposta e a resposta resolve imediatamente o que 

você tem, está sanada sua dúvida e você fica ok. (...)” (P1). 

 

“Espera-se da Psicologia a resolução de problemas, “o que eu faço”, nunca 

reflexiva, crítica, respostas e ponto final.” (P2).  

 

“Espera-se um direcionamento, uma confirmação do que está colocado, se é 

normal, se é certo fazer, se é errado, o que fazer, como fazer, quando fazer.” 

(P3). 

 

“Espera-se do psicólogo a posição de normatizar, de dar o aval de 

normalidade, com uma fetichização do profissional, como se ele fosse capaz 

de mudar as pessoas, de torna-las “normais”, com perguntas como “é 

normal?”, “posso fazer?”” (P2). 

 

“É esperado que os psicólogos dêem nomes para o que as pessoas são e 

têm, dêem uma resposta, dêem um motivo, apontem a doença, apontem o 

desvio, sem nenhuma problematização” (P4). 

 



 

 

 

“Os diagnósticos viram termos popularizados, os próprios jornalistas que 

entrevistam usam os termos diagnósticos nas perguntas esperando respostas 

padronizadas” (P5). 

 

“É como se a Psicologia tivesse milhões de respostas para tudo, como se o 

psicólogo fosse um guru e pudesse responder tudo, independente da 

pergunta, independente da área, como se ele soubesse tudo o que precisa 

ser feito” (P4). 

 

“O sujeito é mantido em uma relação de passividade diante das questões que 

ele tem, cabe ao psicólogo dizer quem o sujeito é e porque ele age dessa 

forma” (P3). 

 

“É como se o psicólogo soubesse muito mais sobre a pessoa do que ela 

mesma” (P4). 

 

 Nas análises foi identificada como é esperado dos(as) profissionais da 

Psicologia que adotem uma postura normativa e prescritiva, sendo atribuído a 

eles(as) o poder de definir e explicar quem os sujeitos são e podem ser, o que é 

correto e saudável desejar, com a classificação e a patologização de determinadas 

identidades e práticas e a naturalização daquelas que correspondem aos padrões 

vigentes.      

 

3) Reflexões sobre diferentes possibilidades de atuação. 

A partir das discussões sobre como é a Psicologia é representada nos meios 

de comunicação e, mais especificamente, como é a atuação dos(as) psicólogos(as) 

em relação à abordagem dos temas sexualidade e gênero, foi realizado o 

movimento de refletir sobre que posturas e práticas seriam possíveis para 

desestabilizar a normatividade e buscar transmitir uma compreensão mais 

abrangente, reflexiva e crítica. Nas falas sobre essas discussões nas entrevistas, 

os(as) participantes ressaltaram tanto a importância quanto os desafios na busca por 

quebrar os padrões: 

 

“(...) a função seria, para o psicólogo, ao invés de responder as questões, 



 

 

 

criar mais questões, buscar desconstruir a realidade como ela está, denunciar 

que as coisas não são naturais, são construídas, acredito que é o mais 

adequado, ainda que seja bastante difícil” (P1). 

 

“É preciso aproveitar o espaço nos meios de comunicação para promover 

reflexão, para promover o pensamento crítico na medida do possível” (P4). 

 

“É necessário perder um pouco a tentação de responder as perguntas, sair da 

posição confortável de ser aquele que vai oferecer um saber que vai 

solucionar a vida do indivíduo, e partir para colocar questionamentos” (P1). 

 

“É preciso buscar problematizar essa relação estabelecida com a Psicologia, 

de esperar respostas mágicas...” (P2). 

 

“O maior desafio é tentar seguir a direção do pensamento crítico, a 

desconstrução desse viés de normalidade, com uma linguagem acessível, 

uma linguagem mais simples. Pensar na população com quem está lidando, 

pensando como comunicar, como passar o conhecimento (...) praticando mais 

isso, exercitando, tanto a linguagem, a forma de comunicar, como expor as 

ideias de forma mais simples, se não a gente vai ficar sempre dialogando 

apenas com pessoas com o mesmo nível de instrução, outros profissionais, a 

gente também quer isso, mas não quer que a discussão fique apenas nesse 

espaço” (P5). 

 

“Acho que há uma lacuna muito grande entre o que é produzido e o que 

chega na população, então promover esse diálogo é muito importante, (...) 

questionar os padrões, os padrões são muito naturalizados. Ver que pode ser 

diferente, pode ser compreendido de forma diferente, existem alternativas, 

existe diversidade, as coisas podem ser diferentes.” (P2) 

 Os(as) participantes destacaram a importância da reflexão críticas, da 

problematização, do questionamento, da desconstrução e, ao mesmo tempo em que 

reconheceram que há muitas limitações e obstáculos nos espaços midiáticos 

disponíveis, também afirmaram acreditar que é possível abrir brechas e encontrar 

possibilidades críticas e criativas de atuação. Sobre as contribuições das discussões 



 

 

 

do grupo para a formação acadêmica e para o preparo profissional sobre como lidar 

e atuar nos espaços da mídia, os(as) participantes disseram:  

 

“No grupo, discutimos coisas do dia-a-dia, (...) olhamos para o que está sendo 

produzido na mídia, o que está nas revistas, no youtube, nos sites, isso 

prepara para discutirmos com outras pessoas depois... (...) ajuda a 

desenvolver a linguagem, o preparo, para discutir com outras pessoas” (P4).  

 

“O mais importante que ficou do grupo é a reflexão. É a sementinha da 

inquietude que fica. É a reflexão crítica sobre o que eu faço, sobre o que eu 

vejo na TV, o que eu vejo na revista, no filme que eu assisto. Não tem mais 

como olhar pra isso sem reflexão.” (P2).  

 

“As discussões do grupo permitem que extrapolemos nossa profissão, olhar 

de forma crítica para a profissão, para a nossa ação enquanto psicólogos” 

(P1). 

 

 “Eu acho que a partir do grupo eu desenvolvi habilidades enquanto psicólogo 

para trabalhar com construção de consciência, discussão, explicitar as 

contradições dos padrões nas relações. E também saber discutir, com 

jornalista, designer, relações públicas, profissionais da comunicação. Foi 

importante aprender a dialogar com ouras áreas, aprender a transmitir o que 

estudamos.”  (P6).  

 

“Além da crítica, a gente sempre pensa em possibilidades de ação, não é 

uma crítica com desânimo, é crítica no sentido de “vamos fazer alguma 

coisa””. (P2). 

 

Um dos pontos mais fortes do grupo foi o vínculo formado entre os (as) 

participantes, como a discussão tornou-se fértil a partir de diferentes olhares, de 

diferentes trajetórias e do interesse demonstrado por eles(as) em dialogar, em trocar 

ideias e experiências, em contribuírem para as discussões trazendo exemplos, 

reflexões, discussões das próprias áreas de estudos e pesquisas, sempre em busca 

de enriquecer e ressignificar a compreensão dos temas trabalhados.   



 

 

 

 

Considerações Finais 

Nas entrevistas realizadas sobre a participação no grupo “Sexualidade, 

Gênero e Mídia: Um espaço de diálogo entre Psicologia e Comunicação” os (as) 

estudantes do curso de Psicologia destacaram, sobre o que foi identificado nas 

análises realizadas, a predominância de uma compreensão normativa da 

sexualidade e do gênero nos meios de comunicação e atuações profissionais de 

psicólogos(as) que se deram no sentido não de questioná-las, mas sim de legitimá-

la. A partir da reflexão crítica sobre a posição prescritiva e normativa atribuída com 

frequência aos(às) psicólogos(as), os(as) participantes destacaram   a importância 

de, na atuação dos meios de comunicação, buscar espaços e brechas onde seja 

possível intervir no discurso do senso-comum, provocar estranhamentos e estimular 

o questionamento e o pensamento crítico. No decorrer das discussões do grupo 

houve a reflexão sobre a importância de desconstruirmos essa posição a qual 

somos convidados(as), assumindo com disposição e dedicação a responsabilidade 

de, ao invés de fornecer conselhos, respostas e soluções, buscarmos promover o 

esclarecimento e a reflexão sobre a multiplicidade se viver a sexualidade e o gênero, 

a pluralidade de possibilidades de ser, pensar, sentir, se relacionar, desejar e buscar 

prazer. 
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Resumo 

 

PSICOLOGIA NA MÍDIA: ORIENTAÇÕES DADAS PARA ADOLESCENTES EM REVISTAS 

FEMININAS SOBRE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE. 

 

Esta pesquisa investigou a participação de profissionais da Psicologia nas revistas destinadas ao público 

adolescente feminino no Brasil. Considerou-se que as orientações se apresentaram numa lógica heteronormativa, 

homofóbica, machista e que parecem não considerar as diretrizes éticas da profissão. 

Palavras Chaves: Psicologia, Mídia, Sexualidade, Corpo, Gênero. 

 



 

 

 

PSICHOLOGY IN THE MEDIA: ORIENTATIONS GIVEN FOR 

TEENAGERS IN FEMININE MAGAZINES ABOUT BODY, GENDER AND 

SEXUALITY 
This research investigated the participation of Psychology professionals in magazines destined to the teenage 

public in Brazil. Those publications consult psychologists about orientations about the behavior, relationships, 

sexuality, care of oneself, gender and family issues.  

Keywords: Sexuality, Gender, Media, Psychology.  

 

Introdução 

 

A presença de profissionais da Psicologia na mídia atuando como consultores para diversos assuntos 

relacionados à conduta, aos modos de agir, pensar e sentir das pessoas é bastante comum. Geralmente, o papel 

que executa nos espaços midiáticos é de orientação, aconselhamento e encaminhamento, contudo as demandas 

para que os profissionais realizem diagnósticos ou façam uma avaliação psicológica de uma situação apresentada 

se intensificou, colocando-os como portadores de um discurso de verdade sobre os aspectos subjetivos e 

comportamentais. Porém, esse diálogo dos psicólogos e psicólogas nos meios de comunicação tem orientações 

éticas a serem consideradas para nortear os pronunciamentos públicos e seus limites, dentre elas destaca-se a 

necessidade de garantir a cientificidade das orientações dadas e a ausência de vieses ideológicos que promovam 

a indução de comportamentos. 

Desta forma, esse trabalho visa investigar os pronunciamentos dos profissionais da Psicologia numa 

mídia específica: as revistas femininas para o público adolescente feminino no período de março de 2010 a 

março de 2012 e verificar se houve a presença ou não de divergências em relação às normativas éticas e como se 

deu o tratamento de temas comuns nas solicitações das leitoras das revistas para as colunistas que são psicólogas. 

As análises dos dados serão respaldadas pelas teorias feministas e de gênero, utilizando da metodologia de 

análise de conteúdo. 

 

Sobre a consulta à Psicologia nas revistas 

As colunas de consulta são seções de perguntas e respostas para onde são enviadas dúvidas sobre 

diversos temas. No geral é preservado o anonimato de quem enviou a pergunta, e, partindo da experiência 

individual que é discutida, é formulada uma resposta, considerando que esta será lida por muitas outras pessoas 

em outros contextos. Vivarta (2003), no livro “A Mídia Como Consultório”, apontou que as colunas, ao mesmo 

tempo em que são vistas como um espaço de esclarecimento, fornecimento de informações e compartilhamento 

de experiências, também apresentam problemas, como respostas inadequadas, a presença de preconceitos e a 

falta, em alguns casos, de domínio e embasamento sobre os temas focados. O autor também ressaltou que 

geralmente os leitores tiram suas dúvidas sobre sexualidade, comportamento, relacionamentos, saúde, entre 

outros temas nessas colunas e que hoje as mesmas estão consolidadas em vários veículos sendo consideradas 

como importantes espaços de interatividade e prestação de serviços. 

Nestas colunas de consulta é comum a predominância de um tom didático, normativo e prescritivo, em 

que são apresentadas uma multiplicidade de normas e regras sobre como ser e agir. Profissionais de diferentes 

áreas, dentre elas a Psicologia, são convidados para conferir credibilidade ao que está sendo dito, e encarregados 



 

 

 

de definir, classificar, explicar e aconselhar, colocados numa posição de autoridade e poder (BUITONI, 1981; 

FISCHER, 1996; LOURO, 2008; MIGUEL, 2005).  

 

Diretrizes éticas e papel do(a) psicólogo(a) na mídia 

 

Espera-se que os pronunciamentos dos psicólogos e psicólogas na mídia sejam marcados pela 

legitimidade do conhecimento científico e que evite-se a expressão de valores morais e ideológicos, além de 

atuar com extremo cuidado ao apresentar dados que representem algum tipo de diagnóstico ou avaliação 

psicológica. 

Tais indicativos visam: 

a) Manter o caráter científico e postura crítica na compreensão dos fenômenos 

subjetivos e sua interface com a vivência em sociedade. 

b) Não expressar julgamentos de valor alicerçados no senso comum ou em 

preconceitos em relação à demanda apresentada pela solicitante. 

c) Não apresentar ou confirmar diagnósticos acerca do modo de ser e estar das 

pessoas solicitantes de orientação sem clareza científica. 

No Código de Ética do Psicólogo (CRP/SP, 2008), pode-se verificar as prerrogativas acima descritas 

nos seguintes artigos: 

Princípio Fundamental: 

3 - O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 

historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 

Artigo 2 - Ao psicólogo é vedado: 

2 - Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 

orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas 

funções profissionais; 

17 - Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de 

serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos 

ou organizações. 

Art. 19 - O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará 

para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das 

atribuições, da base científica e do papel social da profissão.(CRP/SP, 2008) 

 A preocupação quanto as intervenções dos psicólogos e psicólogas na mídia foi objeto de discussão de 

outros autores e autoras que contribuíram com novos enfoques e problematizações. 

Maia (2009) discute sobre como os(as) psicólogos(as) são frequentemente convidados para responder 

sobre as mais diversas questões sobre o que é positivo, válido, correto, normal nos modos de se viver a 

sexualidade. A autora ressalta a importância de se refletir sobre como muitas vezes, a forma como os (as) 

profissionais se posicionam acaba por transmitir padrões irrefletidos: 

A ciência, no meu caso a Psicologia, esclareceria o que é normal e, portanto, permitiria 

aos ouvintes sentir, fazer e desejar somente aquilo que fosse condizente com os, 

supostamente estabelecidos, padrões de normalidade. Quero dizer com isto que os 

sujeitos se sentem livres para realizar o que desejam quando esse desejo corresponde 

aos parâmetros normativos presentes no discurso científico, mas não se discute ou se 

problematiza o fato de que a dimensão normativa é intrínseca aos saberes da própria 

ciência, ou seja, ela não é neutra nem alheia às demandas histórico-sociais que medeiam 

os fins que dirigem sua ação. (...) Ocorre, porém, que ao lado das classificações 

presentes nos compêndios científicos, vários profissionais da área da Psicologia têm 

também trabalhado irrefletidamente, tomando como fundamento concepções pessoais 

que correspondem aos padrões de normalidade vigentes. Compreendo que essa postura 

é decorrente da história de educação sexual desses profissionais, mas essa educação 



 

 

 

resulta em um conjunto de valores pessoais que não poderiam, em hipótese alguma, ser 

generalizado aos demais (MAIA, 2009, p. 266- 267). 

A autora discute como o conceito de normalidade é social e historicamente construído, e afirma que, 

embora seja difícil definir teoricamente e conceitualmente o que normalidade significa, tal dificuldade não se 

reflete na facilidade com que determinadas formas de ser e se comportar são consideradas como "anormais" de 

acordo com um conjunto de padrões ideologicamente transmitidos, vistos como imutáveis e inquestionáveis. 

Aponta, ainda, a importância dos profissionais da psicologia em refletir sobre os padrões presentes tanto nas 

concepções pessoais quanto nas argumentações científicas, buscando não reproduzir discursos repressivos que 

trazem sofrimento àqueles que não correspondem aos padrões vigentes. 

 Autores como Kehl (2002), Costa (1999) e Hohendorff (2005) problematizaram o papel de especialistas 

que fornecem orientações em espaços midiáticos, em especial os profissionais da Psicologia e apontaram que a 

posição de legitimar o senso comum e incitar as pessoas a seguirem regras e padrões que geram autocontrole e 

vigilância, além de propiciarem a autoculpabilização e pouca tolerância a falhas. Os discursos são carregados de 

verdades absolutas, não há espaço para a reflexão e questionamentos críticos sobre as normas e regras sociais. 

 

Principais temas nas colunas de consulta das revistas femininas 

 

 No período de março de 2010 a março de 2012, foram analisadas as colunas de consulta das seguintes 

revistas femininas para o público adolescente: Todateen, Capricho e Atrevida. Os temas que emergiram no 

âmbito das orientações dadas por psicólogos(as) foram: relacionamentos, corpo, gênero, ou seja, as preocupações 

das leitoras das revistas foram categorizadas nesses três eixos a partir da análise dos conteúdos apresentados nas 

colunas. 

 

A - Relacionamentos 

 

 Os discursos hegemônicos sobre relacionamentos na maioria dos espaços de socialização e dos canais 

de comunicação ou interações pessoais são calcados na heterossexualidade. Há uma predisposição naturalmente 

construída em considerar como objeto do desejo a vivência heterossexual dos relacionamentos. 

Louro (2009) define a heteronormatividade como a compreensão da heterossexualidade como a única 

forma aceita, natural, normal, correta, saudável, válida e universal de se vivenciar a sexualidade, a partir do 

pressuposto de que todos os sujeitos têm uma inclinação inata para eleger como objeto de seu desejo e parceiro 

de seus afetos alguém do sexo oposto, constituindo as outras formas de sexualidade como antinaturais, peculiares 

e anormais. 

Na dissertação "A Heteronormatividade Ensinada "Tintim por Tintim": Uma Análise das Revistas 

Atrevida e Capricho", Silva (2010) discute como a heterossexualidade é um elemento central na idealização da 

trajetória de vida das garotas, em que as perspectivas e desejos representados pelo discurso da revista 

pressupõem a busca por um relacionamento amoroso romântico. A constituição da identidade feminina passa 

invariavelmente pelos garotos, ter um namorado é expresso como um sonho de toda garota, e são fornecidas 

muitas orientações para se encontrar e manter um grande amor, com diversas instruções sobre como agir 

principalmente no que diz respeito a agradar e os parceiros e possíveis parceiros. 

 



 

 

 

A trajetória de vida construída para as adolescentes, bem como a própria definição 

do que significa ser uma garota para as publicações, encontra-se firmemente atrelada 

à heterossexualidade e marcada pela necessidade de agradar o garoto. Ou seja, aqui a 

heteronormatividade se alia, também, a manifestações de misoginia (SILVA, 2010, 

p. 137).  

Podemos afirmar que grande parte da trajetória feminina é construída em função do 

"outro"- o garoto- e marcada pela necessidade de agradá-lo, o que remete, também, à 

misoginia (SILVA, 2010, p. 130). 

 

Os discursos das revistas sobre relacionamentos são permeados, assim, por padrões de gênero e pela 

heteronormatividade. São muitas as matérias que aconselham, prescrevem e descrevem didaticamente para as 

meninas e mulheres sobre como devem ser e agir para conquistar o modelo de relacionamento tido como 

desejável.  

Silva (2010) discute como a trajetória de vida pressuposta para as garotas inclui experiências como: 

paqueras, primeiro beijo, primeiro fora, ficadas, namoros, paixões e desilusões. As primeiras experiências 

amorosas são foco recorrente das matérias, sobre as alegrias e também sobre as decepções e constrangimentos. 

Para cada uma dessas situações, é frequente o oferecimento de dicas, conselhos, técnicas e receitas que ensinem 

sobre como lidar:  

Essa forma de abordar situações consideradas intrínsecas à fase da adolescência- 

com muitas orientações e prescrições sobre o que fazer ou não- acaba por 

enfraquecer a percepção que as próprias revistas tentam construir de que esses são 

fatos naturais na vida das meninas e que devem ser encarados com espontaneidade 

por elas (SILVA, 2010, p. 122). 

 

As revistas constroem as matérias como se fosse possível resumir os relacionamentos a receitas, como 

se fossem calculáveis, previsíveis, como se o fato de alguém se interessar ou não, se sentir atraído ou não, 

agradar ou não, fosse determinado por uma sequencia de atitudes adequadas a serem seguidas. 

São frequentes as generalizações sobre como são (e devem ser) as garotas, sobre como são (e devem 

ser) os garotos e sobre como são (e devem ser) os relacionamentos, generalizações que assumem o caráter de 

regra. 

B – Gênero 

A partir da legitimação dos padrões de gênero, as revistas femininas mantem a presença constante de 

temas relacionados à importância de agradar aos homens, de despertar o reconhecimento, a aprovação e o desejo 

masculinos. Os relacionamentos românticos, monogâmicos e estáveis são muito valorizados, o amor é colocado 

como sinônimo de realização e felicidade e as relações sexuais são na maior parte das vezes pensadas em um 

contexto de envolvimento afetivo idealizado. O desejo, a curiosidade e o prazer sexual muitas vezes não são 

representados, e, quando são, não são tidos como importantes em si, mas sim, como elementos necessários para 

atrair, conquistar e manter os parceiros (ALTMANN, 2004; ALVES, 2005; BUITONI, 1981; MEYER et. al., 

2004; WOLF, 1998).  Nas revistas femininas para adolescentes um tema muito frequente é a primeira vez. Como 

há a representação do desejo masculino como incontrolável, cabe às garotas saber contê-los e fazê-los esperar 

pela hora certa, no lugar certo, do jeito certo, sem ser claro o que "certo" significa. São muitos os conselhos, 

dicas e recomendações sobre como lidar com a sexualidade, com o corpo, com os relacionamentos, de forma que 

o sexo como fonte de preocupações é um tema constante, além da preocupação de agradar o parceiro e 

conquistar um relacionamento amoroso, elas também são representadas como as principais responsáveis na 

prevenção da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis (SILVA, 2010; FISCHER, 1996; LIRA, 2009; 



 

 

 

MIGUEL, 2005).  

Predomina nas revistas femininas um discurso normativo permeado por regras e prescrições, sendo 

comum matérias que se assemelham a manuais que oferecem modelos sobre como as mulheres devem ser, 

pensar e se comportar a partir da ênfase da importância de serem aceitas, desejadas, admiradas e valorizadas. A 

construção de um ideal de feminilidade implica na exclusão de muitas formas de ser que não correspondem à 

identidade tida como desejável (BUITONI, 1981; FIGUEIRA, 2006; FISCHER, 1996; LIRA, 2009; MIGUEL, 

2005; NIEMEYER; KRUSE, 2008).  

 

C – Corpo 

 

 Figueira (2002) e Niemeyer e Kruse (2008) analisaram as representações de corpo produzidos e 

veiculados pela Revista Capricho, destacando o quanto é ensinado que o sucesso e a realização dependem da 

construção de um corpo aceito e valorizado de acordo com os padrões estéticos vigentes, e que o fato de ser 

gorda e/ou feia simbolizam irresponsabilidade, desleixo, descuido e falta de amor próprio.  

 Fischer (1996) discute sobre o movimento constante das revistas em incitar as leitoras para 

identificarem em si mesmas suas "anormalidades". É incentivado um contínuo auto-exame para que sejam 

reconhecidos os elementos a serem modificados. São propostos inúmeros procedimentos de cuidado para que 

se possa corresponder ao modelo normativo de feminilidade. Principalmente nas reportagens sobre moda e 

beleza, são comuns termos como "corrigir", "esconder" e "disfarçar", sustentando a compreensão de que há 

sempre algo errado, impróprio, nas leitoras e em seus corpos.  

O sentimento de humilhação, de desprezo por si mesma, de profunda insatisfação e 

inferioridade, a respeito do próprio corpo, é produzido sistematicamente (...) 

Corrigir o desvio é sujeitar-se à busca da imagem ideal, pelo exercício e a dieta, 

depois de bem identificada a "falha". Nenhum lugar é melhor do que as revistas 

femininas para compreender esse modo eficaz de subjetivação da mulher (...) A 

descoberta do "erro do corpo", mostrada com graça e bom humor ou ironia e 

sofisticada agressividade, vem acompanhada da promessa mágica de transformação: 

os exercícios propostos, os produtos sugeridos, os cuidados ensinados passo a passo 

incitam a identificação e a procura de "defeitos", à medida que oferecem as 

respectivas soluções. Não importa tanto que todas as técnicas sejam ou não 

aplicadas: importa que se fala muito e sempre de um corpo que precisa ser cuidado, 

aperfeiçoado, mantido "em forma", para ser desejado pela própria mulher e pelo 

Outro (FISCHER, 1996, p. 220). 

 Sobre a recorrente sensação de insuficiência diante dos padrões de feminilidade, Laura Kipnis 

(2009) discute: 

É claro que não existe nada exatamente "natural" na feminilidade, dada as poções, 

os regimes e o rotineiro desconforto necessários para atingi-la. (...) as mulheres têm 

de fracassar na feminilidade precisamente para continuar trabalhando nela, pois, 

desnecessário dizer, seu autodesprezo e neurose são os lucros trimestrais em vista 

para outros. (KIPNIS, 2009, p. 20) 

 A autora afirma que a forma como a feminilidade é representada  alimenta o autodesprezo, ainda 

que mascarado de "auto-afirmação".  

Em outras palavras, a desvantagem da feminilidade, como traduzida presentemente, 

é que ela jamais pode ser atingida com sucesso. Ou não uma vez que a cultura do 

consumo entrou em cena, já que nessa configuração para perpetuar a si mesma, a 

feminilidade gira em torno da angústia da imperfeição feminina. Entre as toneladas 



 

 

 

de manuais, as infindáveis orientações, as animadas "dicas úteis", o objetivo é 

claramente perpetuar a insuficiência. (KIPNIS, 2009, p. 18-19)  

 Em "O Mito da Beleza- Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres", Naomi Wolf 

(1992) discute como a identidade feminina é diretamente associada à beleza pelos mais variados discursos, e 

o quanto essa associação torna as mulheres inseguras, culpadas e vulneráveis à aprovação e ao 

reconhecimento externo. O mito da beleza pode ser relacionado com elementos como o grande aumento no 

número de cirurgias plásticas, o crescimento de casos de distúrbios relacionados à alimentação, a intensa 

expansão do mercado pornográfico e também com a onipresente exploração de imagens da beleza feminina 

pela publicidade. O mito da beleza é sustentado por interesses históricos, econômicos e políticos. As 

indústrias das dietas, dos cosméticos, das cirurgias plásticas estéticas e da pornografia geram bilhões de 

dólares todos os anos.  

Meyer (2009), no capítulo "Corpo, Violência e Educação: Uma abordagem de gênero" discute como a 

intensa valorização do corpo magro, malhado, saudável, jovem e bonito, produz imperativos e pode gerar, ao 

mesmo tempo, prazer, liberdade, aumento da auto-estima e frustração, insatisfação, contensão. Assim, diante dos 

procedimentos prescritos para se alcançar o modelo de corpo valorizado, são embaralhadas as fronteiras entre o 

que é prazer e o que é sofrimento, sendo difícil definir entre o que é "cuidado de si" e o que se configura como 

"violência sobre si". 

 

Análise dos Dados 

 

 A análise dos dados culminou com a elaboração de três grandes eixos categoriais que representam o 

agrupamento por similaridade dos tipos de orientação fornecida por profissionais da Psicologia frente a 

demandas comuns nas revistas femininas destinadas ao público adolescente. 

 

1 - Padrões normativos de corpo:  

Foi possível verificar que as orientações dadas por psicólogos(as) pautou-se na legitimação dos padrões 

vigentes, como se corresponder aos ideais estéticos de magreza e beleza fosse central para a feminilidade, em 

nenhum momento há a reflexão crítica e a discussão sobre tais padrões.  

 Tomando por base a questão da dificuldade de emagrecimento presente em diferentes solicitações de 

orientação das leitoras, verificou-se as seguintes orientações fornecidas por profissionais da Psicologia: 

Na seção "Comportamento" (p. 74-77), da Revista Capricho de fevereiro de 2012, o título da matéria é 

"Como Conseguir O Que Você Quer", há vários indicativos sugeridos por profissional da Psicologia: 

“Agora, se você estiver decidida a perder uns quilinhos, o único jeito é fazer sacrifícios. Isso 

significa dar adeus à coxinha e começar a trocar a bolacha por frutas no lanche da tarde. Não 

faltar à academia também é essencial para atingir o seu objetivo, afinal o corpo precisa perder 

mais calorias do que ingere. Procure um nutricionista para indicar a melhor dieta, mas tenha em 

mente que exercício e regime funcionam, mas a genética também conta muito nessa hora (...) 

tenha certeza de que está fazendo isso por você, e não para se encaixar em um padrão de beleza” 

(CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 76). 

 Na seção "Corpo" da mesma revista é abordado o tema "Eu me acho feia" (p. 31), com a consultoria de 

um psicólogo:  



 

 

 

"Você tem certeza que sua aparência vai fazer você morrer solteira? Calma. Seu problema não 

está no espelho." (CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 31) 

"Você não precisa conviver com algo que detesta no seu corpo. Está se achando gordinha? Peça 

para sua mãe marcar um nutricionista. Orelhas de abano? O penteado certo pode escondê-las. Só 

certifique-se que está mudando porque quer, e não para agradar alguém ou se encaixar em um 

padrão." (CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 31) 

“Amar-se acima de tudo. Só quando a gente se valoriza é que nosso brilho aparece- fazendo com 

que os outros notem o que temos de melhor.” (CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 31) 

 

Um movimento comum da revista é, diante do conflito das leitoras devido aos padrões impostos, ao 

invés de promover uma reflexão e uma discussão sobre estes padrões, reafirmá-los, normalizando a situação de 

se sentir mal. 

A construção do que é ser mulher se associa a um contínuo cuidado com a beleza, a partir de um padrão 

bastante homogêneo e estereotipado que equivale ser bonita a ser magra, cuidar da pele, dos cabelos, de diversas 

características do corpo com os produtos recomendados e usar roupas e acessórios de acordo com as tendências 

postas. A busca por se sentir bem com a própria imagem não diz respeito às singularidades, às múltiplas e plurais 

características das diferentes adolescentes, mas à expectativa de corresponder a um modelo bastante uniforme 

que revela-se inalcançável, embora diversos procedimentos e produtos a serem consumidos sejam repetidamente 

recomendados, a partir da afirmação de que através do esforço pessoal e da continua dedicação e investimento é 

possível obtê-lo. Quanto mais impossível for sentir-se de acordo com o padrão imposto, mais é alimentada a 

sensação de insuficiência, a crença de que há algo errado com a garota que não está se dedicando, se esforçando 

o bastante. Desta forma, colocando-se que, se o padrão não é alcançado, a falha está no que a leitora está fazendo 

ou deixando de fazer, limita-se a possibilidade de que as adolescentes reconheçam e questionem que o problema 

está nos modelos estabelecidos, e não nelas mesmas. 

As revistas se colocam na posição de ensinar, de apontar passo-a-passo como ser feliz, como fazer seus 

planos darem certo, como se tornar a pessoa que você quer ser, como conquistar o que mais quer, desta forma 

oferece receitas de prazer, realização e felicidade, que se padroniza o que significa ter prazer, o que significa ser 

feliz e se negligencia a possibilidade de cada adolescente realizar escolhas e, diante dos conflitos e desafios que 

passa, pensar criativamente sobre o que deseja e sobre como agir diante do que deseja. Afinal, por mais que seja 

feita a promessa de que a revista estará lá para ajudar a garota a enfrentar todos os problemas, essa promessa é 

impossível de ser cumprida, porque dificuldades não são passíveis de serem eliminadas apenas seguindo um 

manual de instruções, nem são as mesmas e acontecem da mesma forma para cada uma que está lendo, de modo 

que oferecer soluções padronizadas apaga a dimensão de singularidade de cada leitora.  

 

2 - Padrões normativos de relacionamentos afetivos 

Há forte a presença da heteronormatividade, nas repostas e conselhos que partem do profissional da 

Psicologia, naturalizando a heterossexualidade e dos padrões de relacionamento que o acompanham. 



 

 

 

 Na matéria “Desenrola!”, da Revista Capricho de fevereiro de 2012, a partir da consulta à profissionais 

da Psicologia, são dados conselhos sobre como conquistar um relacionamento ideal a partir de exemplos 

nomeados pela revista como “enrolados”: 

 

“(...) Desencane: é normal querer alguém para chamar de seu. (...)  por mais que ele seja 

divertido, lindo e inteligente, não tope um esquema que não te faz bem. Existem outros garotos a 

fim de namorar." (CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 79) 

"Enquanto espera pela aliança, continue sendo divertida e carinhosa, sem se mostrar carente 

demais.(...) Não mostre que estará à disposição. (...)" (CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 80). 

"Envie um presente fofo para a casa dele dizendo: Você tem razão. Vamos conversar? Ele não vai 

resistir." (CAPRICHO, fevereiro de 2012, p. 71).  

 

Nas edições da revista Atrevida publicadas em março e maio de 2010, há a solicitação de orientação de 

psicólogo(a) quanto a situações semelhantes mas que diferem quanto a orientação sexual, sendo uma delas 

heterossexual e outra homossexual. E foi possível verificar que o discurso dos representantes da Psicologia 

mudou sua sugestão de atitude: 

Solicitação da leitora: 

“Será que é amor?  

Percebi que estou apaixonada pela minha melhor amiga. Não sei como lidar com essa situação. 

Nunca beijei outra garota, mas sei que se eu me abrir com ela, posso perdê-la. Devo arriscar?” 

(ATREVIDA, maio de 2010, p. 16) 

Resposta do profissional de Psicologia: 

“Na adolescência, é muito comum garotas andarem em duplas. Nossa melhor amiga é aquela que 

nos compreende, nos ensina coisas, às vezes faz a gente se sentir importante por ensinarmos a 

elas o que não sabe. Numa fase em que é tão difícil lidar com os garotos, e até com os pais, as 

melhor amigas parecem, muitas vezes, bem mais interessantes. É aí que as coisas podem se 

confundir. E se você for precipitada, pode assustá-la e perder essa amizade. Dê mais um tempo 

para compreender melhor o que você sente. Talvez seja um amor profundo e especial. Mas um 

amor fraterno, que poderá fazer com que permaneçam amigas por anos.” (ATREVIDA, maio de 

2010, p. 16) 

No momento em que a solicitação da leitora referia-se a estar apaixonada por um amigo, a resposta teve 

uma direção diferente: 

“(...) Você e seu melhor amigo têm milhares de coisas em comum- e por isso são tão próximos!-, 

confiam um no outro e já se entendem só pelo olhar. Então, não é a coisa mais difícil do mundo 

pintar também uma vontade de levar a história adiante, de conhecer esse garoto fofo também no 

papel de namorado. (...) um romance que começa a partir da amizade tem tudo para dar certo. 

(...) Há grandes chances de um final feliz. Conhecendo as vontades dele, os gostos e as manias 

como ninguém, você tem muito mais probabilidade de acertar e de conquistar o garoto de vez” 

(ATREVIDA, março de 2010, p. 64). 

 



 

 

 

Aqui fica evidente a presença da heteronormatividade, enquanto o conselho direcionava-se a uma 

leitora apaixonada por uma amiga, o sentimento foi interpretado como uma “possível confusão” e foi apontada a 

possibilidade de ser apenas um “amor fraterno”. Já com relação ao sentimento com o melhor amigo, é afirmado 

que “um romance que começa a partir da amizade tem tudo para dar certo” e que há grandes chances de um final 

feliz.  

 

3 - Padrões normativos de relações sexuais:  

As orientações são basicamente prescritivas em reiterar os padrões de gênero, principalmente no que 

tange às vivências sexuais e no que diz respeito à centralidade do ideal romântico. 

Solicitação da leitora: 

“Sem roupa 

Namoro há alguns meses e agora estamos pensando em ter a nossa primeira relação juntos. Eu 

tenho muita vontade que role com meu namorado, pois eu o amo muito. Mas morro de vergonha 

de tirar a roupa na frente dele... E é por isso que a gente não transou até agora. O que eu faço?” 

(ATREVIDA, fevereiro de 2012, p. 15). 

Resposta do profissional da Psicologia: 

“(...) Um relacionamento é feito à base de confiança. Se você namora é porque confia nele, e vice-

versa, se ele está com você é porque a aceita da forma como você é! No sexo é preciso ter 

confiança e o ideal é que você só o faça quando estiver segura, não apenas para agradar seu 

namorado” (ATREVIDA, fevereiro de 2012, p. 15). 

 

Considerações Finais 

 

A presença de padrões normativos nas orientações dadas por profissionais da Psicologia nas revistas 

demonstram que a lógica é de avaliar os comportamentos e sentimentos a partir de um ideal, de uma referência 

de normalidade, confirmando paradigmas e formas naturalizantes de conceber questões como gênero, padrões de 

beleza, vivências corretas de relacionamento e sexualidade. Desta forma, apesar de não ser explícito, o discurso 

psicológico indica que os que não agem ou não se enquadram conforme os padrões legitimados, poderiam ser 

talvez identificados como desajustados socialmente, portadores de algum transtorno, ou seja, patologizados. 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer a temática da homoparentalidade acessada por meio da 
adoção - a partir da produção científica brasileira em teses e dissertações dos últimos dez anos. 
Busca-se produzir uma articulação entre o papel da Psicologia e as possíveis demandas vindas 
dessas novas configurações familiares.  
 
Palavras-Chave: adoção homoparental; homoparentalidade; parentalidade homossexual. 

 
 

ABSTRACT 
 
The goal of this research is to know the theme of homoparenthood - accessed through adoption - from 
the Brazilian scientific production in theses and dissertations in the last ten years in order to produce a 
link between the role of Psychology and possible demands from these new family configurations.  
 

Key-Words: adoption homoparental; homoparenthood; homosexual parenting 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abordar temática tão importante, quanto a da homossexualidade e 

adoção exige a construção de um texto tal e qual a trama de um tecido, em que 

todos os fios são fundamentais para que se possa observá-lo com lente de 

aumento.  

Nesse sentido, os aspectos levantados e perpassados sobre a adoção homoparental 

nesse estudo incluem as representações sociais sobre o assunto, as preposições legais, o que 

diz respeito ao considerado normal e patológico e as nuances psicológicas - ênfase dessa 

pesquisa. Vale destacar que a Psicologia é compreendida enquanto ciência e ética e a partir 

dos seus profissionais, que colocam sua prática a serviço do humano, num encontro formado 

por sujeitos humanos. 

O termo homoparentalidade é utilizado para indicar: 

 

Um novo paradigma de família pós-tradicional que, 
desassociando a ideia de reprodução de filiação, dá ênfase a 
socioafetividade, bem como permite a revisão da divisão sexual 
do trabalho ao propiciar uma ruptura dos papéis de gênero, 
com a emancipação sexual e a democratização das entidades 
familiares.” (OLIVEIRA, 2009, p. 6) 

 

Portanto, percorrer as questões da homoparentalidade significa também 

incluir o que é inerente a essa temática: a homossexualidade. 

Não é possível desvincular a história da sexualidade humana de suas 

raízes biológicas e religiosas. É possível verificar que sua entrada no campo da 

ciência e sua importância na estrutura do sujeito humano, a partir dos estudos 

de Freud, produziram um impacto na sociedade do início do século passado, 

pois as normas da época eram orientadas por preceitos religiosos e burgueses.  

Também não é possível desvincular a história da sexualidade do ponto de vista teórico 

do desenvolvimento psicossexual. A importância da sexualidade - especialmente da 

sexualidade infantil - que para Freud opera desde o início da vida, torna vasto o sentido do 

termo “sexual”, pois para a psicanálise a sexualidade não está restrita ao “funcionamento do 

aparelho genital”, mas está presente nas diversas experiências humanas.  

Nesse sentido, o conceito de libido é um dos fundamentos da teoria da 

sexualidade de Freud.  

Nessa perspectiva, o conceito da libido permite pensar a pulsão sexual 

em relação ao objeto contingente, para onde será dirigida, isto é, para o 

mesmo sexo, para o sexo oposto ou para si mesmo.  
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As concepções iniciais de Freud a respeito da homossexualidade 

permitem adentrar o conjunto de idéias que transcorreram desde então sobre o 

que considera-se normal e patológico. 

Vale ressaltar o contexto social histórico em que essas ideias 

começaram a ser discutidas e suas alterações, quando comparadas às 

discussões atuais. 

Em uma de suas conferências, proferidas em setembro de 1909 na Clark 

University, Massachusetts, FREUD (1909) refere a possibilidade da 

homossexualidade ser um distúrbio: 

 

A equivalência primitiva dos sexos como objeto sexual pode 
conservar-se, e disso se originará no adulto uma tendência 
homossexual, capaz de chegar em certas circunstâncias até a 
da homossexualidade exclusiva. Esta série de distúrbios 
corresponde a entraves diretos no desenvolvimento da função 
sexual: abrange as perversões e o nada raro infantilismo geral 
da vida sexual. (FREUD, 1909) 

 

Na mesma conferência FREUD (1909) indica outra perspectiva 

relacionada à vigente - religiosa e burguesa; considera a escolha do objeto 

sexual, constituída nas manifestações da sexualidade infantil e configurada na 

idade adulta, de forma desvinculada do conceito limitado de contribuição para a 

preservação da espécie.    

Tendo em vista a homossexualidade, encontram-se em Freud posições 

distintas. Costa (1995) destaca que os estudos iniciais de Freud sobre a noção 

da homossexualidade contêm “todos os elementos herdados da psiquiatria do 

século XIX” (p. 189).  

É diversificada a teoria de Freud sobre a homossexualidade, ao longo de 

sua obra, havendo cinco tentativas de sistematização a respeito desse tema. 

Costa (1995) apresenta essas teorias, aprofundando-as isoladamente. A 

primeira teoria relaciona a homossexualidade com a perversão polimorfa, 

porém, segundo Costa (1995) , “Freud passa da norma biológica e da norma 

social para as leis do desejo e de suas variações no campo da inclinação 

sexual; vai buscar na dinâmica do inconsciente aquilo que não encontrara no 

corpo e na realidade social” (p. 204), partindo para a segunda teoria, em que 

une a homossexualidade ao narcisismo e à bissexualidade. Para Costa (1995), 
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nesta teoria “o desejo homossexual era um composto complicadíssimo de 

relações com as fantasias de feminilidade e com o objeto sexual feminino” (p. 

219), além de relacionar a bissexualidade - no caso da escolha homossexual - 

à passividade e feminilidade: “ser feminino era igual a ser passivo”. (p. 220). 

Em sua terceira teoria, Freud relata a homossexualidade a partir da 

passividade, porém Costa (1995) lança a questão: “a solução seria dizer que, 

inconscientemente, o sujeito tinha vivido uma situação passivo-feminina-

homossexual que, no entanto, não tinha se traduzido numa homossexualidade 

manifesta [...]. Uma coisa, contudo, [...] permanecia inexplicada. Por que, no 

inconsciente, feminino seria igual a homossexual?” (p. 228). 

Antes de seguir na construção de suas ideias sobre as causas psíquicas 

da homossexualidade, que não considera específicas, Freud questiona a 

completude dessa gênese encontrada até então: vínculo com a mãe, 

narcisismo, angústia de castração (COSTA, 1995, p. 232). Parte, então, para 

sua quarta teoria, em que impulsos de ciúme de intensidade própria, 

provenientes do complexo materno, dirigiam-se a rivais. Freud encontra, aí, a 

hostilidade, “a inclinação agressiva reprimida [...] em que o rival foi convertido 

no objeto de amor” (p. 233). Costa destaca: “Não penso que seria forçado dizer 

que, nesta quarta teoria, a homossexualidade manifesta ou a 

homossexualidade sublimada são ambas efeitos de um sadismo inconsciente” 

(p. 235).  

Em sua quinta teoria, Freud parte do sentido das fantasias masoquistas 

de espancamento - especialmente nos homens -, em que ser açoitado “pelo 

pai” significava “ser amado pelo pai”, nascida, então, efetivamente da atitude 

feminina para com o pai. Costa (1995) menciona: “O importante é mostrar o 

cipoal dinâmico onde desembocava a teoria freudiana, por admitir, tacitamente, 

a premissa de que, na homossexualidade masculina, existe sempre a fantasia 

masoquista-passivo-feminina na base da escolha sexual do objeto” (p. 238). 

Costa segue em sua reflexão: 

 

Acompanhando Freud ao pé da letra verifica-se que toda 
questão da homossexualidade terminava por reduzir-se à 
economia da passividade/atividade e sadismo/masoquismo. 
Enunciando de outra maneira, a explicação da atração sexual 
manifesta entre os homens era um desequilíbrio ou uma 
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distorção nos destinos do masoquismo e sadismo. (COSTA, 
1995, p. 241) 

 

E conclui, verificando que Freud pensou a homossexualidade sem 

questionar o próprio conceito, o sentido da palavra homossexual ou 

homossexualidade, e ressaltando a noção de “mesmo sexo” e “outro sexo”, 

ideia incongruente com a própria teoria psicanalítica. Isto significa que Freud 

não se valeu de critérios exclusivamente metapsicológicos1010, sendo 

influenciado por valores enraizados que preponderavam na época: 

 

O que pretendo dizer é que Freud não estava consciente de 
sua dependência para com a linguagem ordinária, facilmente 
projetava o vocabulário sexual que herdara do século XIX em 
suas categorias clínicas. Não apenas assumia como 
verdadeiros os jargões sobre a natureza dos predicados de 
gênero masculino e feminino; admitia, tacitamente, a 
construção histórica dos referentes dos termos sexo e 
sexualidade, como constatações empíricas e científicas acima 
de quaisquer suspeitas. Com isso, quero dizer que, de um lado, 
Freud detinha todos os meios de quebrar o monopólio 
imaginário da terminologia sexual psiquiátrica, e de outro, que 
não pode fazê-lo por acreditar que as palavras, contrariando 
sua própria invenção teórica, possuíam uma ontologia fixa, 
determinada pelas regras do conhecimento do naturalismo 
positivista ou do cientificismo redutivista, como se preferir [...]. 
(COSTA, 1995, p. 243, grifos do autor) 

 

O autor ainda infere que a opção por se afirmar a existência de 

diferenças ou diversidades sexuais são fundamentadas no termo cunhado no 

século XIX - “two-sex-model” -, considerado inicialmente biológico e, em 

seguida, psíquico: “Diferença e diversidade não existem na natureza ou no céu 

das formas perfeitas. Quem decide o que vai funcionar como diferença ou mera 

diversidade é a prática linguística hegemônica” (COSTA, 1995, p. 251). 

Para Costa (1995), em benefício de Freud, vale o cuidado com que 

refletia sobre os resultados de seus estudos e o moderado juízo moral que 

expunha sobre as questões da homossexualidade, pois nos Três Ensaios 

sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, Freud apresentava a psicanálise 

                                                           
1010

 Pesquisa especulativa que visa esclarecer a dinâmica, topografia (id, ego, superego) e 

economia (quantidade de energia psíquica ou investimento) dos processos psíquicos. 
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como categoricamente contra a ideia de apartar os homossexuais, de 

classificá-los como um tipo próprio de ser humano. 

Mesmo respeitados contexto e período histórico, é possível afirmar que 

muito já se caminhou, mas ainda há muito a percorrer com relação a essa 

temática.  

Um dos caminhos para se lidar com a forma humana de conhecer o 

mundo pode ser o de distribuir as variadas e amplas experiências em 

respectivos grupos, de acordo com um sistema ou método de classificação. 

Porém, de acordo com BEKERMAN (2011), “não há classificação que não seja 

arbitrária e conjuntural” (p. 23) e na sociedade contemporânea, especialmente 

na ocidental, existe uma tendência a classificação patologizante.  

Benjamin (2011), em plena crítica ao DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) quanto à classificação de “Transtornos Sexuais e 

da Identidade Sexual”, que para ele “se apodera das desencontradas aventuras 

da sexualidade humana, psiquiatrizando a vida, e mediante estatística faz 

entrar suas várias vicissitudes dentro de um sistema de classificação numérica 

que cria a ilusão de uma série” (p. 151), também refere o trabalho de Kinsey 

para apontar o quão desfavorável e inoportuno é qualquer sistema de 

ordenação, especialmente aqueles que dizem respeito à sexualidade humana. 

 

Para Kinsey, a maioria das pessoas é bissexual e, portanto, a 
hetero e a homossexualidade ‘puras’ são uma minoria. 
Construiu uma escala de identificação de sete graus que ia 
desde a absoluta heterossexualidade até a homossexualidade 
completa, passando por vários graus de bissexualidade. Em 
sua opinião o campo da bissexualidade é o mais ‘equilibrado’ 
de todas as orientações, posto que inclui tanto as atividades 
hetero quanto as homossexuais. Sustentou com bastante 
energia que todos os comportamentos sexuais que se 
consideravam desviados são normais, e  afirmou que ser 
exclusivamente heterossexual é anormal e produto de inibições 
culturais e de condicionamentos sociais. Além disso, a 
influência da religião foi destacada no círculo que 
compartilhava de seu pensamento com a ideia de que os 
cristãos haviam herdado a perspectiva paranoide da atitude 
dos judeus ante o sexo. (BENJAMIN, 2011, p. 155, grifos do 
autor) 

 

Segundo Dunker e Kyrillo Neto (2011), desde 1973 a homossexualidade 

deixou de ser classificada como desvio ou patologia pela Associação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/associa%25c3%25a7%25c3%25a3o_americana_de_psiquiatria
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Americana de Psiquiatria, sendo retirada do seu Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM).  

Em 1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo 

procedimento, deixando de considerar a homossexualidade uma doença 

(American Psychological Association, 1975). Seguindo a mesma direção, no 

Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a 

homossexualidade um desvio sexual e, em 1999, estabeleceu regras para a 

atuação dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual, 

declarando que não seria permitido tratar a homossexualidade como doença, 

portanto, os profissionais estariam impedidos de sugerir ou assumir qualquer 

conduta no sentido de debelá-la (Conselho Federal de Psicologia, 1999).  

No dia 17 de maio de 1990, a Assembleia-Geral da Organização Mundial 

de Saúde - OMS -, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças 

mentais, a Classificação Internacional de Doenças - CID (LAURENTI, 1984). 

Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra 

homossexuais uma violação aos direitos humanos (Conselho Federal de 

Psicologia, 1999). 

Apesar das importantes mudanças de posicionamentos legais e 

institucionais relacionadas à não patologização da homossexualidade, mais de 

cem anos depois das palestras de Freud, primeiro reconhecimento público da 

Psicanálise como uma nova ciência, PORCHAT (2010) lança questão 

fundamental para a atualidade: “[...] será que a teoria psicanalítica permitiria 

incorporar novas formas de sexualidade, novos gêneros, que não se ativessem 

ao binarismo dominante em nossa sociedade, sem cair na patologia”?  

É possível perceber, então, que movimentos legais e sociais não 

caminham juntos no que tange à forma como os aspectos relacionados à 

homossexualidade são refletidos no cotidiano.  

Para Amazonas (2009), a homossexualidade ainda é carregada de 

ideias preconcebidas e intransigência, porém os direitos dos homossexuais 

devem ser assegurados e estar livres de discriminação. 

Apesar das diversas configurações familiares existentes na atualidade, a 

ideia que a maioria das pessoas tem de família é a de um casal heterossexual 

e sua prole (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2012; ZANARDO; VALENTE, 2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/associa%25c3%25a7%25c3%25a3o_americana_de_psiquiatria
http://pt.wikipedia.org/wiki/associa%25c3%25a7%25c3%25a3o_americana_de_psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/orienta%25c3%25a7%25c3%25a3o_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/organiza%25c3%25a7%25c3%25a3o_mundial_de_sa%25c3%25bade
http://pt.wikipedia.org/wiki/organiza%25c3%25a7%25c3%25a3o_mundial_de_sa%25c3%25bade
http://pt.wikipedia.org/wiki/classifica%25c3%25a7%25c3%25a3o_internacional_de_doen%25c3%25a7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/anistia_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/conselho_federal_de_psicologia_do_brasil
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Conforme Farias (2010, p. 104), apesar de alguns avanços há ainda o 

que a autora chama de “mitos” relacionados à homossexualidade e, logo, a 

homoparentalidade, o que contribui para a desinformação e reprodução do 

preconceito. 

De acordo com Rodriguez e Paiva (2009), o sofrimento das famílias 

homoparentais, além dos preconceitos sofridos, também se dá quando os 

familiares próximos não aceitam esse tipo de configuração entre seus 

integrantes. 

O sistema normativo de um país reflete e representa processos da 

história social, econômica, política e cultural de um povo. Nesse sentido, é 

recente a decisão unânime dos ministros do Superior Tribunal Federal, que 

reconheceram, em cinco de maio de 2011, a união homoafetiva e ainda foram 

favoráveis a não discriminação e à consequente legalização dessa modalidade 

de união. Conforme matéria veiculada neste dia, na revista on-line Brasil Atual, 

o Ministro Luiz Fux foi o primeiro a se pronunciar na sessão: “A União 

Homoafetiva é um fato, e já há normação para que os parceiros figurem como 

União Estável. Daremos a eles mais que um projeto de vida, daremos um 

projeto de felicidade” (TOLEDO, 2011, on-line).  

A partir da união homoafetiva, surge a homoparentalidade, cujas 

principais formas de acesso acontecem por meio da adoção legal ou ilegal e 

por meio das novas tecnologias reprodutivas (ZAMBRANO et al., 2006).  

No que diz respeito à adoção legal homoparental, em 27 de abril de 

2010, o Supremo Tribunal de Justiça, “autorizou um casal formado por uma 

fisioterapeuta e uma psicóloga a adotar uma criança no Rio Grande do Sul, 

abrindo precedente jurídico para decisões judiciais semelhantes em todo o País 

[...]” (JUSBRASIL, 2010), permitindo que no dia seguinte, a Segunda Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em decisão unânime e inédita, 

autorizasse um casal homoafetivo, que já convivia há seis anos em 

conjugalidade homoerótica, a adotar uma menina de dois anos.  

Em 2005, em Catanduva, interior de São Paulo, Vasco Pedro da Gama 

Filho, de 35 anos, e Dorival Pereira de Carvalho Júnior, de 43, companheiros 

há 14 anos, decidiram adotar uma criança. Conseguiram adotar Theodora, que 

vivia no orfanato desde um ano e seis meses de vida, após dois anos na fila 

para adoção. No momento da adoção, ela estava com quatro anos de idade. A 
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certidão de nascimento de Theodora traz o sobrenome dos dois pais - mas 

apenas dois anos depois da adoção ser concedida apenas a Vasco - e não faz 

menção a avós maternos ou paternos: fala apenas em avós. 

Toni Reis, atual presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), e David Harrad são pais de 

Alyson Harrad Reis. Lutaram por sete anos pela adoção, pois não queriam 

adotar como solteiros e sempre acreditaram ser importante lutar por seus 

direitos (Cf.: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI56151-15228-

2,00-UMA+FAMILIA+BRASILEIRA.html). 

A adoção de crianças e adolescentes no Brasil é um tema complexo e 

muitas vezes cercado de sussurros, estereótipos e preconceitos. Se por um 

lado questões objetivas como papelada, habilitação para a adoção, leis, entre 

outras, perpassam o processo da adoção, em outra direção encontram-se 

questões subjetivas como abandono, crianças e adolescentes que querem - e 

necessitam - de pais e pais que querem ter filhos.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos em 13 de 

julho de 2010 e apesar de representar um passo importante no que diz respeito 

à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, mostra que 

tem muito a evoluir para que esses direitos cheguem à vida real. “No que tange 

à adoção, o ECA mostra claramente que não devemos transformar a adoção 

em um projeto de sociedade, mas, antes de tudo, lutar contra o abandono e a 

miséria.” (WEBER, 2001, p. 68).  

O Cadastro Nacional de Adoção (CNA) foi criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), em abril de 2008, para consolidar dados de todas as 

comarcas do país referentes a crianças e adolescentes disponíveis para 

adoção, assim como o de pretendentes. O objetivo é traçar uma radiografia do 

sistema e, em consequência, acelerar o processo de adoção. Dados do 

Cadastro Nacional de Adoção, de dezembro de 2012, revelam que há mais 

pessoas interessadas em adotar que crianças ou adolescentes disponíveis 

para adoção.  Que mobilizações podem e devem ocorrer sem que sejam 

escolhidos vieses assistencialistas ou maniqueístas? 

Além do CNA, há um processo legal de adoção, cuja responsabilidade 

técnica de avaliação é operacionalizada por uma equipe multidisciplinar - entre 

eles psicólogos - subsidiando o juiz em sua decisão final. Desta forma, qual é a 

http://revistaepoca.globo.com/revista/epoca/0,,emi56151-15228-2,00-uma+familia+brasileira.html
http://revistaepoca.globo.com/revista/epoca/0,,emi56151-15228-2,00-uma+familia+brasileira.html
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responsabilidade da Psicologia e dos psicólogos frente aos processos de 

adoção homoparental?  

Miranda, Fernandes Junior e Souza (2012), a respeito da 

homoparentalidade, destacam a importância do trabalho do psicólogo nos 

casos de adoção, oferecendo suporte e orientações durante esse percurso tão 

importante e transformador na vida de crianças/jovens adotados, bem como de 

seus pais (independente de suas orientações sexuais) e demais familiares. 

Porém, se as concepções que os psicólogos carregam sobre a 

homoparentalidade forem pouco acolhedoras e sem exame crítico sobre a 

temática, que qualidade teria tal apoio diante de uma adoção dessa 

modalidade? 

A respeito dessas concepções, Araújo e Oliveira (2008) realizaram um levantamento 

das representações sociais existentes, entre estudantes concluintes dos cursos de direito e 

psicologia, sobre a adoção de crianças por casais homossexuais. Foram percebidas em ambos 

os grupos ideias preconceituosas e majoritariamente contrárias à adoção de crianças por 

casais homossexuais. 

Perroni e Costa (2008), que desenvolveram uma pesquisa com o 

objetivo de conhecer como os psicólogos clínicos compreendem o exercício da 

parentalidade por casais homossexuais, encontraram que, embora a maioria 

dos profissionais sinta-se preparada pessoal e profissionalmente, há nesses 

mesmos psicólogos que se sentem prontos uma contradição, pois expõem a 

não aceitação e despreparo, especialmente pessoal, bem como a necessidade 

de mais informações e estudos para um melhor aparelhamento na atuação 

profissional. De acordo com os resultados da pesquisa, os preconceitos e a 

impotência frente aos desafios enfrentados pelas famílias homoparentais se 

fazem presentes na prática da psicologia clínica, mesmo que de forma invisível. 

Para os autores, é importante que o profissional tenha consciência das próprias 

ideias cristalizadas relacionadas à parentalidade homossexual, buscando 

autoconhecimento e embasamento teórico para superá-las, pois, quando os 

pais seguem em busca dos serviços de um psicoterapeuta, sejam eles 

preventivos ou terapêuticos, a atuação desse profissional poderá tornar-se 

restrita, em vez de empática e libertadora, para essas famílias em processo 

psicoterapêutico. Ainda questionam: como esses pais, que buscam os serviços 

profissionais, poderão preparar seus filhos de maneira que se sintam mais 
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seguros para enfrentar os preconceitos de sua comunidade, se os próprios 

profissionais têm suas dúvidas quanto à possibilidade de desenvolvimento 

saudável da identidade dessa criança? 

Miranda, Fernandes Junior e Souza (2012), a partir de pesquisa bibliográfica realizada, 

defendem que a homoparentalidade deve ser desconsiderada como influência na identidade 

sexual dos filhos, bem como na origem de transtornos comportamentais ou mentais, 

especialmente se comparados aos filhos de casais heteroparentais.  

Essas ideias de que a homoparentalidade possa ter consequências negativas para as 

crianças, apesar de não terem respaldo na literatura, são mantidas por psicólogos, entre eles 

os que trabalham com adoção. Amazonas (2009) ressalta o papel dos psicólogos no processo 

de adoção, descritos como “olhos do juiz”, pois são eles que entrevistam, orientam e realizam o 

estudo psicossocial que se apresenta com os pareceres técnicos favoráveis ou desfavoráveis 

para que a adoção se realize, isto é, se quem pretende adotar está apto para receber a criança 

de forma filial. 

Martinez e Barbieri (2008) propõem que, para além da análise do 

ambiente familiar composto por um casal homossexual - que obviamente deve 

ser considerado não apenas nesta modalidade parental, mas em qualquer 

configuração familiar -, o fundamental para o desenvolvimento de uma criança 

é a qualidade do relacionamento deste casal.  

Algumas questões apresentam-se diante da temática exposta - tão 

complexa e diversa em seus vários aspectos e singularidades -, mas ao 

mesmo tempo temas tão entrelaçados: a homoparentalidade e a adoção.  

As funções maternas e paternas não são literais, no que diz respeito ao 

gênero, mas como se apresentam - ou reverberam - esses papéis no dia a dia? 

As instituições brasileiras, especialmente as escolas, estão preparadas para 

lidar com essa realidade? Existe alguma complexidade específica nas relações 

homoparentais, ou seria como aquelas que se apresentam para quaisquer 

pessoas que decidam ser pais e mães? Essas questões articulam dois temas 

interdependentes e ainda em constituição. 

As constantes transformações sociais, especialmente no Brasil, exigem 

reflexões e revisões a respeito do papel do psicólogo, na medida em que a 

Psicologia deve atender às diversas demandas decorrentes destas 

transformações.  

Bauman (2001) destaca que, na pós-modernidade, tempo em que 

vivemos, nas esferas sociais temos exclusões de toda ordem - pobres, 
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migrantes, imigrantes, homossexuais, feios, gordos, negros, estrangeiros: 

todos experimentam a inclusão parcial ou a não inclusão.  

Nessa direção, a psicologia deve cumprir um compromisso ético e 

social, que surge em diversas temáticas, mas especialmente naquelas que 

enfocam conflitos sociais, culturais e políticos. Um compromisso ético e social 

que não deve ser fixo e imutável, mas colocado sob reflexão constante. Ético e 

social porque a prática psicológica deve se articular às necessidades sociais e 

subjetivas na defesa de pessoas ou grupos desrespeitados em seus direitos; 

deve abrir espaço para a polifonia.  

Sustentar tais princípios - responder às demandas sociais e subjetivas 

respeitando a dimensão do si-mesmo e do outro - não é tarefa simples, mas as 

matérias primas da psicologia não são justamente as contradições, as 

ambiguidades, os conflitos e as tensões inerentes à experiência humana? 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer a temática da homoparentalidade 

- com foco na homoparentalidade acessada por meio da adoção - a partir da 

produção científica brasileira em teses e dissertações, nos últimos dez anos, de 

forma que produza uma articulação entre o papel da Psicologia e as possíveis 

demandas vindas dessas novas configurações familiares. 

A partir das novas configurações familiares e as configurações 

homoeróticas não mais escondidas - mas incluídas parcialmente - no contexto 

social, é relevante que a Psicologia lance um olhar crítico e investigativo sobre 

esta realidade. Portanto, essa pesquisa justifica-se, pois é fundamental 

acompanhar as transformações tanto das relações como dos novos arranjos 

familiares brasileiros, sendo esta, inclusive, uma temática interdisciplinar. Seja 

no contexto da clínica, da escola, de variadas instituições, o tema que se 

pretende investigar já está em pauta. 

 

A metodologia utilizada para essa pesquisa foi o levantamento bibliográfico de teses e 

dissertações produzidas nos últimos dez anos nas universidades brasileiras, disponíveis 

eletronicamente, que abordem os temas sobre adoção homoparental.  

Os textos foram lidos na íntegra e organizados por meio de fichamentos, de modo a 

produzir um panorama dessa discussão no Brasil.  

 

Foram encontrados 16 documentos: 7 teses e 9 dissertações. É possível notar um 

aumento significativo na produção científica brasileira sobre a temática, a partir de 2008. As 
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instituições nas quais foram encontradas as teses são: Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP (uma); Universidade de Brasília – UnB (uma); Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (uma); Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - USP-RP (uma) e Universidade de 

São Paulo - USP-SP (três).  

As instituições nas quais foram encontradas as dissertações são: Universidade de São 

Paulo de Ribeirão Preto - USP-RP (uma); Universidade de São Paulo - USP-SP (uma); 

Universidade Estadual Paulista – UNESP (uma); Universidade Estadual do Rio de Janeiro – 

UERJ (uma); Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO (uma); Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-MG (uma); Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro - PUC-RJ (duas) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 

(uma).  

 

Desses estudos, 11 foram realizados em instituições públicas (sete teses e quatro 

dissertações) e cinco foram realizados em instituições privadas (cinco dissertações). 

O panorama apresentado revela, a partir dos documentos encontrados, que a 

concentração dos estudos está na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo. 

Uma tese é da região Sul; uma tese e uma dissertação são da região Centro-Oeste e cinco 

teses e oito dissertações são da região Sudeste. 

 

Nos textos encontrados e analisados, Uziel (2002) e Zambrano (2008) abordam as 

questões da homoparentalidade a partir da Antropologia; Santos (2004) utiliza a 

Fenomenologia; Noronha (2008), Vieira (2011) e Almeida (2012) estudam a homoparentalidade 

por meio da Psicanálise; Toledo (2008) se referencia a partir da Análise de Discurso, de Michel 

Foucault; Paulo (2005) e Farias (2007) estudam a homoparentalidade segundo a Psicologia 

Jurídica; Zauli (2011) usa a Análise de Conteúdo, em contraponto à Análise de Discurso e 

Falcão (2004) analisa os resultados encontrados em sua pesquisa a partir de estudo 

quantitativo, baseado em Escala Likert, utilizando-se do programa estatístico SPSS. 

 

De acordo com o recorte da temática nessa pesquisa e diante da questão atual 

apresentada - relações homoparentais e adoção no Brasil -, é possível observar um reduzido 

número de estudos científicos - teses e dissertações - frente à realidade emergente que se 

coloca para a sociedade.  

Com relação aos estudos encontrados, observa-se certa convergência entre os autores 

no que diz respeito aos vários aspectos inerentes à adoção homoparental: família; constituição 

do sujeito, orientação sexual e homoparentalidade; processo legal da adoção (Uziel, 2002; 

Falcão, 2004; Santos, 2004; Paulo, 2005; Farias, 2007; Noronha, 2008; Toledo, 2008; 

Zambrano, 2008; Vieira, 2011; Zauli, 2011; Almeida, 2012).  

Quanto à família homoparental encontra-se uma congruência entre os autores 

levantados que, em síntese, indicam que a definição de uma família transcende a sexualidade 

do casal e os laços consanguíneos. 



 

 
12 

Em sua tese, Zambrano (2008) abre o debate sobre ser ou não o grupo constituído por 

uma pessoa/casal do mesmo sexo e seus filhos, uma família. É fundamental, então, que se 

levante a questão: quais os limites para que uma família seja considerada como tal? Essa é 

uma reflexão de grande interesse para a Psicologia. 

Questionando a equivalência que muitas vezes é feita entre laços familiares e laços 

consanguíneos, Paulo (2006) pesquisou, em sua dissertação, os vínculos psicossociais 

existentes entre pessoas sem ligação biológica ou jurídica, entre as quais existia uma relação 

tal que, durante a infância/adolescência de uma delas, a outra tenha exercido funções 

maternas, paternas ou fraternas. A partir da análise das entrevistas e de seu confronto com a 

revisão da literatura realizada, a autora inferiu que a genética e a legislação pouco ou nada têm 

a ver com a questão da família e que vínculos familiares estão muito além da consanguinidade, 

sendo formados a partir das experiências e vivências compartilhadas e das funções exercidas 

perante os demais membros do grupo familiar. Zauli (2011) corrobora com essas colocações, 

indicando que os laços de parentesco podem ser formados independentemente da existência 

de laços biológicos. 

Discorrendo sobre a história da família ao longo dos séculos, Santos (2004) destaca 

que o que caracteriza a família e o casamento pós-modernos é justamente a inexistência de 

um modelo dominante: isto significa que os tipos familiares na atualidade são múltiplos. Para 

seu trabalho, a autora se baseou numa visão ampliada e no conceito de família criado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que não pode ser limitado a laços de sangue, 

casamento, parceria sexual ou adoção. Isto significa que para a OMS família é qualquer grupo 

cujas ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um desejo comum. 

Entre os novos arranjos familiares, surge a família homoparental na qual, segundo 

Zambrano (2008), o vínculo afetivo parental se dá entre pessoas do mesmo sexo. Para 

Zambrano (2008), a confluência entre sexualidade e filiação é um princípio, em geral, aceito 

pela sociedade, desde que não seja por meio da homoparentalidade.  

De acordo com Uziel (2002), embora a homoparentalidade seja uma fato, as dúvidas 

quanto à capacidade parental se intensificam, porém se a proposição é sobre a potência 

simbólica desta função - independentemente de gênero -, a interdição devido a uma união 

sexual não procriativa diante da parentalidade homossexual não pode ser usada como 

argumento; a discussão deve ser sobre a capacidade e disposição a parentalidade. A autora 

ressalta que se a família heterossexual confere longevidade à sociedade, na medida em que 

permite a procriação, a família homossexual pode ser considerada mortal, pois o ato sexual 

procriativo foi o que sempre referenciou, organizou, deu sentido e estruturou as filiações (Uziel, 

2002). 

Alguns estudos indicam particularidades nas famílias homoparentais, sendo possível 

observar a busca por um lugar de pertença em que sejam minimizados o estigma e a não 

aceitação social. 
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Se por um lado, a família homoafetiva é considerada dentre os novos arranjos 

familiares, por outro, a contemporaneidade dessa configuração provoca referenciais diferentes 

quando analisada a noção de parentalidade de seus membros. 

Os dados levantados na tese de Almeida (2012) demonstram que, apesar de singular, 

a família homoparental retoma valores da família tradicional. O autor observou convergência 

entre prática e vivência de parentalidade, pois a família homoafetiva estudada não se diferencia 

significativamente dos modelos tradicionais de família.  

Quando o foco dos estudos são os membros da família homoafetiva, dados 

interessantes são constatados. Toledo (2008), em sua tese sobre a família no discurso dos 

membros de famílias homoparentais, revela que os entrevistados defenderam repetidamente a 

normalidade de si mesmos, mas temem a rejeição social diante da exposição pública de sua 

orientação sexual e de sua família homoparental. Todos destacaram os sentimentos amorosos 

como o critério mais importante para a escolha de uma criança para adoção. 

 Santos (2004), em sua tese, visou compreender como homossexuais 

entre 20 e 55 anos constituem famílias e vivenciam a parentalidade e suas 

relações de gênero. Pode observar que alguns dos pesquisados deixaram 

entrever uma homofobia internalizada, principalmente em relação à própria 

homossexualidade, sendo o modelo heterocêntrico da família recorrente nos 

discursos, assim como a falta de referenciais de famílias homossexuais. A 

autora destaca que os amores paterno e materno são construções sócio-

histórico-culturais. 

 Do ponto de vista de estudos que formulam uma compreensão teórica 

sobre a família homoparental, encontrou-se Noronha (2008), que em sua 

dissertação, estudou a circulação pulsional em famílias homoparentais. Para a 

autora, o que determina a circulação pulsional são os investimentos libidinais, 

de acordo com o lugar que cada um ocupa no desejo do outro, atravessados 

pelos conjuntos socioculturais, políticos, econômicos e subjetivos. Concluiu que 

a circulação pulsional das famílias homoparentais não se distingue das demais 

e que o exercício das funções parentais independe do sexo da díade parental, 

porém, destaca que preconceitos sócio-históricos, econômicos, institucionais e 

libidinais existentes em relação à homoparentalidade contribuem para que as 

mesmas reproduzam o modelo da família nuclear heteroparental. Desse modo, 

preservam-se narcisicamente e são mais facilmente aceitas. Para esta autora, 

o grande desafio, portanto, tem sido conseguir instituir um modelo próprio. 

 O exercício da homoparentalidade e a constituição do sujeito inserido na 

família homoparental são incluídos nos debates científicos. 
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Em sua dissertação, um estudo psicanalítico a respeito dos papéis e funções maternas 

e paternas exercidas na homoparentalidade, Vieira (2011) lança questões sobre o saber 

definitivo dos psicanalistas a respeito do que é ser uma família, um pai e uma mãe, pois 

entende que as próprias teorias psicanalíticas estão fundamentadas em pressupostos culturais 

naturalizantes. Diferentemente desses pressupostos, para este autor, as funções paternas não 

estão ligadas ao sexo biológico, mas ao campo do simbólico, carregadas de afeto, 

primordialmente abstratas e, como tais, passíveis de serem vivenciadas por qualquer ser 

falante, que tenha vínculo libidinal e simbólico com o sujeito, cujos efeitos são fundamentais 

para que este se constitua: lidar com o Real. As funções parentais e sexualidade são esferas 

distintas da subjetividade que se cruzam por uma contingência.  

 Uziel (2002) considera uma revisão de literatura feita no início dos anos 1980, a 

respeito do impacto da parentalidade homossexual sobre crianças (Kleber et al., 1986 apud 

Uziel, 2002) a partir da qual conclui que um dos temores, no caso da adoção homoparental, é 

que o casal homossexual possa apagar a diferença entre os sexos no desenvolvimento da 

criança adotada. Refere que, assim, a orientação sexual parental, no caso da 

homoparentalidade, parece ameaçar não apenas a sociedade em geral, mas a constituição do 

sujeito.  

Para Zambrano (2008), as dificuldades na identidade sexual por falta de um modelo do 

mesmo sexo que o seu - um dos problemas enfrentados pelos pais homossexuais no cotidiano 

social - está ligado a certezas do senso comum, sem nenhum respaldo nos resultados de 

pesquisas empíricas. Segundo um conjunto de pesquisas realizadas entre 1978 e 2002 sobre a 

homoparentalidade, levantadas pela autora, os resultados indicaram não haver distinção tanto 

em relação à habilidade parental entre pessoas heterosexuais e homossexuais, como em 

relação ao desenvolvimento de crianças criadas por famílias heterossexuais quando 

comparadas àquelas de famílias homossexuais.  

As questões legais estabelecem as diretrizes de um país e, nesse sentido, é possível 

verificar direitos garantidos tanto com relação à união homoafetiva como à adoção 

homoparental, porém, na prática, ainda são observadas dificuldades e dúvidas. 

Com relação ao processo de adoção, Almeida (2012) sugere que seja constituído um 

vínculo de rede entre os adotantes e entre estes e os profissionais envolvidos na adoção, pois 

desta forma isolamentos poderão diminuir e o silêncio poderá ser rompido, permitindo o 

enfrentamento dessas questões nos âmbitos político, social, jurídico e psíquico. 

Neste sentido, por não haver qualquer indicativo que impeça ou demonstre inaptidão 

para a adoção de crianças por casais homoparentais, a Constituição Federal garante o direito a 

não invasão da intimidade do casal - futuros adotantes -, isto é, apresenta a irrelevância de as 

equipes técnicas que acompanham o processo de adoção perguntarem sobre a orientação 

sexual dos pretendentes (SANTOS, 2011). Porém, segundo Uziel (2002), isto não impede que 

alguns psicólogos façam essa pergunta se julgarem pertinente ou relevante para avaliação 

do/a requerente à adoção, nos casos de adoção homoparental, em que uma pessoa solteira 

deseja adotar uma criança. 
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Apesar de redundante, vale ressaltar que o social é construído por sujeitos humanos e 

desta seara os psicólogos obviamente são parte importante, carregando vieses e visões de 

homem e de mundo de forma diversa.   

Quanto às práticas psicológicas diante da temática, Toledo (2008) chama atenção para 

a utilização do termo homoparentalidade no âmbito dos estudos e práticas em Psicologia, pois 

para ele os psicólogos, em especial, participaram da construção da imagem do homossexual 

como outra espécie, associada à doença, ao pecado e ao crime, devendo, portanto, ter cautela 

para não defini-la como mais uma espécie deficitária de família (Toledo, 2008). 

 A partir da leitura de vários autores pertencentes às correntes de três 

teorias clássicas - Teoria Psicanalítica, Teoria da Aprendizagem e Teoria 

Cognitiva – Santos (2004) aponta que sexo e gênero indicam prerrogativas 

diferenciadas, uma vez que o primeiro refere-se ao biológico e o segundo ao 

cultural, ao social, ao simbólico. Para a autora, a expressão dos papéis de 

gênero e sua constituição histórico-social, nem sempre corresponde ao que é 

socialmente aceito, pois se naturalizam comportamentos atribuídos às 

mulheres e aos homens. Porém, a expressão dos papéis de gênero pode ser 

amplamente diversificada e nem sempre condiz com a orientação do desejo 

expressa pelos sujeitos, podendo levar à estigmatização, ao sexismo e à 

homofobia. 

Quanto aos vários discursos relacionados à homoparentalidade, 

Zambrano (2008) afirma que estes são costurados pelo preconceito, 

especialmente na escola e, o mais preocupante, entre os próprios especialistas 

que são convocados - entre eles psicólogos jurídicos - e, portanto, deveriam 

estar capacitados a responder por essas novas demandas. Conforme a autora, 

a Psicologia é uma das vozes representativas mais chamadas a opinar sobre a 

temática da homoparentalidade, porém, os psicólogos, de modo geral, 

demonstram grande desconhecimento sobre o assunto; sugere, então, a 

necessidade de se construir um saber psicológico a respeito. 

Investigando as concepções que psicólogos judiciários têm a respeito da adoção por 

homossexuais e a maneira que essas compreensões atuam nos processos de adoção, Farias 

(2007) concluiu em sua dissertação que essa temática deve ser intensamente debatida entre 

os profissionais porque de forma geral os psicólogos revelam falta de clareza quando devem 

emitir juízo a respeito desses processos, demonstrando contradições, ideias preconcebidas 

relacionadas à temática e crenças pessoais. 

Em uma pesquisa com universitários goianos das áreas de Humanas, Exatas e 

Biológicas, em que se procurou entender suas crenças sobre casamento e adoção de crianças 
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por homossexuais, Falcão (2004) constatou que o grupo mais representativo era composto por 

preconceituosos flagrantes, levando-se em conta que a partir dos resultados os estudantes 

foram classificados em três grupos: preconceituosos flagrantes, preconceituosos sutis e não 

preconceituosos. Aplicando o questionário entre estudantes de Psicologia, revelou-se que 

estes, apesar de não considerarem a homossexualidade doença, eram contra a adoção 

homoparental devido à crença de que os pais serão os principais responsáveis pela formação 

da identidade dos filhos. O autor aponta que estudos científicos devem subsidiar o debate 

sobre a adoção homoparental, sob pena de teorias científicas serem representadas no senso 

comum. 

É nesse espaço que os desafios de qualquer área, que atravessa esse contexto, 

devem ser pensados e repensados: de forma a ultrapassá-lo. O papel do psicólogo que atua na 

complexidade da homoparentalidade no Brasil é relevante e emergente. Como afirma Uziel 

(2002), a Psicologia deve se posicionar junto a outros saberes para que as velhas respostas 

não restrinjam as novas realidades. 

 

CONCLUSÃO 

Indiscutivelmente questões como família, funções materna e paterna, constituição do 

sujeito, processo de adoção e aspectos sócio-cuturais são inerentes à temática das relações 

homoparentais e adoção, objeto deste estudo.  

Nesse sentido, vale destacar a complexidade acerca desta realidade: não cabe a 

marca com o sinal classificatório do patológico. Se a linguística engloba a linguagem humana 

em seus aspectos semânticos, psicológicos e sociais, há de se refletir sobre o que de fato 

pretende se comunicar a partir de termos como adoção, homoparentalidade e 

homossexualidade, em especial no meio científico. 

O conceito de família pode conter inúmeros significados, nem sempre convergentes, 

expostos por diferentes áreas, ao longo da história, portanto, o foco não deve estar em tentar 

defini-la, mas observá-la, especialmente a partir da realidade contemporânea. 

Se não há um modelo preponderante de família na pós-modernidade e se a OMS, 

reconhecida agência mundial, que tem por objetivo desenvolver a saúde dos povos, 

compreende a família, fundamentalmente, a partir dos vínculos sócio-afetivos, que sombras 

sociais podem ser lançadas sobre a família homoparental? 

Foi possível observar que os próprios integrantes das famílias homoparentais, sob 

certas circunstâncias, sentem-se em um lugar desconhecido, buscando referências na 

heteronormatividade. As próprias famílias homoparentais, talvez por conta de um cotidiano 

social às vezes penoso e incerto, enfrenta o dia a dia na direção de suas singularidades. Desta 

forma, é um momento em que posicionamentos extremados, especialmente aqueles 

dicotomizados ou polarizados, não ajudarão.  

Quando se fala sobre homoparentalidade e adoção, está se falando em família. E, logo, 

sobre leis. Porém, o que se busca é uma legitimidade que possa favorecer tanto o 
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desenvolvimento da homoparentalidade quanto o dos sujeitos envolvidos mais diretamente 

com a questão, como, ainda, o da sociedade. 

Com relação à prática psicológica, essa pesquisa identificou a 

importância fundamental do psicólogo junto à homoparentalidade. Com 

frequência, cabe a este profissional assessorar juízes, escolas, pais, mães e as 

próprias crianças adotadas. Está em pauta a compreensão da 

homossexualidade, das funções materna e paterna, a concepção de como se 

forma um sujeito, sua identidade de gênero e sua sexualidade, a noção de 

estigma e a formação de preconceitos.  

Com essa discussão esperamos ter contribuído para a compreensão de 

um fenômeno social contemporâneo que exige a ampliação dos pontos de vista 

da Psicologia, evidenciando a necessidade de um debate acerca da formação 

do psicólogo diante de mudanças sociais que colocam em questão a sua visão 

de mundo e de ser humano. 
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HOMOAFETIVOS E A SUPERVALORIZAÇÃO DO PRESENTE: CONSUMO 

E VAIDADE COMO MEDIADORES DE INCLUSÃO 

Wellington Passos e Hanaide Kalaigian – UNIP- Universidade Paulista  

1. RESUMO 
 

Com o objetivo de investigar possíveis relações entre as crenças e os valores 
que possam definir uma forma de representação social traduzida em uma 
supervalorização do presente dos homoafetivos, esta pesquisa foi conduzida 
sob a ótica da Psicologia Social, e seus resultados interpretados segundo a 
dialética materialista.  
Palavras chave: Homoafetivos, consumo, imagem, identidade 

ABSTRACT 

In order to investigate possible relationships between the beliefs and values that 
can define a form of social representation translated into an overvaluation of the 
present by homoaffectives, this survey has been conducted from the 
perspective of Social Psychology, and its results interpreted according to the 
materialist dialectic.  
Key words: Homoaffectives, consume, image, identity  
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Sexualidade  

 Para melhor compreensão sobre os objetivos desta pesquisa, vale 

abordarmos alguns pontos sobre o tema sexualidade. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (1975), a sexualidade forma parte integral da personalidade de 

cada um, se constituindo como uma necessidade básica do ser humano que não 

pode ser separada de outros aspectos da vida. A sexualidade não se limita ao ato 

sexual, mas pode ser considerado como um motivador do amor, contato e 

intimidade, influenciando pensamentos, sentimentos, ações, interações e a saúde 

tanto física quanto mental. Assim, a saúde sexual também deveria ser considerada 

como um direito humano básico, tal como a saúde é um direito humano fundamental. 

 Conforme apresentado nos PARÂMETROS Curriculares Nacionais do 

Ministério da Educação (MEC, 1997 p. 295) no item orientação sexual, que diz que a 

sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das 

pessoas, pois, além da sua potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca do 

prazer, uma necessidade fundamental das pessoas. Manifesta-se desde o momento 

do nascimento até a morte, de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento 

humano, sendo construída ao longo da vida. Além disso, encontra-se 

necessariamente marcada pela história, cultura, ciência, assim como pelos afetos e 

sentimentos, expressando-se então com singularidade em cada sujeito. 

Indissociavelmente ligado a valores, o estudo da sexualidade reúne contribuições de 

diversas áreas, como Educação, Psicologia, Antropologia, História, Sociologia, 

Biologia, Medicina e outras. Se, por um lado, sexo é expressão biológica que define 

um conjunto de características anatômicas e funcionais (genitais e extragenitais), a 

sexualidade, entendida de forma bem mais ampla, é expressão cultural. Cada 

sociedade desenvolve regras que se constituem em parâmetros fundamentais para o 

comportamento sexual das pessoas. Isso se dá num processo social que passa 

pelos interesses dos agrupamentos socialmente organizados e das classes sociais, 

que é mediado pela ciência, pela religião e pela mídia, e sua resultante é expressa 

tanto pelo imaginário coletivo quanto pelas políticas públicas, coordenadas pelo 

Estado.  

 Ainda no mesmo item, os parâmetros do MEC esclarecem que como a 

inteligência, a sexualidade será construída a partir das possibilidades individuais e 

de sua interação com o meio e a cultura. Os adultos reagem de uma forma ou de 
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outra, aos primeiros movimentos exploratórios que a criança faz na região genital e 

aos jogos sexuais com outras crianças. As crianças recebem então, desde muito 

cedo, uma qualificação ou “julgamento” do mundo adulto em que estão imersas, 

permeado de valores e crenças atribuídos à sua busca de prazer, os quais estarão 

presentes na sua vida psíquica. 

 Nessa exploração do próprio corpo, na observação do corpo de outros, e a 

partir das relações familiares é que a criança se descobre num corpo sexuado de 

menino ou menina. Preocupa-se então mais intensamente com as diferenças entre 

os sexos, não só as anatômicas, mas todas as expressões que caracterizam o 

homem e a mulher. A construção do que é pertencer a um ou outro sexo se dá pelo 

tratamento diferenciado para meninos e meninas, inclusive nas expressões 

diretamente ligadas à sexualidade, e pelos padrões socialmente estabelecidos de 

feminino e masculino. Esses padrões são oriundos das representações sociais e 

culturais construídas a partir das diferenças biológicas dos sexos, e transmitidas 

através da educação, o que atualmente recebe a denominação de “relações de 

gênero”. 

 Essas representações internalizadas são referências fundamentais para a 

constituição da identidade do sujeito (MEC, 1997). 

História e Homoafetividade 

A sociedade possui valores culturais dominantes em cada época e que são 

expressos muitas vezes por preconceitos. Questões comportamentais que se situam 

mais na esfera privada do que na pública, mas que cabe a sociedade a sua 

normatização. Nas últimas décadas mudou-se a maneira de encarar o 

homossexualismo (Dias, 2001) 

A prática homossexual acompanha a história da humanidade. Na Grécia 

antiga, fazia parte das obrigações do preceptado “servir de mulher” ao seu 

preceptor, e isso sob a justificativa de treiná-lo para as guerras, onde inexistia a 

presença de mulheres. 

Em algumas civilizações antigas (Grécia e Roma, por exemplo), as relações 

homoeróticas, principalmente entre homens adultos e jovens, só eram repudiadas 

quando ameaçavam subverter a hierarquia social da época (Lacerda, Pereira e 

Camino, 2002 apud Badinter, 1993; Bremmer, 1995; Costa, 1992; Veyne 1986). 
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O maior preconceito contra o homossexualidade provém das religiões. A 

concepção bíblica vem do preceito judaico, na busca de preservação do grupo 

étnico. Toda relação sexual deveria dirigir-se à procriação (Dias, 2001).  

Foi na tradição judaico-cristã (Lacerda, Pereira e Camino, 2002 apud 

Greenberg & Bystryn, 1982; Spencer, 1996) que essas práticas passaram a ser 

concebidas como pecaminosas, representando o descumprimento do que se julgava 

ser a palavra de Deus e a fraqueza do indivíduo diante das tentações demoníacas 

(Lacerda, Pereira e Camino, 2002 apud Brown 1990; Morici, 1998; Ranke-

Heinemann, 1996). 

A Igreja Católica considera uma aberração da natureza, transgressão à ordem 

natural, uma verdadeira perversão, baseada na filosofia natural de São Tomás de 

Aquino no sentido de que sexo se destina fundamentalmente à procriação, daí 

serem antinaturais a masturbação, a homossexualidade e o sexo sem procriação 

(Dias, 2001).  

A partir do século XIX que a medicina definiu a homossexualidade como uma 

doença fisiológica causada por distúrbios genéticos ou biológicos. No início do 

século XX, apesar das atitudes vitorianas prevalecentes na época, a psicanálise 

introduziu a visão psicológica da homossexualidade, visão esta que é menos 

moralista (Freud, 1935/1951), embora considere a homossexualidade como um 

distúrbio no desenvolvimento da sexualidade (Lacerda, Pereira e Camino, 2002 

apud Freud, 1905/1972) e, portanto, anormal. Mas deve-se ter em conta que estas 

novas concepções não substituem as antigas, mas, em algumas circunstâncias, 

reforçam as concepções tradicionais mais moralistas (Lacerda, Pereira e Camino, 

2002 apud Bullough, 1974). 

As uniões de pessoas do mesmo sexo sempre existiram, mas a partir do 

momento em que a igreja sacralizou o conceito de família, conferindo-lhe finalidade 

meramente procriativa, as relações homossexuais se tornaram alvo do preconceito e 

do repúdio social. A mais chocante conseqüência da exclusão no âmbito jurídico é a 

absoluta invisibilidade a que são condenados os vínculos afetivos, cujo único 

diferencial decorre do fato de serem constituídos por pessoas de igual sexo. 

Mas as lutas emancipatórias, o florescer dos direitos humanos e a laicização 

do Estado tem forjando a construção de uma nova sociedade. É necessário 

reconhecer que as uniões entre pessoas, independente de sua identidade sexual, é 
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uma união de afetos e como tal precisam ser identificadas. Daí a expressão 

homoafetividade. 

Assim com a união entre pessoas do mesmo sexo, acertadamente 

denominada de união homoafetiva, os neologismos homoafetividade e união 

homoafetiva foi cunhado por Maria Berenice Dias, em sua obra: União homossexual: 

o preconceito & a justiça. (2001). 

Os homossexuais enfrentam uma grande dificuldade de aceitação por parte 

da sociedade e são por isso discriminados. Representam uma minoria sujeita ao 

deboche de uma forma degradante. “Essa é a face mais perversa do preconceito.” 

(Dias, 2001). 

Panorama Geral Atual da Sexualidade no Brasil 

Diversas evidências indicam certa relação entre orientação sexual e 

comportamentos de risco, especialmente, no que dizem respeito à segurança, 

integridade e saúde do grupo. Segundo estudo do Ministério da Saúde, realizado em 

dezenas de cidades brasileiras, jovens gays e homens que fazem sexo com homens 

(HSH) mantêm mais relações sexuais sem preservativo em comparação à 

população masculina em geral. De acordo com a pesquisa, 34,6% dos homens 

heterossexuais usaram preservativo em relações sexuais com parceiros fixos nos 

últimos 12 meses, contra 29,3% dos jovens gays e HSH. Nas relações com 

parceiros casuais pelo mesmo período, o percentual de uso da camisinha também é 

menor entre os jovens homossexuais, 54,3%, contra 57% entre a população 

masculina em geral. Dados epidemiológicos anteriores do ministério revelam 

aumento crescente de casos da doença entre adolescentes homossexuais. Entre 

garotos de 13 a 19 anos de idade, a transmissão homossexual (33,5%) supera a 

heterossexual (28,3%). Outro dado revela que os gays e HSH mantêm relações 

sexuais com mais parceiros casuais. Quase 80% das pessoas ouvidas revelaram ter 

mantido esse tipo de relação nos últimos 12 meses, contra 34,1% dos homens em 

geral. A pesquisa constata ainda que os gays e HSH têm maior nível de 

escolaridade e são mais bem informados sobre a doença. Sobre a procura pelo teste 

de HIV, 53,9% dos gays e HSH fizeram o teste por curiosidade ou por acharem que 

tinham o risco de contrair a doença. Entre os homens em geral, o percentual cai para 

32,7%. No entanto, 16,7% dos gays e HSH fazem o teste como rotina (Agência 

Brasil, 2010). 
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Tomado em conjunto, os dados do estudo apontam que, embora mais 

informados, o jovens gays desconsideram excessivamente conseqüências futuras de 

seus atos, assumindo comportamentos de risco. Neste sentido, a indagação de que 

os valores e crenças dos homoafetivos afetam seus comportamentos, pode auxiliar 

para uma melhor compreensão das causas da impulsividade que os encorajam 

formas imprudentes de comportamentos. 

Preconceito, estereótipos e discriminação 

 A Psicologia Social possui como um de seus objetivos de estudo 

compreender de que maneira as pessoas ou os grupos, que são objetos de uma 

distinção, são construídos como uma categoria à parte (Rodrigues, 2008). 

  Preconceito, estereótipos e discriminação são termos que se referem a 

atitudes ou comportamentos negativos direcionados a indivíduos ou grupos, 

baseados em um julgamento prévio.  

O preconceito é tão velho quanto à humanidade, e por isso, de difícil 

erradicação. Exemplos como o Holocausto fornecem a dimensão dos males que se 

escondem por trás do preconceito e suas conseqüências. Mas a idéia de encará-lo 

como um constructo científico surgiu apenas ao longo dos anos trinta relacionado a 

questões raciais, onde a mudança na visão de preconceito permitiu encará-lo como 

irracional e injustificado. 

Na base do preconceito estão as crenças sobre características pessoais que 

atribuímos a indivíduos ou grupos, chamadas de estereótipos. O termo refere-se a 

associar certas características a pessoas pertencentes a determinados grupos, com 

determinados aspectos típicos e a traços de personalidade ou comportamentos 

costumeiros de certas pessoas ou grupos de pessoas. Tendemos a enfatizar o que 

há de similar entre as pessoas, e a agir de acordo com esta percepção.  

Os sentimentos negativos em relação a um grupo constituem o componente 

afetivo, e a discriminação o componente comportamental. (Rodrigues, 2008) O 

estereótipo, em si, é freqüentemente apenas um meio de simplificar nossa visão de 

mundo. Seria, neste sentido, um comportamento funcional, muitas vezes, 

equivocado. 

Estereótipos podem ser corretos ou incorretos. E, também positivos, neutros 

ou negativos. O fato de, num primeiro momento, facilitarem suas reações frente ao 

mundo esconde a realidade de que, na maioria das vezes, estereotipar pode levar a 
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generalizações incorretas e indevidas, principalmente quando você não consegue 

“ver” um indivíduo com suas individualidades e traços pessoais por trás do véu 

aglutinador do estereótipo.  

Em sua essência, o preconceito é uma atitude, onde uma pessoa 

preconceituosa pode desgostar de pessoas de certos grupos e comportar-se de 

maneira ofensiva com eles, baseado em uma crença segundo a qual possuam 

características negativas.  

Quando estamos nos referindo à esfera do comportamento, fazemos uso de 

termo discriminação. Neste caso, sentimentos hostis somados a crenças 

estereotipadas resultam em um tratamento diferenciado a expressões verbais de 

desprezo e a atos manifestos de agressividade. (Rodrigues, 2008) 

O preconceito parece estar tão enraizado no circuito das relações humanas 

que se torna difícil distinguir suas origens. Em certo sentido todos nós somos 

preconceituosos. O preconceito é criado e mantido por forças sociais e culturais. As 

normas sociais são aprendidas em casa, nas escolas, nas instituições religiosas, 

com colegas e através da mídia e das artes. São passadas de geração a geração, e 

nos instruem sobre o que pensar, como reagir afetivamente e como agir no mundo. 

Desta forma é que preconceitos persistiram em um dado momento em uma dada 

cultura. 

Segundo Rodrigues (2008) para G. Allport (1897/1967) é possível reduzir o 

preconceito em um contexto de igualdade de status, com ênfase na 

interdependência mútua e na busca de objetivos superiores comuns. Acompanhado 

de mudanças macrossociais, que questionam normas sociais, modelos educacionais 

e práticas conformistas incentivadoras de preconceitos de quaisquer espécies. 

Rejeição Social e a Necessidade de aceitação 

 

Tomando como base uma definição uma enciclopédia virtual (Wikipedia) que 

diz que, rejeição social, ocorre quando um indivíduo é deliberadamente excluído de 

uma relação interpessoal ou social. A experiência da rejeição pode se tornar um 

problema quando é prolongada ou persistente, e pode acarretar efeitos negativos 

quando resulta em isolamento social apresentando conseqüências como: solidão, 

baixa autoestima, agressividade, depressão. Pode apresentar também sentimentos 

de insegurança e uma maior sensibilidade de rejeição futura. 
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Para Abraham Maslow (1908/1970) a necessidade de amor e pertencimento 

constitui uma motivação humana fundamental. As pessoas necessitam de relações 

estáveis e satisfatórias que contribuam para a formação da sua identidade social, 

portanto um fortalecimento a sua autoestima.  

Sentimentos negativos de rejeição ligados à homossexualidade como 

insegurança, vergonha (dos outros, da família, vergonha do próprio corpo), medo, 

pânico, culpa (por estar fazendo algo que a religião condena, por frustrar os planos 

idealizados pelos pais e familiares) associadas a um direito à singularidade levam os 

homossexuais a adotarem um comportamento de “fazer-se respeitar”, “respeitar para 

ser respeitado”, “bater no peito”, “abrir o jogo”, “enfrentar tudo”, “dar a cara a tapa”. 

São expressões ouvidas e recolhidas que demonstra uma busca de auto-revelação 

imposta, uma forma de enfrentamento (Paiva, 2009). 

Comportamento de Consumo e Imagem Corporal entre Homafetivos 

 

 Três pesquisadores americanos, Andre Reilly, Nancy A. Rudd e Julie Hillery, 

(2008) investigaram a relação entre o comportamento de fazer compras de homens 

gays e imagem corporal, ou seja, se a imagem do corpo afeta as escolhas de 

consumo. Para isso consideraram a dívida de cartão de crédito, a freqüência de 

compras e o tempo gasto em lojas e shopping centers. Os resultados deste estudo 

indicam que a imagem corporal e o consumo estão vinculados. 

 Segundo os pesquisadores para muitos homens gays, fazer compras pode 

ser um meio de estabelecer ou reforçar a identidade cultural ou uma maneira de 

expressar individualidade. Demonstrou-se que a aparência é importante para 

homens gays, talvez mais ainda do que para homens heterossexuais.  

 Assim, este estudo nos informa que homens gays podem querer distanciar-se 

de homens heterossexuais e comportam-se de forma a adquirir produtos que atinjam 

o resultado desejado. Baseado nessas noções, pode-se postular que homens que 

se identificam como gays irão comparar sua estética corporal com outros homens 

gays e se engajaram em comportamentos de compras como uma forma de assimilar 

a comunidade gay.  

 Segundo Thompson et al. (1999 apud Reilly, Rudd e Hillery, 2008) a definição 

de imagem corporal é a de um constructo mental e comportamentos físicos 

direcionados ao corpo. O constructo diz respeito a como as pessoas vêem seus 
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corpos e o que fazem com isso. Por exemplo, muitas pessoas vêem seus corpos 

como inferior ao ideal e se esforçam para se aproximarem a ele cobrindo o corpo 

com roupas ou através de dietas para alterar a forma do corpo. 

 A imagem do corpo de um homem pode ser influenciada por sua orientação 

sexual. Em comparação com homens heterossexuais, homens gays são mais 

insatisfeitos com sua aparência (Siever, at el. 1994 apud Reilly, Rudd, Hillery, 2008) 

e são mais propensos a se envolverem em comportamentos derivados para produzir 

um corpo magro (Duggan & McCreary, 2004 apud Reilly, Rudd, Hillery, 2008). Os 

homens gays são mais propensos a ter preocupações sobre o tamanho do corpo 

(ganho de peso/muscular e perda de peso) e usar métodos como exercício, dieta e 

musculação para controlá-lo,  sugerem que a diferença é por causa de uma ênfase 

cultural a beleza física e atração, porque para que os homens gays possam atrair um 

parceiro, eles  devem ser atraentes, logo atratividade está relacionada com o corpo 

ideal. 

 O homem que está insatisfeito com sua aparência é socialmente 

condicionado a permanecer em silêncio (ou seja, reclamar sobre sua aparência seria 

inaceitável) ou comprar produtos para melhorar o que ele vê como a área de 

problema (Pope, Phillips e Olivardia, 2000 apud Reilly, Rudd e Hillery, 2008). Como 

citado por Kate (2002 apud Reilly, Rudd e Hillery, 2008), por exemplo, alguns 

homens gays cujos corpos não coincidem com o padrão aceito podem compensar 

comprando roupas caras de grifes. A dependência por compras ocorre quando um 

consumidor usa compras para satisfazer necessidades emocionais, tais como a 

autoimagem. Os pesquisadores ainda observaram que, em geral, homens gays são 

mais dependentes de compras de vestuário em comparação com homens 

heterossexuais.   

 Conforme os pesquisadores a imagem corporal também pode estar 

relacionada à dívida de cartão de crédito. Se o consumidor não tem o dinheiro 

disponível para pagar pelos itens que em seu julgo contribuem para conquistar sua 

imagem de corporal ideal, e consequentemente conquistar um parceiro, ele pode 

recorrer ao uso do cartão de crédito. Na sociedade contemporânea, os gastos 

excessivos do consumidor tornaram-se normativo e a dívida é banal. A decisão de 

comprar itens como roupas, acessórios, ou produtos de manutenção não está 

necessariamente subordinada ao preço, mas sim em ter um cartão de crédito (Lea, 

Webly e Walker, 1995; Zuckerman, 2000 apud Reilly, Rudd e Hillery, 2008). 
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  Parece haver então, um indício de que a forma com que os homoafetivos e 

homens heterossexuais valorizam o presente, ou seja, a prevalência por 

recompensas imediatas preterindo escolhas futuras, seja de fato diferente.    

O objetivo desta pesquisa foi de averiguar as crenças e os valores que 

possam definir uma forma de representação social traduzida em uma 

supervalorização do presente que influencie no processo decisório dos 

homoafetivos. Tratava-se de investigar se padrões de comportamento dos 

homoafetivos, associados a uma preocupação com a imagem corporal, com um 

consumo de caráter imediatista e mais intenso e a um comportamento de risco, 

justifiquem uma atitude em que o presente seja mais valorizado que o futuro. 

Partimos da hipótese de que os homoafetivos supervalorizam o presente 

devido a possíveis crenças e valores desenvolvidos e internalizados pelas 

dificuldades que são a eles apresentadas, assim como, o medo da morte, do 

envelhecimento, da solidão e da rejeição preferindo o presente a projetos voltados 

para o futuro. 

Poucos estudos têm sido feitos a cerca da supervalorização do presente 

pelos homoafetivos. Porém, parece haver uma lacuna na literatura a cerca de 

algumas das causas da impulsividade dos homoafetivos. Atualmente, os 

homossexuais representam cerca de 10% da população brasileira. Embora 

apresentem, geralmente, alto nível de escolaridade (associada positivamente com 

renda) e boa informação, são especialmente inclinados a comportamentos de risco 

em relação à segurança e saúde. Essa investigação pôde lançar luz sobre possíveis 

relações entre orientação sexual, estimulação sexual, tendência em assumir riscos, 

desconsideração exacerbada com o futuro e grau de imediatismo financeiro. Tudo 

isso pôde aumentar a compreensão de certa tendência geral apresentada por 

homoafetivos em realizar comportamentos imprudentes com potenciais 

conseqüências desastrosas sobre a vida destes indivíduos. 

MÉTODO  

Participantes 

 



 

 

31 

 Os participantes desta pesquisa foram compostos por sujeitos 

representativos, três homossexuais na faixa etária entre 18 e 55 anos, que foram 

selecionados a partir de indicação. 

Local  

 

 No que se refere à aplicação do protocolo, este foi realizado em locais 

privados, por conveniência, por oferecerem tranquilidade e privacidade, visando que 

o encontro acontecesse sem interferências que pudessem prejudicar o 

desenvolvimento da entrevista.  

 Instrumentos 

 

Os instrumentos adotados para esta pesquisa constituiu-se de um 

questionário desenvolvido para este fim, composto por dez questões que visaram à 

obtenção de dados do participante. Para tanto, foram incluídas perguntas 

demográficas e autobiográficas, tais como idade, escolaridade, composição 

familiar/habitacional, situação amorosa atual, crenças e expectativa de vida que 

apontassem tópicos como aceitação e rejeição social, comportamento de consumo e 

investimento na imagem corporal dos homoafetivos que pudessem refletir uma 

preocupação exclusiva com o presente.  

Procedimento 

 

  A elaboração dos tópicos da entrevista foi baseada na pesquisa bibliográfica 

efetuada para esta pesquisa. Com a obtenção dos dados foi possível confirmar a 

hipótese levantada de que os homoafetivos supervalorizam o presente em 

detrimento do futuro. 

  Este projeto foi enviado ao CEPPE, Centro de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia e Educação, para aprovação segundo normas e critérios da produção 

científica no campo da Psicologia. 

  Em seguida, os participantes foram contatados para agendar as entrevistas.  

A cada participante foi solicitada a assinatura do termo de consentimento, o 

preenchimento do questionário e a participação da entrevista. 



 

 

32 

  O formato de entrevista foi semiestruturada, onde o participante pôde se 

expressar de maneira mais livre, à vontade, e que esta experiência fosse conduzida 

de forma que não se tornasse constrangedora ou ansiógena, pelo contrário, que 

fosse descontraída, imparcial e colaborativa. Para isto, cada participante foi 

entrevistado individualmente.  As entrevistas foram transcritas e posteriormente 

analisadas.  

Procedimentos Analíticos  

 

 Após a transcrição dos dados, os conteúdos foram organizados e analisados 

sob a ótica da Psicologia Social e os dados interpretados segundo a dialética 

materialista. 

Procedimentos Éticos 

 

  Esta pesquisa obedeceu às diretrizes e determinações da Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde/MS que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, os quatro referenciais básicos da Bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado.  

 De acordo com Conselho Regional de Psicologia através da ementa da 

Resolução do CFP n. 016/2000, que dispõe sobre a realização de pesquisa em 

Psicologia com seres humanos, a participação no estudo foi voluntária, mediante 

assinatura do termo de consentimento e autorização da divulgação dos resultados, 

garantindo preservação e sigilo da identidade de cada participante. 

 Esta pesquisa também obedeceu à ementa da Resolução do CFP n. 

001/1999, que dispõe sobre a atuação dos psicólogos em relação à orientação 

sexual. 

“Art. 1º Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão notadamente aqueles 
que disciplinam a não-discriminação e a promoção e bem-estar das pessoas e da humanidade.  

Art. 2º Os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o 
preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles 
comportamentos ou práticas homoeróticas.  
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Art. 3º Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 
comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar 
homossexuais para tratamentos não solicitados.  
 
Parágrafo Único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham 
tratamento e cura das homossexualidades.  

Art. 4º Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos 
meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em 
relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica.” 

 

CATEGORIZAÇÃO 

Preconceito/Discriminação 
 

 Nas questões referentes ao preconceito e descriminação, as respostas sobre 
o movimento da parada do orgulho gay apresentaram como resultado uma visão de 
algo que inicialmente trouxe importantes conquistas para o movimento, como um 
tipo de catalisador de opiniões, de pessoas que se identificavam com um propósito 
comum, já que havia uma identificação, porém parece que este significado mudou-
se ao longo dos anos, não mais o de valorizar uma minoria representativa, mas sim 
de movimentar financeiramente grandes quantias de dinheiro, o que parece ter 
afastado muitos adeptos e ganhado novos que não representam ou identificam-se 
com o grupo.  Paralelamente no que tange mais particularmente a 
discriminação e preconceito contra homossexuais, há indícios de que de fato houve 
uma conquista promovendo maior visibilidade do grupo e do movimento em si (como 
grupo/minoria), em contra partida, quando falamos individualmente ainda nos dias 
atuais, testemunhamos discriminação contra gays, como podemos perceber em 
algumas das falas dos entrevistados; 

“... Claro também que eu fui ficando mais velho, então meus objetivos foram mudando,..., 
então um outro direcionamento. Mas, não que eu não apóie, eu apoio, mas eu achei que ficou 
muito carnaval, muito assim, a prefeitura ganhando milhões de dinheiro, os hotéis ficando 
lotados, porque antes não se ganhava nada, então ninguém apoiava...” 
“... eu acho que teve ganhos a parada porque se não fosse o movimento que algumas 
pessoas tiveram que iniciar, talvez algumas que estão (no movimento) até hoje e outras estão 
em outros caminhos, é, alguns ganhos não seriam possíveis. Como eu sei que tem 
advogados que já são associados à ONGs e através da parada a pessoa já fica sabendo 
aonde que ela tem que procurar, têm negociadores que dão apoio, então os ganhos sociais 
são esses, porque por incrível que pareça a gente ainda tem hoje pessoas que são 
discriminadas, que tem que se esconder, enfim. Então, a gente ainda tem isso. Então, eu 
acho que os ganhos foram esses...” 

 Em relação à união homoafetiva, diferentemente talvez da compreensão da 
maioria sobre o assunto, as respostas apresentaram semelhanças ao expressar 
certa insatisfação em ter como modelo uma união heterossexual, modelo de vinculo 
que parece ter fracassado, caracterizando-se como uma vitória mais a nível legal, da 
comunhão dos bens e direitos de cada um, do que efetivamente de uma união 
afetiva entre duas pessoas. 

“... mas acho um retrocesso em termos é... Acho legal e acho que realmente é um resultado 
desses movimentos, da militância de uns anos, talvez de décadas, de conseguir umas 
conquistas legais. Ainda que isso não interesse a todo mundo que faz parte desse grupo, né? 
Então é nesse sentido que ia falar de uma compensação. Então apesar de nem todo 
homossexual estar interessado em viver uma vidinha careta igual aos heteros, né, os próprios 
heteros já largaram a mão há algum tempo...” 
“... Então, os próprios heteros foram largando certas convenções antigas, retrogradas e tal e 
os gays ainda estão lutando pra conquistar essas pequenas conquistas que já foram 
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largadas, deixada de lado pelos heteros. Então apesar dessa contradição, dessa coisa meio 
estranha, desse paradoxo, é interessante que se conquiste alguma coisa a partir desses 
movimentos militantes. Mas eu acho que a coisa tem que ir, além disso...” 

Aceitação / Rejeição 
 

 Observa-se, em algumas respostas, alguns comportamentos referente à 
rejeição por pertencer a uma minoria e como essas dificuldades foram superadas, ou 
contornadas, através de um consumo, tanto material quanto cultural, como forma de 
aceitação social o que esta exposto no item a seguir, mais precisamente no tópico; 
adendo - constructo mental. 

Comportamento de consumo / Imagem Corporal 
 

 O comportamento de consumo e a imagem corporal aparecem de forma 
contudente como meio de estabelecer ou reforçar uma identidade, uma maneira de 
expressar suas individualidades, sinalizando assim para uma maior valorização dos 
aspectos da imagem que desejam passar aos outros, neste aspecto há um 
investimento significativo em atividades culturais, não muito diferente há tambem 
preocupação com os hábitos e comportamentos voltados a aparência, mesmo que 
não representem muito em seus orçamentos, há uma relevante preocupação com a 
qualidade do que consumem, como pode-se  perceber nos extratos de algumas das 
falas.  

Cultura: 
“...Teatro, cultura, tudo que é ligado à cultura...” 

Alimentação: 
“...razoavelmente saudável, razoavelmente balanceada..., saladas, carboidrato e proteína...” 
“... uma preocupação por causa da passagem do tempo e como uma preocupação em 
manter-me em forma...” 

Estética 
“...é muito mínimo, é um perfume, que dura normalmente um ano, sei lá... normalmente 
francês..., mais um creme, eu uso creme dermatológico, que é francês também. E que é 
caro...” 
“...a gente descobriu uma escova de dente incrível..., ela não provoca retração da gengiva, o 
que é super importante...”  
“... Eu costumo fazer... é, bom, a unha eu faço de vez em quando, não tenho o hábito assim 
de fazer toda semana, mas assim de quinze em quinze dias eu faço, não deixo de fazer. É... 
eu passo no rosto, não e é um creme, é um tonificante que já hidrata, então eu descobri esse 
cosmético e eu uso todos os dias...” 
“... vontade de chegar lá na frente melhor que as outras pessoas..., se eu poso fazer isso 
hoje...” 

 Beleza aparece como algo que vai além das fronteiras da aparência física e 
estética, ela esta mais associada à atitude do individuo, a sua vivacidade, a um 
estado de espírito.  
 Afortunadamente, foi possivel coletar um conteudo rico, que nos permite ter 
uma maior compreensão a cerca dos motivadores dos constructo mentais e 
consequentemente seus resultantes nos comportamentos físicos / aparência / 
intelecto dos participantes.  

Adendo - Constructo Mental  
“...então eu não brincava na rua, evitava os grupos de meninos, evitava a aula de educação 
física na escola, porque eu sabia que isso pra mim representava uma ameaça física e ao 
mesmo tempo eu percebia que mentalmente eu era, eu tinha...” 
“...e investi muito em relação ao intelecto. Eu acho que foi uma coisa... muito a ver com a 
minha sexualidade..., eu acho que se eu fosse hetero eu não teria feito essas opções, tido 
esse grau de consciência. Eu acho que tinha muito a ver com o fato de eu perceber numa 
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posição fragilizada em relação à sociedade em geral. Então, como eu me sentia meio pária, 
meio marginalizado, eu pensei, bom, o que eu faço? Eu assumo o papel de marginalizado?  
Outra opção era a todo custo querer me fazer passar por hetero, o que eu acho que nem 
vinha muito ao caso, não combinava até fisicamente comigo não. A terceira opção que eu 
achei interessante...É, que eu vi ali uma possibilidade de eu conseguir inclusive calar certas 
repressões ou evitar certas situações desagradáveis pra mim que poderiam até gerar algum 
tipo de agressão, alguma coisa e, intelectualmente eu conseguia me safar disso. E ao mesmo 
tempo conquistando...” 

 O consumo aparece como forma de aceitação social, o que não quer dizer 
uma aceitação voluntária e espontânea, mas sim com uma forma de afirmação. 

“... antropológica ou sociológica que é... eu desconfio... eu acho que é meio claro pra gente o 
fato dos gays terem de uns tempos pra cá se revelado mais enquanto gays, tendo uma 
exposição social econômica de forma mais interessante, eles se afirmam pelo dinheiro ou 
pelo consumo. O que eu não acho que seja nosso caso..., mas já é fato... a gente percebe 
isso...” 

Futuros Projetos 
 

 As respostas, que surgiram em relação às questões quanto ao futuro, 
mostram uma clara ênfase no presente. O futuro se coloca em um plano mais 
abstrato, mais longínquo, não despertando uma preocupação maior do que o 
presente.   

“... O meu projeto é: ter um pouco mais de folga, se eu conseguir um trabalho que me dê uma 
sustentação financeira, mas que ao mesmo tempo me dê uma liberdade pra eu viajar mais, 
pra eu curtir mais a vida, pra... Então, eu tenho a idéia de conseguir um trabalho que não me 
desgaste tanto e que eu consiga investir em mim, fazer uma pós-graduação, aí depois de 
repente começar a dar aula, mas nada assim muito eu preciso dar senão eu morro de fome. 
Aí eu vou dar, vou dar aula porque eu to com tempo de sobra, é... são esses projetos assim, 
de...” 
“...tenho a sensação de que a homossexualidade... a gente é como se fosse adolescente, a 
homossexualidade é uma coisa meio adolescente..., ele vive sempre adolescente...” 
“...essa vitalidade, então, a gente é sempre meio adolescente. Então, a gente vai vivendo o 
presente, a gente é inconseqüente...” 
“...o adolescente tem uma visão assim, ele é meio inconseqüente, então assim, ele quer viver 
tudo ao mesmo tempo, futuro, presente, tudo...”  
“...eu acho que tem a ver com o apego ao prazer...” 
“... então, os homens homossexuais, eu acho que tem um... eles não querem abrir mão do 
prazer, mesmo velhos, mesmo já decadentes, eles têm um apego à alegria, ao prazer...” 
“... eles querem manter uma juventude, uma alegria, um prazer meio eternos. Isso é 
interessante, né?...” 
“... eu acho que uma das coisas legais dos gays, que muitos chamam de promiscuidade, mas 
que eu acho tem um outro lado legal, é ser muito mais, é... ser muito mais honesto, muito 
mais direto..., a gente não tá mais bem juntos, só briga, eu não suporto mais você, você fica 
me traindo com os tempo todo porque tá de saco cheio de mim, beleza, vai cada um pro seu 
canto...” 

DISCUSSÃO 
 

A seguir discutimos os resultados das entrevistas com alguns tópicos 
apresentados na revisão bibliográfica, retomando a questão da sexualidade, do 
preconceito, da ideologia e da identidade.  

A questão da identidade se apresentou de forma acentuada em todas as 
entrevistas realizadas. E para nortear a nossa discussão, utilizamos o conceito de 
identidade como transformação (Ciampa, 1985). Idéia de que identidade é 
movimento, de que existe um desenvolvimento permanente como processo histórico 
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e dialético, onde elementos que compõem o indivíduo se modificam e se opõem no 
decorrer da vida.  

No comportamento de consumo e na imagem corporal, a preocupação 
excessiva com a imagem, a ser passada aos outros, pode ser interpretada como um 
modo de comparecer ao mundo como representante do real, negação da negação, 
deixando de presentificar uma apresentação cristalizada em momentos anteriores 
para ser movimento, processo, metamorfose.  

Segundo Ciampa, frequentemente nos perguntamos quem somos, e a partir 
desta pergunta estamos pesquisando a nossa identidade. A primeira noção de 
identidade é a diferença e igualdade. Vamos nos diferenciando e nos igualando 
conforme os vários grupos sociais de que fazemos parte. O consumo material e 
cultural, observado nas respostas, como modo de superação de dificuldades, pode 
ser apresentado como um elemento de aceitação, de pertencimento a um 
determinado grupo, diferente de uma identidade pressuposta, dada. 

Nas palavras de Ciampa: 
“A posição de mim me identifica, discriminado-me como dotado de certos 

 atributos que me dão uma identidade considerada formalmente como  atemporal. A 
re-posição da identidade deixa de ser vista como uma sucessão  temporal, passando a 
ser vista como simples manifestação de um ser idêntico  a si-mesmo na sua 
permanência e estabilidade.” 
De acordo com a hipótese levantada para esta pesquisa, de que os 

homoafetivos supervalorizem o presente, o confronto dos dados obtidos através das 
respostas parece confirmar uma relação de um consumo exacerbado, tanto por bens 
materiais, quanto por um consumo cultural, e a construção de uma identidade 
sustentada por estes elementos. Daí a imagem de um sujeito produtivo, na busca de 
ação como principal elemento de motivação. 

Esta busca de aceitação ligada à imagem, devido à própria história de 
discriminação e preconceito que tem permeado o discurso dos homoafetivos, 
encobre uma representação pessoal pouco valorizada. Uma outra identidade é 
formada por meio de um comportamento de consumo. Mas ao se valer desta 
sustentação, o próprio sistema de exclusão é reforçado, levando o indivíduo a estar 
sempre lutando por objetos ou assumindo comportamentos ligados ao consumo que 
o insiram em certos grupos sociais.  Um mercado perverso se aproveita deste 
comportamento, criando sentimentos de angustia e sofrimento psíquico perante os 
processos de exclusão e inclusão que vão sendo criados e não atingidos, levando a 
mais consumo.  

A valorização do presente se mostra claramente nesta preocupação 
excessiva com o consumo, com a imagem corporal, intelectual e cultural na forma 
como o individuo se apresenta aos outros. Parece estar relacionada com a visão de 
futuro descrita nas respostas, que o colocam num plano longínquo e abstrato. 

Ao analisarmos aspectos acerca da representação social e ideológica do 
grupo em estudo sob ótica de (Jodelet, 1986, p.37) percebemos que esta é o 
produto e o processo de uma atividade de elaboração psicológica e social da 
realidade a qual estão inseridos, aos processos de interação e mudanças sociais, e 
esta em sintonia e de certa forma é uma confirmação da forma com que estes 
constituem suas identidades, como salientado acima. Este fenômeno resulta numa 
forma de representação baseada na aparência, no consumo, em padrões 
reconhecidos e validados por uma minoria psicológica como potenciais meios de 
inclusão, considerando aqui o atual contexto sócio-cultural.  

Nas observações realizadas e inspiradas na teoria de Kurt Lewin, pôde-se 
perceber que o grupo se presta a uma minoria, pois este autor estudou fenômenos 
grupais referentes às minorias discriminadas, descrevendo o comportamento das 
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mesmas, e a partir deste viés teórico percebemos também que esta forma de 
agrupamento parece ser reflexo de uma ideologia que ao mesmo tempo em que lhes 
promovem inclusão a esta minoria psicologia (detentora de poder econômico e 
político), os excluem concomitantemente da maioria psicológica. Diríamos assim que 
esta ideologia de supervalorização do presente caracteriza-se como os homoafetivos 
produzem suas próprias subjetividades (CHAUÍ, 2001, p.58), alienando-os desta 
realidade que parece promover algum tipo de sofrimento psicológico, como podemos 
observar nos trechos abaixo extraídos das falas de um dos entrevistados; 

...”eu comecei muito cedo a investir nisso, a evitar essas coisas que eu falei, 
em relação ao físico e investi muito em relação ao intelecto. Eu acho que foi 
uma coisa... muito a ver com a minha sexualidade. Com o fato de eu perceber 
essas coisas. Eu acho que se eu fosse hetero eu não teria feito essas 
opções, tido esse grau de consciência. Eu acho que tinha muito a ver com o 
fato de eu perceber numa posição fragilizada em relação à sociedade em 
geral. Então, como eu me sentia meio pária, meio marginalizado, eu pensei, 
bom, o que eu faço? Eu assumo o papel de marginalizado?”... 
“...eu acho que é meio claro pra gente o fato dos gays terem de uns tempos 
pra cá se revelado mais enquanto gays, tendo uma exposição social 
econômica de forma mais interessante, eles se afirmam pelo dinheiro ou pelo 
consumo...já é fato, gente percebe isso...” 
 

Uma palestra proferida por Regis Fernandes de Oliveira (Casa do Saber, 
27/10/2011) com o tema; Homossexualismo: Uma visão mitológica, religiosa, 
filosófica e jurídica, enriqueceu significativamente a interpretação e a releitura das 
entrevistas, corroborando nossa hipótese, e contribuindo com algumas citações 
literárias que vieram ao encontro de nossos achados. Notou-se com bastante 
clareza no discurso dos entrevistados que há uma forma um tanto quanto 
eudemonista de viver e expressarem suas subjetividades, uma maneira Aristotélica, 
daí a supervalorização do presente. 

 
 "A felicidade é um princípio; é para alcançá-la que realizamos todos  os 
outros atos; ela é exatamente o gênio de nossas motivações." 

[1]
 

  

As reivindicações, os questionamentos e principalmente as conquistas descortinadas 
pelos participantes desta pesquisa indicam para uma moral eudemonista. Ao 
reivindicarem, por exemplo, a legalização da união afetiva, os homoafetivos não 
buscaram a proteção do estado, mas sim o reconhecimento da constituição de uma 
entidade familiar, pondo xeque o conceito ortodoxo e reducionista de família, 
tornando o afeto seu alicerce, pilar de constituição, alem é claro de seu direito 
fundamental de igualdade e liberdade, e liberdade aqui, parece ser sinônimo de 
felicidade também.  

 

Eudemonismo. Do grego eudaimonia, felicidade. Doutrina moral segundo a 
qual o fim das ações humanas (individuais e coletivas) consiste na busca da 
felicidade através do exercício da virtude, a única a nos conduzir ao soberano 
bem, por conseguinte, à felicidade. É essa identificação do soberano bem 
com a felicidade que faz da moral de Aristóteles um eudemonismo; também a 
moral provisória de Descartes pode ser entendida como um eudemonismo 
(que não se deve confundir com hedonismo). [2]  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo#cite_note-Arist.C3.B3teles-0
http://sites.google.com/site/dicionarioenciclopedico/felicidade
http://sites.google.com/site/dicionarioenciclopedico/aristoteles
http://sites.google.com/site/dicionarioenciclopedico/descartes-rene
http://sites.google.com/site/dicionarioenciclopedico/hedonismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo#cite_note-Arist.C3.B3teles-0
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[1]  Aristóteles, Ética a Nicômaco 1.12.8. (Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.)  

[2]
 JAPIASSÚ, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 5.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

 

CONCLUSÃO 
 
 O processo de elaboração desta pesquisa se deu por um levantamento 
bibliográfico, de início percorrendo temas como sexualidade, a origem do termo 
homossexualidade e o que se entende por orientação sexual. 
 Uma breve história da homossexualidade foi traçada desde a Grécia antiga, 
pontuando o surgimento do termo homoafetivo até contextualizar a sexualidade no 
Brasil dentro do panorama atual, destacando a importância de movimentos como a 
parada do orgulho gay e a legalização da união estável. 
 Autores da Psicologia social, como Rodrigues, Allport e Ciampa entre outros, 
sustentaram as teorias utilizadas para confrontar os dados obtidos nas pesquisas. 
Estudos recentes que investigaram a relação entre consumo e homossexualidade 
também foram utilizados, tendo como objetivo a comprovação ou a refutação da 
hipótese inicial por nós levantada.  
 A preocupação com a imagem corporal, cultural e intelectual promove nos 
homoafetivos padrões de comportamento associados a um consumo de caráter mais 
imediatista e intenso traduzida em uma supervalorização do presente como pôde ser 
confirmada nesta pesquisa. 
 De acordo com as respostas obtidas, podemos concluir que, apesar da visão 
negativa em relação ao modelo de união heterossexual, novas representações 
sociais estão se delineando. Transformações estão ocorrendo, mesmo que possa 
parecer a um ritmo lento, trazendo uma nova possibilidade de pensar o futuro, não 
mais em uma perspectiva distante e abstrata, mas como possibilidade de poder 
sonhar e de fazer planos para o futuro. Questões, que até bem pouco tempo não 
eram sequer mencionadas, hoje fazem parte do nosso universo como a adoção de 
crianças por casais homoafetivos ou a legalização da união homoafetiva. 

A compreensão de como crenças e valores e como certos comportamentos 
adotados pelos homoafetivos são constituídos nos oferece uma abertura para novas 
perspectivas. Logo, pesquisas com novos olhares podem ser realizadas trazendo os 
desdobramentos destas relações. Esse novo posicionamento talvez possa trazer 
alivio a um sofrimento psíquico de supervalorizar o presente, e poder levar a um 
questionamento que possa contribuir para um sentido mais significativo na 
construção desta identidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo#cite_note-Arist.C3.B3teles-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_a_Nic%C3%B4maco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eudemonismo#cite_note-Arist.C3.B3teles-0
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O que você precisa para ser um Machofucker  

 

Resumo: Trata-se aqui de um relato de experiência a partir de um encontro com os produtores da 

Machofucker (Planta Rosa Productions), produtora de filmes pornôs gays, na qual, em sua visita a 

Salvador, conversamos a respeito da construção da estética fílmica da produtora. Debruço-me sobre 

o caráter sociocultural da pornografia da Machofucker, enfatizando os aspectos étnico-raciais (em 

consonância com gênero e classe) de seus vídeos. Para isso, estabeleço um recorte de filmes em 

que há performance de modelos negros cujas trajetórias de inserção na Machofucker me foram 

relatadas por seus produtores. Vale ressaltar que aqui priorizo os modelos que assumem a prática 

sexual ativa (ou seja, a de penetrar). Segundo os relatos colhidos, busca-se o estereótipo de “machos 

subalternos”, “bem dotados” (é característica irrefutável ter um sexo de tamanho avantajado), 

dispostos a praticar sexo sem preservativo (o que reiteraria a vulnerabilidade desta população, a de 

homens que fazem sexo com homens), “bons fodedores” (performance hiperviril), pobres (condição 

importante para acordarem sua participação). Para além de um mero relato de experiência, pretendo 

analisar a interseção entre tais traços recrutados pela produtora para compor o elenco e a própria 

estética que o material audiovisual produzido sintetiza. Ao fim e ao cabo, o meu esforço aqui é o de 

esboçar uma marca supostamente distintiva da Machofucker, que estaria alicerçada na versão 

subalternizada do estereótipo de “macho fodedor” que, para os produtores, é o grande diferencial 

deste estúdio. 

Palavras Chave : Pornografia. Estética. Gênero. Etnicidade. 

Abstract: This is about an report of experience from a meeting with the producers of Machofucker 

(Planta Rosa productions), a producer of gay porn, where, on their visit to Salvador, talked about the 

construction of filmic esthetic the producer. My point of view   is about character of sociocultural Porn 

Machofucker, emphasizing the ethnic-racial (in line with gender and class) of your videos. To do this, 

establish a cut film in which there performance black models whose insertion trajectories in 

Machofucker me were reported by their producers. It is worth mentioning here that prioritize the 

models assume that the practice insertive (top) sex. According to reports gathered, looking up the 

stereotype of "male underlings"; "gifted" (feature irrefutable having a big cock), willing to have sex 
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without use condom (that means a vulnerability of this population - men who have sex with men), 

"good fuckers" (hiperviril performance), poor (important condition for their participation agree). Beyond 

a mere summary of experience, I analyze the intersection between these traits by producing recruited 

to compose the casting and the very esthetic that synthesizes audio-visual material produced. At the 

end , my effort here is to sketch a brand supposedly distinctive Machofucker, that would be grounded 

in version marginal the stereotypical "macho fucker" that, for producers, is the great quality of this 

studio. 

Keywords: Pornography. Esthetic.Gender. Ethnicity.  

Introdução 

 

O objetivo dos esforços aqui relatados, sob a perspectiva da minha experiência a partir de um 

encontro com os produtores da Machofucker (produtora estadunidense de pornografia gay masculina 

auto referenciada como amadora), busca evidenciar traços estéticos distintivos dessa produtora. 

Divido o trabalho em tópicos que sintetizam e definem os marcadores essenciais para perceber, 

principalmente, como se dá o processo de escolha dos modelos negros de posição sexual ativa. 

Busco evidenciar que a Machofucker, a partir desses pressupostos, difundiu uma estética 

diferenciada no mercado pornô.  

 

1 - Breve histórico da pornografia gay 

 

“[…] a pornografia é [...] uma efusão e uma provocação, ela diz a sedução e, 

com certeza, trai todas as regras, porque quer penetrar nos segredos. 

Transgressiva por definição, sua força mobilizadora, no universo das 

representações, é a revelação: trazer para a máxima visibilidade tudo o que 

puder encontrar”. (ABREU, 1996, p. 19)  

 

Penso ser interessante contextualizar o leitor para uma breve historiografia da indústria pornô gay 

para identificarmos elementos que gradualmente caracterizaram o que nos é oferecido hoje por essa 

indústria.  

Foco meus esforços na análise de uma produção pornô estadunidense para não engendrar variados 

e complexos fatores das produções fora desse mercado legitimamente mais profissionalizado e 

precursor, ainda que se faça o uso de ideias genéricas sobre a indústria pornô, sob a perspectiva de 

teóricos que analisam a pornografia brasileira. 

Assim como a maioria dos produtos culturais midiaticamente conhecidos e usufruídos por boa parte 

da sociedade atual, foi também nos EUA que a indústria pornô teve origem. Cito a introdução de 

Willians (2004), presente na tese de doutorado de Benitez (2009, p.277) intitulada “Nas redes do 

sexo”: Os bastidores do pornô brasileiro”, na qual a autora posiciona a importância da indústria 

pornográfica nos EUA:  
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“Hoje, a indústria pornográfica nos EUA produz cerca de 10 e 11 mil filmes 

por ano. Os rendimentos obtidos pelo pornô naquele país (reunindo 

revistas, web sites, televisão a cabo e brinquedos sexuais) são superiores 

àqueles possibilitados pelas indústrias do futebol, do basebol e do 

basquetebol juntas”.  

 

Segundo Reges¹, em “Brazilian Boys: Corporalidades masculinas em filmes pornográficos de temática 

homoerótica”, o primeiro filme pornográfico conhecido (no sentido contemporâneo do termo) foi feito 

em 1915 por Free Ride, rodado em 35mm nos EUA. Já o primeiro filme pornô gay da história, de 

acordo com o colunista Marcos Alexandre (do site paroutudo.com) foi “Boys in the sand”. Produzido e 

dirigido por Wakefield Poole, em 1971.  

 

 

1
 Disponível em : http://paroutudo.com/colunas/marcos/070324.htm), Publicado em 24.03.07 , 

Acessado em 06.08.13 

Esse filme tem uma significância cultural especial por ser um marco na história da mídia e da 

visibilidade da homossexualidade, segundo o colunista: 

“É claro que, antes de Boys In The Sand, filmes com sexo explícito entre 

homens existiam há muito tempo – mas a produção limitava-se a curtas-

metragens amadores exibidos em circuitos underground. Então, quando 

Boys In The Sand surgiu e quebrou alguns tabus, passou a ser 

historicamente considerado como “o primeiro filme pornô gay” pelo seu 

pioneirismo em alguns aspectos, pois foi o primeiro filme pornográfico gay a 

ter duração de longa-metragem, a estrear nos cinemas “oficiais”, a exibir 

créditos com os nomes dos atores e a faturar mais de 1 milhão de dólares. 

Além disso, Boys In The Sand é também responsável pela criação do 

primeiro ícone pornô gay masculino (o ator Casey Donovan) e é o único 

filme pornográfico já resenhado pelo tradicional jornal The New York Times 

em toda a sua história
1011 

Ao analisar a estética fílmica da Machofucker, a partir das impressões obtidas com os  diálogos que 

mantive com os produtores, procurarei explicitar uma rede de ideias que sintetizam a marca 

Machofucker e alguns de seus elementos constitutivos. 

Coloco aqui uma descrição pertinente, baseado nos estudos de Pinho (2012,p.163), a respeito da 

Machofucker: 
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“Como o nome indica, vende a erótica da transgressão, suscitada pelo sexo 

gay entre "machos", paradoxo recorrente, e clichê da pornografia (e da 

erótica) gay, como veremos. O site se propõe a fuder os machos, não 

apenas por meio da conjunção carnal, literalizando o paradoxo, como 

representação e como verdade da atuação, base da excitabilidade na 

pornografia, mas eventualmente, "fudendo" também as representações 

dominantes sobre masculinidade, virilidade, homossexualidade e 

poder/submissão. O site, ademais, está dedicado a explorar o sexo entre 

machos na modalidade inter-racial, "fudendo" não apenas a masculinidade, 

mas também as barreiras e interditos raciais [...]. Toda essa teatralização 

encena assim, no próprio conluio dos corpos, que não poderiam, ou 

deveriam, imiscuir-se, a violação das identidades auto-idênticas em 

benefício da circulação das imagens como mercadorias sexuais”. 

Voltando à Benitez (2009, p.280) “[...] a mercadoria “transgressora” persiste na tensão controle-

estímulo típica das sociedades capitalistas”. 

Ao realizar essa análise do diferencial da estética Machofucker, comparando-a com outras produções 

vigentes, que antederam a ou as que estão correntes, identificamos uma marca; marca que 

contemplaria uma série de desejos em um bloco rígido (de quê?). A performatividade imagética do 

macho levada às ultimas consequências, o barebacking, o pênis superavantajado, o corpo com 

formas musculares esbeltas, não bombadas (que traria uma aproximação ainda maior com o “real” e 

menos “gay”), tatuagens esteticamente não muito bem feitas (que remeteria à ideia de que foram 

feitas em detenções, ou que remetem à uma facção criminosa.)  

Perlongher, no livro “O Negócio do Michê – A prostituição viril em São Paulo” (2008) , destaca a 

importância da virilidade construída em torno da figura do marginalizado, que o definiria como um 

bom fodedor. Ainda baseado nos relatos de Perlongher, fica explícito que uma postura não afetiva, 

que faz com que os michês ativos não se declarem como bichas, potencializa a personificação da 

performance do macho, pois isso acentuaria o tesão e o desejo provocado. Faço essa articulação 

entre os michês e os atores dos vídeos da Machofucker não à toa. Muitos atores da Machofucker são 

oriundos da prostituição. Outros, ainda que não se identifiquem como garotos de programa, estão 

relativamente enquadrados nesse espectro quando, mesmo que ocasionalmente, realizam sexo com 

outros homens apenas pela troca financeira. 

A utilização de drogas lícitas e ilícitas nas cenas, antes e depois dela, como o uso da maconha, da 

cocaína e do álcool, por parte dos atores, no caso da Machofucker, configura-se também como um 

traço da marca. Esse cenário subversivo, pautado no consumo das drogas, é traço comum, 

evidenciado ou não, na estética Machofucker. Isso por uma questão de uma certa censura, não era/é 

evidenciado nos filmes pornôs gays  A Machofucker faz uso dessa subversão, desses costumes que 

rondam o universo michê em alguns dos seus vídeos. Presenciei empiricamente o que afirmo. Os 

produtores me relataram que essa “tática” (como eles mesmo se referiam à prática) aproximava os 

rapazes. Do primeiro contato até a consumação do ato sexual filmada. 
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Novamente, reportando-me a Pinho (2012, p.166) e adaptando uma de suas reflexões, transcrevo um 

trecho que elucida a contemporaneidade do pornô enquanto reflexo midiático e reiterador de 

normatividades ditas subversivas: 

“Na pornografia gay é comum nos filmes que analisamos situações de 

simulação de hipermasculinidade, como posições que reforçam e ironizam 

os lugares tradicionais do masculino: policiais, trabalhadores braçais 

urbanos, dudes, thugs, cholos e hustlers dos guetos norte-americanos, 

rapazes da favela brasileiros, e assim por diante. O potencial transgressivo 

do sexo gay é assim maximizado na medida em que está anexo ao 

paradoxo da virilidade sodomizada ritualisticamente e de modo espetacular, 

para consumo alheio [...]” 

2- Performando o macho – O que dá tesão? 

Pensar traços que diferenciem produções cinematográficas da indústria pornô nos leva a um grande 

esforço de diferenciação e análise de performatividades. Butler, em sua obra Problemas de gênero: 

feminismo e subversão da identidade (2010, p.25), publicada originalmente em 1990, partilha de 

certos referenciais foucaultianos. A autora se pergunta se o “sexo” teria uma história ou se é uma 

estrutura dada, isenta de questionamentos em vista de sua indiscutível materialidade. Para 

Schechner (2000, p.107), “performance é um tipo de conduta comunicativa que forma parte de ou é 

contígua a cerimônias rituais mais formais, reuniões públicas e outros meios de intercambiar 

informação, mercadorias e costumes”. 

 

Debruçando ao entendimento acerca da performatividade masculina, recorte obviamente fundamental 

à análise da estética da Machofucker, podemos elencar uma série de fatores para a construção e 

compreensão dessa construída performativade viril percebida nos vídeos da produtora.  

 

Elementos históricos, culturais, sociais e biológicos (para não nos esquecermos da não tão 

ultrapassada ditadura genealógica) quando condensados, formatam uma possível identificação dessa 

teatralização do macho, normativamente tão marcada. A masculinidade como comportamento 

construído pela dominação serve para manter a teatralização, ao passo que reprime outras 

performances de gênero e hierarquiza categorias de maior ou menor valia. Hierarquização que inclui 

machos alphas heterossexuais e brancos ao efeminado, negro e homossexual. 

 

Enviesado por uma “perspectiva contemporânea heteronormativa” e pelo lugar de fala de quem vos 

fala, arrisco-me a dizer que uma quantidade significativa de gays exigem da estética do pornô uma 

ilusão do macho “perfeito”, totalmente enquadrado aos princípios que regem a heteronormatividade.  

A influência da estética gay criou uma moda que privilegiasse uma exagerada masculinidade na 

cultura heterossexual. Uma masculinidade exagerada se tornou o estilo dominante na cultura gay. 

Insisto na ideia de que o macho perfeito, para o espectador de pornografia gay, ancora-se no modelo 

de posição sexual ativa, o dito “comedor/fodedor”.  
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Não é comum passivos serem vangloriados, a menos que tenham corpos e jeitos de ser que remetam 

a um modelo de perfil com traços virilizantes. Evidente que a condição de subjugação do sujeito de 

posição sexual passiva não é exclusividade do pornô. É recorrente, mesmo entre os homossexuais, 

desvalorizar o papel do passivo.  Mesmo quando alguns modelos passivos, no pornô, ganham 

holofote, cabem a eles sempre o segundo plano. Assim, nestas estéticas, ser macho é ser rude e ser 

feminilizado é ser indefeso, alvo para a humilhação. O corpo, sujeito de violação, é sempre 

feminilizado. Ainda, atuar exclusivamente como passivos nas filmagens gay também pode significar a 

“queima” de uma carreira. Outra consideração pertinente é que o cachê do passivo é inferior, quando 

comparado com o cachê dos ativos. 

 

3- A racialização da pornografia – A “sexualidade negra” 

 

Para quem já teve a experiência de navegar por sites de pornografia, possivelmente percebeu que 

quase todos eles possuem muitas categorias e subcategorias. A lista é grande, vai de A a Z. 

Interessante notar que a etnia é recorrentemente fetichizada e isso não parece infringir aspectos 

morais dos espectadores. 

O conceito de racialização na pornografia foi e é muito recorrente. Carone, no seu livro Psicologia 

Social do Racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento (2002,p.189) menciona que :  

A raça como categoria social é um importante componente nas estruturas 

sociais, pois embora a ideia de raça biológica não faça mais eco entre os 

discursos científicos, a raça é uma categoria que diferencia, hierarquiza e 

subjuga diferentes grupos que são marcados fenotipicamente. Em outras 

palavras, apesar de não existir uma raça biológica, tanto brancos como 

negros são cotidianamente racializados em um processo relacional. Desta 

forma, podemos dizer que negros e brancos constroem a si mesmos e suas 

experiências em um mundo racializado, tendo como contraponto um ao 

outro. No entanto, esta relação não é simétrica, já que o racismo confere 

aos brancos a ideia de representantes de uma humanidade desracializada 

com valores neutros e transparentes. Assim, o branco aparece no 

imaginário e, portanto, nas experiências concretas dos indivíduos de nossa 

sociedade como sujeitos onde cor e raça não fazem parte de suas 

individualidades. Já o negro é percebido e significado como portador de raça 

– ou seja, é “o outro” racializado, representante de toda uma coletividade de 

sujeitos racializados em que tanto “raça” quanto “cor” fazem parte de suas 

experiências cotidianas. Neste sentido, o processo relacional resulta nas 

desigualdades de bens materiais e simbólicos da população negra, em 

contrapartida a privilégios e preterição da população branca”. 

Na monografia intitulada : “Na Cama com o Super Negão”, de Daniel dos Santos (2013,p.21) o autor 

nos traz boas considerações sobre a fetichização do homem negro. Diz ele:  
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“Refletir sobre a beleza, estética, os atributos físicos (anatômicos) é um 

exercício de grande relevância para o entendimento das projeções 

imagéticas coletivas sobre a sexualidade do homem negro e suas 

respectivas manifestações através dos tempos. Tais aspectos são 

elementos que provocam e insinuam as relações de erotismo e erotização 

dos corpos, incitando a lascívia e produzindo atrações, desejos e fetiches 

sexuais. As proporções e dimensões dos membros corporais dos homens 

negros que é, em determinados aspectos, diferenciada das dos homens 

brancos ou de outras etnias, oferecem outros elementos que compõem os 

estereótipos sexuais do homem negro. O desempenho, desenvoltura  e 

comportamento sexual deste, na maioria das vezes, estão diretamente 

associados ao tamanho de seu pênis. Acredita-se que negros são 

“desmarcados”, “roludos”, “pirocudos”, “avantajados”, e outros adjetivos 

chulos que atribuem aos mesmos, de forma homogênea e generalizada, o 

estigma de detentores do sexo e do prazer intenso e voluptuoso. Este 

estigma foi configurado através dos tempos, e manifesta-se de forma tão 

silenciosa que a maioria dos homens negros não percebe ou finge não 

perceber, preferindo às vezes incorporar tais valores às suas identidades 

masculinas e usufruir dos possíveis benefícios que os mesmos podem 

oferecer. Estereotipar a masculinidade e sexualidade negra de tal forma 

também é uma modalidade de prática do racismo”. 

 

3.2 - O “Mandingo” 

 

Mandingo, sujeito rústico, animalizado e desprovido de “freios” instintivos. Esse conceito 

estereotipado foi inventado por donos de escravos brancos que promoveram a ideia de que os 

escravos africanos do sexo masculino eram animalescos e bestiais por natureza, afirmando, por 

exemplo, que em "negros todas as paixões, emoções e ambições, são quase que totalmente 

subserviente ao instinto sexual" (Wikipedia). Essa construção do macho preto exageradamente 

lasciva se aproveitou perfeitamente das noções genealógicas dos séculos XVIII, que considerava o 

negro como bestial e primitivo. Não nos parece ser algo ultrapassado. A vigência dessa ideia, ao 

menos no campo sexual, é reafirmada por inúmeros discursos e é muito bem aproveitada pela 

indústria pornô, de modo geral. 

Novamente, trazendo as contribuições de Pinho (2012, p.165) acerca da racialização no pornô: 

“O que é eventualmente vivido, entretanto, como um traço das interações 

homoeróticas na sociedade de classes, marcada pela colonialidade do 

poder e pelo racismo, pode ser, no espaço do imaginário pornográfico, 

manipulado, teatralizado, hiperbolizado, fetichizado livremente ao sabor da 

navegação errática na web, tal como ele se regula por meio de uma 

interface de mercado[...]. Como produtora de cultura sexual, assim também, 
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a pornografia está atravessada por uma "economia racializada do desejo", 

como uma forma de "political theater", uma vez que apresenta uma 

verdadeira fascinação com a diferença racial e suas variações [...]. [...] 

Muitos homens negros performam com entusiasmo os estereótipos sexuais 

ligados à violência que se esperam deles” 

3.3 - O personagem gangsta (Thug) 

 

A pornografia hip-hop (Thug) impulsiona as convenções do vídeo quase ao explícito, o hard-core. A 

convergência das culturas de hip-hop e pornografia oferece uma narrativa convincente sobre como 

temas sexuais de origem africana legitimam o poder do negro como fortemente sexualizado. No 

espaço de pornografia hip-hop, esse gênero é sexual e politicamente produzido dentro de uma 

economia de erotismo sexual ilícito. O "erótico ilícito" desafia ideias que fixam a hipersexualidade do 

corpo negro como sempre já repugnante, usando a hipersexualidade fetichizada de maneira 

estratégica, ancorada no capitalismo moderno de exploração e espetacularização. Em relação ao 

recrutamento dos corpos negros, Benitez (2006, p.57) afirma que:  

“os corpos dos homens negros no mercado pornô são simbolicamente 

associados com imaginários que falam de potência sexual, de virilidade, de 

tamanho, de extrema lascívia. É justamente nestes qualificativos ou 

atributos que reside o interesse da indústria em recrutá-los. Muitas vezes, 

tais adjetivos são usados como eufemismos para remeter à cor, no caso dos 

negros, evidenciando assim o fato de as características se entrecruzarem 

no olhar do recrutamento: neste caso, cor e estética imbricam-se com 

masculinidade”. 

4 – A prática do barebacking  

Os vídeos de pornografia gay que explicitam a prática do barebacking não são recentes. No entanto, 

mesclado a todos os elementos que a Machofucker engendra, como modelos de performatividade 

extremamente viris, bem dotados (macrofálicos), negros de posição sexual apenas insertiva/ativa, 

socialmente subalternizados e fetichizados em sua estética, aderir o elemento barebacking foi, de 

certa maneira, subversivo e inovador. 

Esse é um marcador distintivo dos vídeos da Machofucker, comparado aos vídeos de estética 

semelhante como os da produtora Pitbull productions (que também possui um elenco de modelos 

negros tipicamente fetichizados e de estética marginal). Presume-se assim que, a partir da 

Machofucker, outras produtoras posteriores a ela, como a Rawstrokes, por exemplo, tenham 

percebido o potencial desse traço e aderido também a essa “nova” maneira de estética de fazer 

pornografia. Todavia, o que seria essa prática barebacking? 

A partir do artigo do pesquisador Silva (2009, p.676) intitulado “Masculinidades transgressivas em 

práticas de barebacking”, transcrevo uma definição em que o autor explica o que é a prática do 
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“barebacking”, além de alguns relatos colhidos pelo mesmo autor. A definição de barebacking pelo 

autor é: 

[...] “significa, literalmente, cavalgar ou montar sem cela, passou a ser usado 

no contexto da comunidade gay norte-americana, em meados da década de 

1990, de forma analógica para designar o sexo sem preservativo. Para 

alguns autores, ,representa uma estratégia de resistência a um discurso 

normativo da saúde em relação ao sexo seguro. Assim, o engajamento em 

comportamentos de risco (não saudáveis) passa a ser problematizado como 

uma forma simbólica de independência psicológica e resistência, uma forma 

de rebelião e transgressão dos valores sociais dominantes”. 

Há visivelmente nos vídeos da Machofucker, e isso foi me confirmado como característica irrefutável 

pelos produtores, a necessidade da prática “barebaker” e consequentemente do “cum inside” 

(ejacular dentro do ânus). De acordo com eles, isso seria uma das grandes marcas da Machofucker, 

no que tange ao ato sexual. Isso não seria tão novo, se não fosse por um detalhe de enquadramento 

que quase sempre fica explicito nos vídeos da produtora. O sujeito passivo, após ter recebido o 

esperma, expele o sêmen, evidenciando um papel feminilizado e de total submissão no ato. Essa 

postura como potencializadora do tesão é percebida nos relatos transcritos. Isso nos faz compreender 

que essa demanda extrapola a performatividade estética de transgressão, pois ela estaria então, para 

além dos vídeos. A prática do barebacking vem crescendo atualmente e é questionável vilanizar 

somente a pornografia como incentivadora e fomentadora dessa cultura. Possivelmente a busca pelo 

prazer extremo, através de   subversões  que incluem o preservativo – , de moral 

 

Transcrevo agora alguns relatos colhidos também a partir do artigo de Silva (2009, p.686, 690) sobre 

os anseios perseguidos pelas práticas do “barebacking”, que evidencia e enfatiza também o fetiche 

pelo “cum inside”.”: 

 

“O tesão dobra quando um cara diz que está gozando dentro ou eu estou 

gozando dentro, é algo muito diferente... no meu caso gosto de sentir 

quando o cara jorra dentro, é tão bom ainda mais se for mais de um, agora 

descrever é meio dificil porque sexo é tesao e cada um sente mais prazer 

em determinadas 

coisas, os barebackers sao assim [...] estes dias sai com um cara e na hora 

da transa eu queria logo que ele gozasse porque estava com muita vontade 

em minha cabeça fico pensando ”vai goza eu quero sentir voce dentro de 

mim”... pra mim isto se chama tesao mais nada 

(moscarda23@hotmail.com)”. 

 

“Por mais que a gente queira se cuidar, qdo o tesão (e o pau) é grande, 

difícil de segurar! É muito bom sentir o pau gozar leite quente dentro do cú 

ou na boca. Adoro chupar um leite bem quente e engolir. Adoro dar o cú 
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sem camisinha (bareback) além de fuder muito no mesmo dia pois adoro 

quantidade e qualidade. Qdo é um cara que não me agrada, não rola, mas 

se for interessante, deixo fazer o que quiser comigo. A vida é curta e acho 

que devo aproveitar com intensidade. Se vc souber de alguém que queira 

me dar um leitinho pode me escrever. Adoro ficar na madrugada na porta de 

casa, peladão e mostrar a bunda pra os caras que passam, seja a pé ou de 

moto. Sempre consigo tomar um leite na boca ou no cú. As vezes chegos a 

conseguir tres em uma só noite. Adoro estar com o cú cheio de porra e 

sentir o pau de outro cara metendo mais porra onde outro já havia gozado, 

depois ir pra o banheiro ou sair peladão na calçada de casa e deixar sair do 

rabo aquele monte de leite quente. O máximo!!! (Participante do fórum do 

Projeto Convida “Sem Usar Camisinha”)”. 

 

Ainda segundo o pesquisador: 

 

“É evidente que exista todo um discurso normativo sobre o sexo seguro, 

mas também um sentimento de instabilidade, fugacidade, desconfiança e 

incerteza no amanhã muito presente na cultura contemporânea. Há, 

portanto, dois aspectos aqui implicados: o limite imposto à troca de fluidos e 

contato íntimo com o outro, pelo perigo que o ato pode representar, ao 

mesmo tempo que o “sexo sem borracha” mobiliza a curiosidade, a 

imaginação e o sentimento de liberdade, maior contato ou intimidade entre 

as pessoas. Portanto, trata-se de um tipo de prazer ou gosto especial que a 

transgressão dos limites dos corpos parece produzir em tempos 

aparentemente frios, normativos e superficiais. Por exemplo, para um dos 

meus interlocutores, o sexo sem camisinha fazia aumentar seu prazer. Esse 

Moscarda dizia gostar de porra, sabia dos riscos, mas a coisa com 

camisinha não era completa. Por outro lado sentia-se também subversivo, 

indo na contramão da norma, da paranoia do risco de vida criada em torno 

do sexo, como se fosse a coisa mais subversiva do século 21”. 

 

A prática do barebacking automaticamente nos faz refletir se existe uma real segurança acerca dessa 

prática quando pensamos nos vídeos. De fato, existe uma preocupação por parte da produtora e do 

elenco, o que é absolutamente compreensível. São pedidos testes de sorologia para o HIV e demais 

doenças sexualmente transmissíveis para todos os participantes, mas isso não chega a ser 

obrigatório, no caso da Machofucker.  

 

Existem termos de compromisso entre a produtora e o elenco e consta - no mesmo termo - brechas 

para que isso seja de total responsabilidade somente entre os atores envolvidos, isentando assim as 

responsabilidades da produtora, quanto à saúde dos participantes. Há ainda a possibilidade de atores 

que sejam HIV+, desde que sua carga viral seja zerada/indectada/não transmissível, participarem 
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despreocupadamente dos vídeos. Nesse sentido, sempre fica explícita aos participantes a condição 

do outro.  

 

 

5- Meu diário de fã Machofucker 

 

Meu primeiro contato com os vídeos da Machofucker, não sendo exatamente preciso, foi no ano de 

2008. Eu já consumia pornografia gay através de revistas de contos, G Magazine etc. No entanto, 

minhas experiências com a pornografia se intensificaram com o uso da Internet. Eu já era, ao menos 

pra mim, assumidamente gay. No começo, todos os vídeos me excitavam. Era um momento pessoal 

de transgressão e qualquer vídeo com homens nus, transando ou não, me excitavam. Não existiam, 

até então, filtros ou gostos particulares por determinados tipos de homens quiçá pela estética x ou y.   

 

Em 2003, comecei a frequentar espaços de sociabilidades gays (como boates, bares, saunas, points 

de pegação, cinemas pornôs etc.). Sempre me senti atraído por homens com perfil social 

subalterno/marginal e, quase sempre, negros. Não sei até que ponto isso foi consciente ou não. Uns 

dizem que sou racista, outros dizem que apenas gosto. Prefiro crer na segunda opção. O fato é que a 

partir dessas interações, percebi como isso influenciou no consumo que eu fazia da pornografia 

também.  

 

Comecei então a procurar somente vídeos que remetiam a esse padrão de homem que eu me 

aventurava. Esgrimindo outros detalhes que não se fazem necessários, considero que, a partir desse 

momento que relatei, prática real versus consumo intenso por pornografia, virei adicto de filmes que 

incluíam relações interraciais e que buscavam uma certa estética amadora, o que me remetia as 

minhas próprias experiências pessoais. 

 

Em 2008, conheci o site da Machofucker. Recordo que fiquei impressionado como aqueles vídeos 

mexeram comigo. Os vídeos pareciam satisfazer todos os requisitos de uma boa foda. Exacerbavam 

a performatividade viril, a macrofalia (paus enormes, ou ainda, monsters cocks) e “negões” de 

características superrudes (raw) . Era como algo feito sob medida aos meus anseios. Depois de certo 

tempo, me veio a real intenção de contatar a produtora e me sugerir, mesmo que sem recompensa 

financeira alguma, para atuar como modelo pornô passivo. 

  

É evidente o desapreço que as pessoas envolvidas com a pornografia têm na nossa sociedade. No 

entanto, mesmo sob essa censura pessoal imposta pelo externo, mandei um despretensioso e-mail. 

Nesse e-mail, não me ofereci como modelo, mas sugeri que os produtores conhecessem o Brasil, se 

é que já não conheciam. No texto enviado, eu descrevia as “belezas” do Brasil. Acreditava que o perfil 

dos homens brasileiros - que potencialmente poderiam ser atores – seria interessante a eles. Não 

achei que fosse uma informação nova, mas como tinha desistido da minha incursão no mercado 

pornô, era o que me restava. Queria “conhecer a mente” de quem fazia aqueles vídeos 

superexcitantes e cheio de elementos que me enlouqueciam. O e-mail surpreendemente foi 
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respondido no dia seguinte. Para minha alegria, eles gostaram do convite. Trocamos alguns e-mails. 

A empolgação e a real intenção de vir ao Brasil era notória. Todavia, depois de um tempo, paramos 

de nos comunicar. Eu já nem pensava mais nesse encontro. Nesse interim, me mudei pra Salvador. 

Morando na capital Baiana, cheguei a pensar novamente neles, por conta da predominância, ainda 

maior, de homens com o perfil “Machofucker”. Coincidência ou não, eles voltaram a me procurar. 

Disseram que queriam vir ao Brasil no verão (daqui). Eu disse que não morava mais em São Paulo, 

mas que tinha me mudado pra um lugar “paradisíaco”. Eles disseram que conheciam a “fama” de 

Salvador. Eles sabiam que Salvador era uma cidade com forte predominância da cultura afro, mais 

economicamente pobre que o eixo Rio - São Paulo e que tinha a maior população negra fora da 

África. 

 

Isso parece ter acelerado o processo de vinda ao Brasil. Em dezembro de 2010, eles me contataram 

por telefone e disseram que estariam chegando em Salvador próximo ao Natal de 2010. Pediram a 

minha ajuda para muitas coisas. De reservar hotel, a ser guia turístico deles, e porque não dizer, 

“agenciador”/“facilitador” de contatos para possíveis filmagens em Salvador. 

 

Quando eles chegaram, ficaram impressionados, pois me acharam muito “jovem”. Desconfiaram até 

da minha real idade. Senti um certo desconforto inicial, mas logo isso foi deixado pra trás. Fui 

diversas vezes convidado a atuar nos filmes deles. Tivemos muitas conversas a respeito, mas 

realmente não me interessava mais. Tinha curiosidade em saber como era viver sustentando-se 

desse mercado pornô. Na verdade, o que eles me disseram é que, apesar do alto lucro que eles, ao 

menos na época tinham, a Machofucker era apenas um hobby e um estilo de vida. Havia para eles, 

outras fontes de renda. A priori, eles disseram que estavam de férias no Brasil, mas isso não 

eliminaria a possibilidade de fazerem alguma filmagem aqui. Eles estavam hospedados no Porto da 

Barra, local que, talvez, seja o de maior transitação/fluxo de gays e HSH's da cidade de Salvador.  

 

Depois de alguns dias, eles chegaram a cogitar a ideia de fazer um filme: gostaram de um 

barraqueiro da praia do Porto da Barra. O rapaz estava totalmente dentro do estética física e do 

escopo social e étnico buscado por eles. Era negro, alto, corpo talhado, tinha proporções grandes, 

era aparentemente muito viril e, potencialmente pobre. Pediram-me, então, para que eu fizesse um 

primeiro contato, chamando o rapaz para um jantar. O rapaz aceitou o convite. No jantar, eu fazia o 

papel de intermediário, dada a não fluência do inglês por parte do rapaz, mas em vários momentos o 

portunhol serviu como porta de comunicação entre todos. Nada foi claramente dito a respeito da 

possível participação dele num filme no desenrolar do jantar. Só ao fim desse encontro eu disse ao 

rapaz as reais intenções dos produtores com ele. Ele gostou da ideia, mas supôs um cachê três 

vezes maior do que o oferecido. Achou ainda, num primeiro momento, que se tratava de um filme 

hétero. Quando eu disse que se tratava de um filme gay, ele dobrou o valor que tinha imaginado. Ele 

não hesitou em dizer que não faria um filme gay. O rapaz não teve nem tempo de saber que ainda 

existia a condição da prática do barebacking, o que a meu ver, dificulta em muito a prospecção. Com 

relação ao cachê, a política de cachês para os modelos da Machofucker é estruturalmente diferente. 

Modelos norte- americanos ou europeus ganham cachê 50% maior, quando comparado aos modelos 
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latinos e africanos, o modelo ativo ganha mais também - cerca de 20%, comparado ao passivo. Eles 

alegam que fazem uma conversão monetária “justa”. 

 

Ao fim do encontro e sob a expectativa de que o rapaz aceitaria o convite, os produtores me 

perguntaram se havia interesse por parte do convidado em fazer o filme. Reproduzi o NÃO 

categórico. No entanto, o rapaz disse que se envolvia com homossexuais. Disse que se eles 

quisessem algo com ele, o valor por hora seria de 100 (cem) reais. Nessa noite, foi o que restou para 

ambos os lados. 

 

No dia seguinte, maravilhado com a performance do brasileiro, um dos produtores (o que transou com 

o rapaz) me fez uma proposta: disse para que eu procurasse alguns caras para ele “testar”. Assim fiz. 

De todos os rapazes que ele “testou”, ele se encantou com um. Aliás, pensou até em levá-lo com ele 

para os Estados Unidos e, a pedido do produtor, eu expliquei as verdadeiras intenções do contato 

para o rapaz em questão. Diferentemente do outro que narrei, esse disse que faria até de graça. 

Tinha consigo um apreço pela exposição e disse que sonhava em ser ator pornô.  

Todos os rapazes que apresentei para o produtor tinham mais ou menos as mesmas características. 

Soube identificar e, porque não dizer “cafetinar”, muito bem o perfil que o produtor gostaria.   

 

Finalmente, houve a tentativa de filmagem. O cenário era um quarto que eles haviam reservado, no 

mesmo hotel, só para a filmagem. Isso é prática comum em todos os lugares que eles passam. Foi-

me dito que há a preferência pela luz natural do dia para as filmagens, portanto, os “modelos” 

compareceram prontamente às 10 horas da manhã, no local da filmagem. Eu inclusive, pois queria 

ver como eram os bastidores, se havia algum tipo de preparação, apesar da estética amadora. Isso 

me foi permitido. 

 

Interrompo a narrativa deste tópico por um momento a fim de explicar essa superficialidade proposital 

no depoimento quanto aos detalhes que dialogam com tudo o que já foi escrito. Precedido a esse 

tópico, em que busco narrar mais informalmente como se deu a experiência com os produtores da 

Machofucker, armei um panorama que faz com que eu me ausente - nesse momento - em reforçar o 

quão valiosa são as características que elenquei no desenvolvimento desse estudo. Penso que 

reiterar a todo o momento qual o perfil idealizado seja, agora, desnecessário. 

 

Continuando a narrativa, confesso que o único aspecto que realmente me fez entender o diferencial 

da Machofucker, enquanto eu estava no “set” de gravação, foi o enquadramento dado pelo diretor. 

Não há nenhum aparato técnico, para além da câmera não havia cenário, além da cama e tudo o que 

um quarto de hotel pode oferecer. O que já descrevi aqui nesse artigo e que se fez crucialmente 

presente enquanto eu estava na filmagem foi o uso de maconha, álcool, viagra e do suporte de 

vídeos pornôs héteros. Houve também o momento em que o elenco se conhecia previamente antes 

das cenas, para rolar uma química entre eles, uma espécie de preliminar.  
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Tenta-se com esse pré-conhecimento criar um clima de expectativa, a fim de melhorar a consumação 

do ato. O que eu certamente e nem os produtores esperavam foi o desempenho desastroso e 

nervoso do rapaz (ativo) em frente às câmeras. Um dos produtores disse que isso não era tão 

incomum, mas lembro-me dele dizendo que não esperava isso de um brasileiro. Isso soou fortemente 

carregado de preconceitos, mas preferi me abster de opinião, dada a situação. O rapaz, infelizmente 

ou felizmente, desistiu da profissão ali mesmo. Chegaram a dizer ao rapaz que isso era muito mais 

comum do que o êxito. Não houve mais tentativas de filmagem em Salvador, após esse ocorrido. Eles 

realmente estavam de férias e não insistiram em procurar trabalho. Prometeram voltar novamente a 

trabalho no fim desse ano de 2013. No e-mail informando sua nova visita à Salvador, me disseram: “ 

Hi babe, can you start looking for REAL, PROOVEN talents to work with? Regards , ….....” 
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Resumo 

Este paper está voltado para uma reflexão sobre o universo sensual 

representado pelo portal  Xvideos, aqui enxergado como fenômeno 

comunicacional. A amplidão do material erótico constantemente 

disponibilizado por usuários os mais heterogêneos oriundos de inúmeros 

países, nos leva a focar no chamado vídeo pornô caseiro, considerando 

relações heterossexuais, assim como autoestimulações erógenas 

femininas. Chegamos, pois a propor uma classificação inerente a tipos de 

filmes eróticos caseiros, distinguindo entre amadores legítimos, parciais e 

também, falsos vídeos amadores.   

 

Palavras chave 
Xvideos; pornô caseiro; audiovisual; mise en scène; comunicação. 
Abstract 
This paper aims a reflection about the sensual universe represented by the Xvideos database, 
intended as a communication phenomenon. The vastness of the erotic material constantly shared by 
heterogeneous users coming from many different countries, makes us focusing the so called house-
made porn videos, considering heterosexual relationships, as well as feminine erogenous self -
stimulation. Therefore we propose a classification inherent to the types of home-made erotic videos, 
discerning between legitimate amateurs, partial ones and also, fake amateur videos.   
Key words 
Xvideos; Home-made porn; audiovisual; mise en scène; communication. 
Introdução 

Em seu artigo A comunicação sem fim (teoria pós-moderna da comunicação), Michel Maffesoli reflete 

sobre a natureza e as implicações práticas da comunicação no âmbito da sociedade pós-industrial. 

Ao se debruçar sobre comunicação, Maffesoli esclarece logo a perspectiva através da qual enxerga 

esta práxis, ou seja, o simbolismo segundo a teoria freudiana e lacaniana. O autor, porém, destaca 

que “não seria errado também falar em comunicação por referência aos novos pensamentos místicos, 
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caso se tome por essencial a ideia da conjugação” (MAFFESOLI, 2003: 13).  Esta citação contém o 

núcleo do raciocínio por meio do qual o artigo é estruturado e desenvolvido, sendo que o sociólogo 

francês considera a comunicação pelo viés da “religação“, como verdadeiro “cimento social”, 

retomando um termo já usado por ele em outras ocasiões (como o próprio autor faz notar). Neste 

sentido, a comunicação une, junta e, como o autor ressalta mais adiante no artigo, proporciona uma 

verdadeira volta ao arcaísmo arquetípico, inerente à partilha totêmica.  

Seguindo esta abordagem, vê-se que a comunicação representa o principal elo social, ou dito com as 

palavras do autor: “a ideia de individualismo não faz muito sentido, pois cada um está ligado ao outro 

pela mediação da comunicação. O importante é o primus relationis, ou seja, o princípio de relação 

que me une ao outro” (MAFFESOLI, 2003: 13). 

Este princípio leva de volta à discussão que normalmente se enfrenta no âmbito das disciplinas 

introdutórias à antropologia social, onde as leituras apontam para a distinção entre seres humanos e 

animais. Permanecendo no âmbito da comunicação, pode-se ver que, de certa maneira, Vilém 

Flusser, pesquisador e ensaísta tcheco, naturalizado brasileiro, em seu texto O que é comunicação? 

considera as ciências do espírito, ou simplesmente humanities (humanas, em inglês), como ampla 

área de estudo que “indica na verdade que o homem é um animal não natural” (FLUSSER, 2007:88). 

O autor realça a peculiaridade do homem enquanto animal social e vai além: “ele é um idiota (na 

origem da palavra, uma pessoa privada, Privatperson), caso não tenha aprendido a se servir dos 

instrumentos de comunicação, como por exemplo, a língua” (FLUSSER, 2007:88). O parágrafo 

continua com uma admissão da existência de relações naturais, inclusive aquelas sexuais, sendo que 

“estas seriam as formas de comunicação mais originais e fundamentais. Mas elas não caracterizam a 

comunicação humana, e são amplamente influenciadas pelos artifícios, são ‘influenciadas pela 

cultura’” (FLUSSER, 2007:89). 

É a partir destas premissas que, neste artigo, pretendemos considerar o imaginário audiovisual de 

fundo erótico, presente no portal Xvideos e, ao mesmo tempo, encarar a questão da encenação, ou 

mise en scène, no âmbito deste mesmo imaginário sensual, fortemente presente e acessado na 

WEB.  

Cientes dos perigos que a temática chamada de “pornográfica” pode proporcionar em termos 

acadêmicos, queremos frisar, desde esta parte introdutória, que nosso objetivo é refletir sobre as 

diferentes encenações presentes neste material hoje tão amplamente fruído pelos utentes/usuários 

da rede mundial de computadores. Neste sentido, este trabalho não visa emitir juízos de valor sobre o 

conteúdo erótico da web, criticando ou exaltando este gênero midiático. O verdadeiro objetivo deste 

paper é de fato, pensar o Xvideos como fenômeno midiático e comunicacional e, ao mesmo tempo, 

discernir os diversos vídeos eróticos amadores pelo viés da encenação. 

Revisão de artigos sobre exibicionismo na Web 
Para sustentar a atualidade desta temática e o fato do acesso à pornografia na WEB representar um 

verdadeiro fenômeno comunicacional, vamos enumerar alguns artigos recentes, cujos títulos e 

resumos ressaltem a pertinência do objeto deste artigo. A produção acadêmica mais recente aponta 

para um número bem maior de papers sobre o assunto aqui retratado, contudo, selecionamos estas 

publicações por considerá-las mais significativas, visando confirmar a necessidade e a urgência desta 

nossa modesta contribuição:  
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Representações e vivências do corpo feminino em interações sexuais pagas no ciberespaço, de 

Weslei Lopes da Silva, foi apresentado e publicado no 36º encontro da ANPOCS no GT: Sexualidade 

e gênero: sociabilidade, erotismo e política; Mulher, mídia e erotismo no contexto do capitalismo 

tardio, de Marilene Cabello di Flora, doutoranda pela UNESP de Bauru (SP); Estética do flagrante: 

Controle e prazer nos dispositivos de vigilância contemporâneos, de Fernanda Bruno; e para concluir 

a menção desta amostra de artigos: Representações interdiscursivas do erotismo em blogs íntimos, 

de Mariana Della Dea Tavernari (ECA/USP), publicado durante o III Simpósio Nacional ABCiber. 

Apesar das diferentes perspectivas adotadas pelos autores e pelas autoras destes artigos, é útil 

reiterar a centralidade do aspecto inerente à exibição e ao voyeurismo na WEB, como fenômeno 

comunicacional e cultural fortemente presente na atualidade. Ou seja, trata-se de um fenômeno 

sociológico que, pelo contexto (cibermidiático) no qual se manifesta, deve ser considerado também do 

ponto de vista comunicacional. 

Sobre comunicação e erotismo na Web: algumas considerações prévias 

No âmbito do artigo que citamos acima, Michel Maffesoli opõe-se aos expoentes da chamada teoria 

crítica, em relação à denúncia constante que eles fazem do “caráter antissocial da mídia”. Maffesoli 

acrescenta que: “O gosto atual, intenso, pelas imagens, pode levar a estabelecer o laço entre 

comunicação, informação e imaginário” (MAFFESOLI, 2003:17). Neste ponto é preciso voltar à 

definição que o francês propõe do termo “informação”, de fato ligada à etimologia da palavra: “dar 

forma” (MAFFESOLI, 2003:14). O autor ressalta o papel da informação enquanto “forma que forma” 

ou “forma formante” (MAFFESOLI, 2003:14). Voltemos, pois, ao “gosto atual, intenso, pelas imagens” 

e à ligação estreita entre comunicação, informação e imaginário, para ver com o autor que “o 

imaginário é a partilha, com outros, de um pedacinho de mundo” e continuando: “a imagem não 

passa disso: um fragmento do mundo” (MAFFESOLI, 2003:17).  

Para retomar Vilém Flusser, ao se considerar o material de fundo sexual presente na WEB, vê-se que 

aqui estamos nos lidando exatamente com aquelas “formas de comunicação mais originais e 

fundamentais”, sem esquecer, porém, que Flusser aponta para o que podemos definir de reflexo 

cultural sobre estas formas mais “naturais”.  

Apesar da partilha de intimidade, os que exibem suas relações intimas no Xvideos não são os 

“idiotas” (pessoas privadas) aos quais Flusser refere-se acima, sendo que há certo grau de 

comunicação, de socialização, mesmo no caso de uma mulher se masturbando na frente de uma web 

cam. Ela está se relacionando com terceiros, ao compartilhar sua intimidade com quem tiver prazer 

em assistir, sem contar que há casos nos quais, além de dispor uma câmera para exibir a própria 

nudez ou o próprio prazer sensual, a exibicionista chega a editar seu vídeo (ela mesma ou através de 

algum amigo ou colega), elidindo certas partes e recorrendo ao uso de fade in, fade out e cross fade, 

quer dizer, operando técnicas e escolhas autorais que normalmente são privilégio de realizadores 

audiovisuais ou editores profissionais.  

Em outro texto de “O mundo codificado”, Vilém Flusser propõe uma reflexão profunda sobre as 

imagens enquanto códigos, distinguindo três situações imagéticas e duas perspectivas, aquela do 

emissor e a do receptor. A distinção pode ser reduzida ao “corpo”, ou superfície, no qual a imagem é 

produzida ou reproduzida. Note-se que o elemento central da análise de Flusser é o código, o qual no 

âmbito da segunda situação, refere-se a um quadro, pintado por um artista em seu ambiente privado 
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e num segundo tempo, exibido num espaço público, onde os receptores são convidados a emitir 

críticas sobre aquela determinada obra e assim a “participar da história” (FLUSSER, 2007:155).  

Além da segunda situação, descrita acima, a primeira refere-se à gravura rupestre primitiva, sendo 

que a (situação) que aqui mais interessa, contudo, é a terceira, a qual atinge o receptor em seu 

ambiente privado. Este receptor, segundo Flusser é “o funcionário público pós-industrial (homem e 

mulher) e seus filhos (os quais) deixam-se alcançar pelas imagens das telas eletrônicas” (FLUSSER, 

2007:156). O autor refere-se às imagens peculiares desta terceira situação destacando que “são 

programadas de forma a reduzir ao mínimo toda crítica por parte do receptor”. Isso, segundo Flusser, 

deve-se a duas razões: “a inflação de imagens e a aceleração da sequência de imagens”. 

Esta visão certa vez pessimista sobre a alienação à qual os espectadores são submetidos em nossa 

sociedade alcança seu apogeu com Jean Baudrillard, quando este autor afirma: “A alienação não 

pode ser ultrapassada: constitui a própria estrutura do mercado com o diabo. Revela-se como a 

autêntica estrutura da sociedade mercantil” (BAUDRILLARD, 1975:327). 

As considerações pessimistas de Baudrillard sobre a crise da sociedade contemporânea podem ser 

apropriadas, no que refere-se ao tema deste trabalho, para compreender melhor o processo 

exibicionista-voyeurístico que caracteriza o Xvídeos. Ao se referir à “sociedade de consumo” e à “era 

da alienação”, o autor ressalta: “Generalizou-se a lógica da mercadoria, que regula hoje não só os 

processos de trabalho e os produtos materiais, mas a cultura inteira, a sexualidade, as relações 

humanas e os próprios fantasmas e pulsões individuais” (BAUDRILLARD, 1975: 328). 

Acompanhando o raciocínio deste filósofo, pouco adiante no mesmo texto, encontra-se outra reflexão 

que facilmente pode ser associada ao Xvídeos enquanto fenômeno cultural e comunicacional, sendo 

que “tudo é espetacularizado, quer dizer, evocado, provocado, orquestrado em imagens, em sinais, 

em modelos consumíveis”. 

O Xvideos e seu conteúdo erótico, insere-se no âmbito desta sociedade de consumo, nesta era da 

alienação, na qual a imagem “é imanente aos sinais que ordena. Acabou-se a transcendência, a 

finalidade, o objetivo: a característica de tal sociedade é a ausência de reflexão’ e de perspectiva 

sobre si própria” (BAUDRILLARD, 1975: 329). 

Em sua reflexão sobre comunicação enquanto “cimento social”, Michel Maffesoli, numa posição 

completamente antagônica em relação àquela de Baudrillard, enxerga a distração segundo uma 

acepção positiva: “Mesmo correndo o risco de provocar escândalo, ou de ser perverso, cabe dizer 

que a principal função da comunicação é divertir, distrair, entreter. Nisso, contudo, nada entra de 

pejorativo” (MAFFESOLI, 2003: 18).  

Parafraseando Leroi-Gourhan
1013

, ou: Le porno amateur existe-t-il? Uma tentativa de 
classificação do vídeo erótico amador com base na mise en scène 
Se bem que o fato de trazer a chamada “pornografia” para o centro do debate sobre encenação no 

cinema de não ficção possa desagradar a muitos bem pensantes e moralistas de plantão, nos parece 

que a equação “cinema ficcional: pornô profissional = documentário: vídeo erótico amador”, seja útil 

para propor algumas reflexões, que como o termo sugere, projetem maior entendimento, por um lado 

sobre o “que” da questão inerente ao cinema não ficcional (o que é documentário?) e por outro sobre 

o “como”, que, por sua vez, liga-se à questão do ponto de vista sobre o âmbito sociocultural que Bill 
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Nichols chama de “mundo histórico” (NICHOLS, 2005). Como é bem colocado por Marcius Soares 

Freire em seu artigo A questão do autor do cinema documentário, apoiando-se em citações que 

incluem teóricos/cineastas como Jaques Rivette, esta dupla natureza peculiar de qualquer filme 

(ficcional ou menos), leva à questão da encenação, ou mise en scène, a que, em si mesma, 

representa o “como” da produção audiovisual. Após citar Andrew Sarris, Freire se refere ao direto r, ou 

metteur en scène, destacando que: “este último, deve reger tanto o que se desenrola diante da 

câmera quanto a maneira como esta vai registrar aquilo que diante dela se desenrola. O autor, então, 

é aquele que sabe combinar todos estes elementos” (FREIRE, 2005:53).  

Freire acrescenta, a seguir, que no caso da ficção, o autor do filme, é de fato aquele responsável pelo 

olhar que traduz o roteiro em obra fílmica (...) sendo que, segundo minha compreensão, isso não 

acontece “apenas” pela disposição dos elementos (personagens e objetos) em cena, ou pela 

complexa atribuição de hierarquias cênicas que deve ser coerente com o roteiro, realçando os 

elementos de destaque do “resto”, através do amplo arsenal de possibilidades que um meio artístico 

sofisticado como o cinema oferece (iluminação, figurinos, sons in e off, movimentos in e off, falas in e 

off etc.) como também, pela lapidação do elemento temporal, o que remete ao esplêndido livro escrito 

por Andrej Tarkovskij, Esculpir o tempo, no qual o cineasta russo destacou que “o o tempo constitui a 

condição de existência do nosso ‘Eu’, a nossa atmosfera vital” e ainda “o tempo é indispensável ao 

homem porque encarnando-se, ele possa realizar-se como pessoa” ou também “o tempo e a memória 

fundem-se um na outra, são duas faces da mesma moeda”
1014

 (TARKOVSKIJ, 2002:55). Voltando ao 

artigo de Freire, vê-se que, apesar das modas históricas que deram ênfase autoral primeiro aos 

atores e em seguida aos produtores, no âmbito de uma obra cinematográfica ficcional, é fácil 

entender que “o metteur en scène, é efetivamente o seu autor” (FREIRE, 2005:53). 

Freire, porém, traz a discussão para o documentário e pergunta-se como acontece neste gênero 

cinematográfico, onde o diretor encontra-se na situação de ter que trabalhar com aspectos que “já 

estão dados, são as coisas, os eventos, as manifestações sensíveis do mundo”. E mais adiante, após 

especificar que o problema de base persiste mesmo no caso de documentários onde haja uma 

recriação das “coisas do mundo” em favor da câmera, o autor do texto ressalta o fato que os 

documentaristas trabalham “uma matéria prima que preexiste à presença da câmera, uma matéria 

prima que já se encontra no mundo histórico” (FREIRE,2005:53). 

O “que”, fragmento ou recorte do mundo histórico, portanto, preexiste à câmera, sendo que o “como”, 

quer dizer, a mise en scène, por quanto possa ser discreta e observacional, jamais será capaz de 

restituir a realidade do jeito que ela é. No caso do documentário, trata-se de uma realidade mediada 

pelo olhar do documentarista através de um meio técnico, a câmera (independentemente do suporte 

ou formato de captação/gravação) sobre um fragmento do real que é por si só uma representação e 

não o real em si. Trata-se, pois, do olhar (de um realizador), sobre um analogon do real, diferente em 

grau e consistência, do real enquanto tal.  

Inicialmente, queríamos frisar que a enorme quantidade de material erótico presente no portal 

Xvideos exige um recorte, sendo que, nosso foco são práticas heterossexuais de casal, assim como 

práticas autoeróticas femininas, registradas em vídeo, onde aparentemente trata-se de 

autoproduções dos sujeitos que protagonizam as relações sexuais em questão. Ou seja, estamos 
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desconsiderando inúmeras diversas outras tipologias de práticas sexuais, como orgias, práticas 

homoafetivas, sadomasoquismo, humilhação, fetichismo, inserção etc. Conforme a análise de parte 

do material imagético presente no portal Xvideos, pode-se classificar os vídeos sensuais amadores 

em 3 categorias, isso independentemente do tipo de prática sexual representada. Desta maneira, há 

como distinguir entre: vídeos amadores propriamente ditos, que iremos chamar de legítimos; falsos 

vídeos amadores (ou seja, vídeos pornográficos produzidos por profissionais disfarçados); e enfim, 

vídeos parcialmente amadores. Note-se que a classificação acima alcança maior complexidade na 

medida em que refere-se tanto aos personagens dos vídeos como ao realizador e/ou à equipe técnica 

responsável por produzir as imagens.  

A produção do material audiovisual é, com frequência, de autoria dos sujeitos fílmicos que 

protagonizam as práticas eróticas perante a câmera. Esta autoprodução realça o valor genuinamente 

amador do vídeo. Dito de outra forma, os vídeos amadores legítimos implicam numa auto mise-en-

scène, ou autoencenação, de maneira análoga ao cinema não ficcional, ou documentário. Há casos, 

porém, nos quais os sujeitos das práticas eróticas, se limitam ao exercício do prazer sexual, 

delegando a cobertura imagética a um terceiro, o qual normalmente é desprovido de competência em 

termos de práxis audiovisual. Neste caso, portanto, a cobertura imagética e sonora, com um 

equipamento não profissional, efetuada por cinegrafista “de ocasião”, representaria apenas uma 

variante do vídeo sensual legitimamente amador. Note-se que, no caso de casais exibicionistas, 

existem situações nas quais o “corno” se responsabiliza ele mesmo pelo ato de filmar, enquanto o 

“amante” ou “urso”, muitas vezes um mero desconhecido, coage perante a câmera com a esposa ou 

concubina do outro.  

Do ponto de vista audiovisual, este tipo de situações não sempre produz uma cobertura completa da 

prática erótica, sendo que a tesão do “corno” resume-se em enxergar sua mulher enquanto está se 

relacionando com outro homem, pelo que a cobertura imagética do ato às vezes interrompe-se no 

momento em que este observador/operador de câmera alcança seu amplexo. Sem entrar no domínio 

da psicologia ou psiquiatria, nos parece que o desejo deste tipo de voyeur esteja ligado à 

necessidade de deslocamento e talvez à incapacidade de satisfazer a própria parceira, onde causa e 

efeito podem se fundir no prazer de assistir (compartilhar) ao gozo dela, que em alguns casos sente 

prazer ela mesma em se exibir para o querido espectador, sendo que o “amante” ou “urso”, neste 

particular jogo erótico, passa a ser, de ator coprotagonista, apenas um mero comparsa, ou até 

mesmo, um instrumento impessoal de estimulação erógena para a mulher e consequentemente, para 

o marido/concubino dela, ao ponto de ser substituído, em diversas ocasiões, pelo chamado “consolo” 

(estimulante feminino em forma de pênis, às vezes de tamanho excepcional).   

Voltando à classificação dos vídeos sensuais caseiros, pode-se acrescentar que falsos vídeos 

amadores e vídeos parcialmente amadores diferem pelo grau de disfarce da intervenção profissional, 

tanto no âmbito da produção, como no da “atuação”, que de relativamente espontânea, torna-se 

ficcional no caso da pornografia industrial, interpretada por atores e atrizes “pornô”.  

O conceito de espontaneidade pode justificar o paralelo entre vídeos sensuais amadores e filmes 

documentários, sendo que esta qualidade estética ligada à representação (ou autoapresentação) é 

sempre relativa, na medida em que se cria uma situação em prol de uma câmera. Ou seja, caso um 

documentarista resolva produzir um filme não ficcional sobre nosso dia-a-dia, mesmo procurando 
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manter nossa genuinidade perante a câmera, obviamente não estaríamos vivenciando aquele nosso 

dia-a-dia, pelo simples fato que, normalmente, quer dizer, em nosso cotidiano “verdadeiro”, não 

costumamos agir em prol de um equipamento de captação de imagens em movimento (e áudio), 

manuseada por um estranho ou pior, uma equipe de estranhos.  

Como já foi amplamente debatido e confirmado, a presença da câmera, mesmo no caso de uma 

postura o mais discreta possível por parte do documentarista (sozinho ou com uma equipe), acaba 

afetando o comportamento do sujeito que protagoniza o filme. Torna-se, pois, uma interpretação de si 

em favor de um olho mecânico, que por sua vez é acionado por um realizador dotado de uma visão 

sobre o mundo (posição moral e política) e cujo pensamento, querendo ou menos, é influenciado por 

uma cultura (por sinal atualmente hibrida, heterogênea, plural, como lembra o próprio Maffesoli e 

também Stuart Hall, em seu texto sobre identidade na pós-modernidade). 

O falso vídeo amador seria, pois, aquele realizado por uma equipe ou no mínimo por um filmmaker 

profissional, capacitado para operar uma câmera de vídeo também profissional, captar o som (em 

câmera, ou auxiliado por um gravador digital externo) e editar o material gravado. Ao mesmo tempo, a 

prática erótica é representada, quer dizer, interpretada, por atores e atrizes profissionais, sendo que 

há um aumento significativo do grau de simulação, principalmente no que se refere à amplificação 

“teatral” do prazer (principalmente aquele feminino).  

Isso não significa que, ao exibir sua intimidade, um casal “de verdade”, não recorra à teatralização do 

ato sexual, apenas, queremos ressaltar que uma atriz e um ator pornô, que se queira ou menos, 

estão trabalhando, repetindo gestos mecânicos que, mesmo implicando em certo grau de estimulação 

erógena, são finalizados à excitação de terceiros e não necessariamente à de si próprios. Podemos 

comparar, pois, a atuação pornô profissional, ao prazer de uma prostituta com seus fregueses, 

tratando-se evidentemente de um prazer diferente daquele que a mesma profissional do sexo alcança 

em sua intimidade com seu parceiro ou seus parceiros, quando não está praticando sua profissão.  

O casal que resolve exibir a própria intimidade sexual na frente de uma câmera é movido 

principalmente pela autoexcitação, ou seja, eles aumentam o próprio prazer sexual ao se exibirem na 

frente da câmera (embora um possa ter convencido a outra, ou vice-versa). A situação os estimula, 

eles gozam no verdadeiro sentido da palavra, enquanto a práxis da atuação pornô profissional não 

exige prazer genuíno, e sim, uma atuação que convença e excite os espectadores, assim como 

qualquer outra manifestação emocional inerente ao cinema de ficção.  

Já o vídeo amador parcial é aquele no qual a atuação erótica é perpetuada por casais “de verdade”, 

sendo que a produção audiovisual é de responsabilidade de terceiros.  

Surge, pois a necessidade de se propor mais uma distinção. Na medida em que os “atores” da prática 

sexual representada não são intérpretes profissionais e sim, pessoas que, realmente estão desejando 

compartilhar suas práticas eróticas com usuários da WEB, ambas as subdivisões às quais estamos 

apontando, podem ser consideradas como produções amadoras, nas quais o atributo de amadorismo 

refere-se à atuação pornográfica dos sujeitos filmados.  

O que muda é a competência do realizador/operador de câmera ou equipe profissional envolvida, ou 

seja, o grau de profissionalismo no âmbito da cobertura imagética do ato, enfim, o “parcialmente” 

divide-se em graus ou nuances, conforme quem for se deparar com a cobertura audiovisual da cena, 

o que evidentemente, implica também no grau de intervenção (mise-en-scène) sobre a situação 
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representada. Dito de outra forma, a pessoa que se responsabilizar por produzir o material 

audiovisual, poderá apenas estar gravando uma situação predefinida pelos próprios sujeitos (que 

interpretam si mesmos na frente da câmera, ou seja, se autodirigem, o que implica no grau mais 

elevado de auto mise-en-scène), ou poderá ela mesma estar dirigindo-os, com toda a 

responsabilidade ético-estética que a mise-en-scène documentária implica, assim como lê-se no 

primeiro capítulo de Documentário: ética, estética e formas de representação (FREIRE, 2012).  

Neste sentido, é útil ressaltar como a atuação deste operador de câmera/realizador profissional seja 

diferente daquela do análogo desprovido de competência audiovisual e chamado pelos sujeitos a 

imortalizar suas práticas sexuais através da cinematografia (por definição, escrita com luz em 

movimento). Daí a distinção entre um vídeo sensual propriamente amador (acima) e aquele que 

acabamos de mencionar, de fato parcialmente amador.  

Entre os inúmeros trechos de vídeos sensuais amadores que assistimos ao fim de escrever este 

artigo, separamos alguns por serem mais significativos e melhor justificar a classificação acima.  

Visando aprimorar a sistematização do material a ser analisado propomos uma ulterior distinção 

inerente ao vídeo erótico amador que chamamos de legítimo. Este tipo de vídeo genuinamente 

caseiro, pode ser dividido em duas categorias através de um discernimento meramente estético 

(apesar das implicações em termos de autoria, visão do mundo histórico etc.): há inicialmente, vídeos 

produzidos naquela que em jargão cinematográfico chama-se de tomada subjetiva (a que, traçando 

um paralelo com a literatura, estaria associada à narração em primeira pessoa, sendo que, na 

linguagem audiovisual, a subjetiva permite enxergar pelos olhos de um determinado ator); e há vídeos 

produzidos, ou dependendo, captados por alguém (amigo, amiga, parente, desconhecido, ou como já 

acenamos acima, o marido ou parceiro da mulher que na cena filmada está coagindo com outro 

homem) enquanto os sujeitos ou o sujeito da prática sexual se exibe/exibem na frente da câmera. A 

subjetiva, em inglês POV (point of view, ponto de vista), ou a tomada “normal”, mais “objetiva”, não 

excluem que a pessoa ou as pessoas que coagem na frente da câmera sejam os autores, e neste 

aspecto nos estamos referindo ao sentido acima, quando citamos o artigo sobre autoria no cinema 

não ficcional, escrito por Marcius Freire (2005). Pode ser, também, que apenas um deles (o homem 

ou a mulher), seja o metteur en scène, sendo que a/o parceira/o está sendo dirigida/o pela/o outra/o. 

No caso da produção de vídeos eróticos para a WEB, tanto o POV como a tomada não subjetiva, 

podem implicar num plano-sequência ou em cortes, sendo que, mesmo quando há uma gravação 

continua, em plano-sequência, que registre dos preliminares ao amplexo final (ou repetidos coitos),  

pode haver intervenção póstuma, em fase de edição, onde de certa forma, intuitivamente, o diretor/a 

diretora ou ambos, resolvem selecionar momentos  do ato (ou dos atos), elidindo o tempo da prática 

sexual através de cortes secos ou acrescentando fades in e out e/ou cross fades. 

Entre os vídeos em POV selecionamos POV of shy wife’s ass
1015

 (subjetiva da bunda da esposa 

tímida) do usuário noname703. Trata-se de uma subjetiva do homem que está deitado de barriga 

para cima, enquanto a mulher está sentada por cima do membro dele, dando-lhe as costas (pois para 

a câmera também). A tomada é um plano-sequência, no qual a prática sexual é filmada sem 

interrupções. O sujeito-operador faz um uso bastante discreto do zoom (principalmente por ser 

amador) sem mudar de angulação. Quanto ao conteúdo, se comparado com outros vídeos do portal 
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Xvideos, este pode ser considerado um vídeo de baixo conteúdo erótico, mostrando um ato sexual 

discreto, entre duas pessoas comuns: ele tem barriga proeminente e ela certo grau de celulite nas 

nádegas que aparecem o tempo todo em primeiro plano visual.  

Parece tratar-se de um casal adulto, acima dos quarenta anos. As reações dos dois, em termos de 

excitação, correspondem à situação filmada: leves suspiros, não há ostentação excessiva do prazer. 

A cena aparenta revelar uma relação genuinamente íntima, provavelmente acentuada pelo recurso à 

filmagem, por parte dele. Um detalhe: a relação sexual se desenrola diante de um aparelho televisivo 

analógico, no qual estão passando desenhos animados, o que mais uma vez realça a 

improbabilidade de se tratar de uma interpretação profissional, produzida por expoentes da indústria 

pornô. 

Em nenhum momento enxergamos a teatralização do ato sexual, ou a presença de uma encenação 

ficcional, peculiar da indústria pornográfica. Concluindo, a anatomia do casal, também aponta à 

normalidade, ao contrário do próximo vídeo. 

O vídeo com título Phat booty girlfriend tries out anal sex while being filmed
1016

 (A namorada “da 

bundona” experimenta sexo anal enquanto é filmada), assim como no material que acabamos de 

analisar, representa um casal, desta vez evidentemente mais jovem. O homem filma, enquanto a 

mulher, uma bela e jovem loira, está ajoelhada, com suas nádegas em primeiro plano visual, 

enquanto no fundo, consegue se enxergar seu rosto charmoso. Os primeiros dois minutos passam 

enquanto o sujeito-cinegrafista (amador) estimula a parceira com o dedo médio, principalmente o 

anus (dela). Aos 2’08” há um corte, apesar da tomada continuar sendo uma subjetiva, operada pelo 

coator da situação filmada. De 2’09” até 2’40”, ela está por cima dele, na posição de montada, 

olhando para ele e para a câmera. A relação sexual, nesta parte é meramente vaginal. Ela geme 

bastante, mas trata-se de um gemido verossímil, possível
1017

, aparentemente não teatralizado. Aos 

2’41” há outro corte, sendo que, provavelmente, houve uma elisão desta fase do ato sexual; a tomada 

é mais fechada (a câmera mais próxima, tudo indica) nas genitálias, enquanto o ato continua na 

mesma posição. Aos 3’02” há outro corte, voltando a um plano mais amplo dela (ele parece ter 

recuado a câmera), sem todavia enquadrar-lhe o rosto. Aos 3’13” há outro corte, de fato o mais 

significativo, sendo que ela está novamente ajoelhada e como abre as nádegas com sua mão, é 

possível enxergar o anus dela. Apesar de querer poupar o leitor e principalmente a leitora, de certos 

detalhes inerentes à pornografia mais hardcore, a análise da mise en scène nos obriga a desvendar 

este particular. A razão é o título do vídeo que até este momento aparenta ser caseiro, genuíno. Não 

houve, até aqui, alguma teatralização da prática e do prazer do casal que tenha chamado nossa 

atenção, contudo, não há como aceitar de maneira acrítica o fato de uma moça que, segundo o título, 

estaria experimentando pela primeira vez uma relação anal, esteja digamos, assim anatomicamente 

tão predisposta para esta prática. O próprio site Xvideos nos levou a descobrir a falsidade desta 

situação, já que, enquanto o vídeo escolhido é assistido pelo usuário, diversas publicidades inerentes 

a outros sites pornô, sites de encontros eróticos e produtos de sexy shop etc. passam em telas 
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http://www.xvideos.com/video3950440/phat_booty_girlfriend_tries_out_anal_sex_while_being_filmed 

 
1017 Quando falamos de gemido “normal”, estamos cientes das diferenças anatômicas e de 

sensibilidade existentes entre as mulheres, sendo que algumas só podem se conceder ao prazer carnal 

apenas em locais bem isolados, para não perturbar a vizinhança.  

http://www.xvideos.com/video3950440/phat_booty_girlfriend_tries_out_anal_sex_while_being_filmed


 

 

65 

menores ao lado da tela principal. Olhando distraidamente numa delas enxergamos poses de atrizes 

pornô profissionais, ostentando o próprio anus amaciado e moldado pela prática sexual constante 

(considere-se também as anatomias generosas dos colegas de trabalho destas senhoras). Em suma, 

o orifício anal destas divas da pornografia revela a predileção por este tipo de prazer.  

Resulta, pois, que a aparentemente ingênua “namoradinha” do senhor que estava filmando seu 

traseiro em subjetiva, não seria bem uma novata neste tipo de práxis erótica. Ao menos, a anatomia 

da respeitável exibicionista não confirma esta versão. Conforme a análise acima e principalmente, o 

último detalhe desvendado, não há necessidade de continuar com a descrição do vídeo, cuja 

continuação, o leitor poderá facilmente deduzir.  

É útil ressaltar, porém, que parece ser o próprio portal Xvideos a criar os nomes dos materiais 

carregados pelos usuários. Quanto à classificação proposta neste artigo, vê-se que, este vídeo entra 

na categoria do amador parcial, sendo que há uma captação amadora de uma cena possivelmente 

genuína, onde, porém existem indícios que levam a pensar que a protagonista do vídeo seja no 

mínimo uma garota de programa, ou até mesmo uma atriz de pornô “amador”, gênero que atualmente 

aparenta estar bastante em auge. 

Passemos, pois, ao exemplo de um vídeo que, no âmbito da classificação proposta acima, representa 

um falso vídeo amador. Chamado Real masturbation of brunette babe wife caught on hidden spy 

camera
1018

 (verdadeira masturbação de uma esposa moreninha pega por uma câmera espiã 

escondida), este vídeo, assim como o título sugere, é inerente ao ato de autoestimulação erótica de 

uma jovem mulher, ou seja, não se trata de vídeo de casal.  

O vídeo propriamente dito começa com 1’00”, sendo que antes há uma publicidade. A moça está 

deitada num sofá listrado, feito de tecido. O conjunto dos elementos cênicos sugerem se tratar de 

uma sala de estar. A jovem, coberta por um vestidinho preto, está deitada de maneira confortável, de 

barriga para cima, um joelho dobrado, enquanto sua genitália inicialmente é discretamente coberta, 

alem do vestidinho, por uma calcinha.  

Aparentemente trata-se de uma gravação amadora que, como sugere o título do vídeo, poderia ter 

sido gravado de maneira completamente antiética, ou seja, sem o consenso da “protagonista”. 

Contudo, uma análise mais atenta da atuação dela revela elementos que, em seu conjunto, apontam 

para a falsidade deste “vídeo amador”. A primeira consideração, bastante óbvia, é inerente à posição 

da jovem mulher, completamente em favor da câmera, e não só. A posição inicial das pernas, cujos 

pés estão em off (fora do quadro), garante uma perspectiva que ressalta a profundidade espacial, ou 

seja, a tridimensionalidade da cena (sabe-se que o quadro é bidimensional), conforme às famosas 

regras pictóricas renascentistas.  

Mesmo aceitando a possibilidade de uma mera coincidência, através da qual o eventual marido, 

convivente ou amigo dela, enfim, quem segundo o título teria escondido a câmera para capturar esta 

cena de intimidade sensual da moça, tenha acertado, involuntariamente, uma composição digna de 

um metteur en scène, ou pelo menos, de um cadreur (operador de câmera, ou cinegrafista) 

profissional, o conteúdo do vídeo, é que por si só desacredita a genuinidade ou legitimidade de um 

vídeo amador.  
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http://www.xvideos.com/video2706110/real_masturbation_of_brunette_babe_wife_caught_on_hidden_spy

_camera 

 

http://www.xvideos.com/video2706110/real_masturbation_of_brunette_babe_wife_caught_on_hidden_spy_camera
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A protagonista do vídeo, ao interpretar uma mocinha que, sem que ninguém a possa ver, masturba-se 

intensamente no sofá da sala de estar, esqueceu que, uma moça nesta situação não precisa agradar 

a ninguém, portanto jamais agirá como ela. Vejamos como a atriz pornô-amadora nos levou a 

descobrir que trata-se de um falso vídeo amador com câmera “escondida”. Até 2’45”, quer dizer, ao 

longo de um minuto e quarenta e cinco segundos, a moça permanece vestida para baixar, em 

seguida, apenas a camisola, mostrando os seios. Até os 4’55” a moça continua de calcinha e não 

retira o vestidinho.  

Num crescendo de excitação e erotismo, ela usa a calcinha, esticada, para estimular seu clitóris. 

Note-se que, aos 4’56, há um fade. Quando poucos segundos depois, o vídeo volta a mostrar a cena 

e a moça se autoestimulando, ela está apenas de calcinha. Só aos 5’10” ela retira a lingerie. Até aos 

11’55” a jovem e atraente mulher estimula seu clitóris até alcançar seu prazer. Sua vagina está 

completamente em favor de câmera, o prazer e a situação aparentam ser genuínos, contudo, a auto 

mise en scène revela tratar-se de um mero espetáculo erótico para voyeurs, e não um vídeo amador 

legítimo. 

Conclusão 

Este artigo não tem pretensões conclusivas e como já foi colocado anteriormente, as finalidades 

foram: refletir sobre o Xvideos enquanto fenômeno comunicacional e sobre o vídeo sensual amador 

como forma de auto mise en scène. Quanto à reflexão sobre encenação, este artigo pode ser 

considerado como uma modesta contribuição que ao transpor a discussão do âmbito do 

documentário para aquele do vídeo sensual amador, poderá eventualmente ser considerada no 

âmbito do debate sobre mise en scène documental enquanto práxis complexa, composta pelo olhar 

peculiar de um realizador sobre o mundo histórico e a autoapresentação por parte dos sujeitos 

filmados. Conforme os exemplos analisados neste trabalho, resulta que a mise en scène está sempre 

presente, em algum grau e intensidade, seja no âmbito de uma tomada subjetiva de um exibicionista-

cinegrafista amador, desprovida de senso estético e enquadrando apenas as nádegas da parceira, 

como no caso de construções cênicas mais consistentes e/ou complexas. 

A mise en scène implica na representação de terceiros o que, no caso de audiovisuais de não ficção, 

torna-se um assunto complexo, ao envolver necessariamente a questão da autoencenação por parte 

dos sujeitos filmados, enxergada por um realizador, através do arsenal estilístico-formal peculiar do 

meio de registro audiovisual. Vemos com Freire (FREIRE, 2012), que a chamada mise-en-scène, no 

âmbito do documentário, é sempre fruto do encontro, mais ou menos harmonioso, destas formas de 

observação, por um lado, e atuação e representação, por outro; que se trate de um documentário 

strictu senso, como “Aruanda”, “Boca do lixo”, “Santiago” ou “Estamira”, ou de um vídeo pornô 

amador, enquanto fragmento de uma situação real captado por uma câmera.  

O que faz a diferença é a forma de encenação e retomando as questões colocadas por Marcius Freire 

em seu mais recente livro, o olhar sobre a representação documental remete tanto para a questão 

ética como àquela estética (FREIRE, 2012), ou seja, à responsabilidade e à satisfação, quer dizer, ao 

prazer, para ficarmos em tema com os conteúdos aqui apresentados. 
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RESUMO 

Trazer o debate sobre pornografia que se desenrola tanto na academia quanto na militância feminista é 

primordial para compreendermos o que tem sido chamado de pornografia feminista. Este artigo buscará 

compreender e analisar o que é a pornografia feminista de Erika Lust, a partir de um olhar sociológico, 

analisando os debates dentro dos movimentos feministas sobre a pornografia.  

 

Palavras-chave: Pornografia Feminista, Feminismo e Pornografia, Erika Lust, Representações. 

 

ABSTRACT 

To bring the debate about pornography that unfolds both inside the academy and feminist activism is essential to 

understand what has been called feminist pornography. This article seeks to understand and analyze what is the 

feminist pornography of Erika Lust, from a sociological perspective, examining the debates within the feminist 

movements on pornography. 

 

Keywords: Feminist Porn, Feminism and Pornography, Erika Lust, Representations. 

 

INTRODUÇÃO 
O que interessa ao pornô, o feminismo? O que interessa ao feminismo, o pornô? Essas perguntas me foram feitas 

diversas vezes por pessoas diversas, muitas com a expressão de choque, de susto ou de desdém quando eu dizia 

que pesquiso pornô feminista, duas coisas que pareciam, a olhos menos feministas e/ou menos acadêmicos e/ou 

mais moralistas, impossíveis de se conjugar. 

Trazer o debate sobre pornografia que se desenrola dentro do movimento feminista é essencial para 

compreender justamente o que sempre me perguntam, pois são os debates entre as feministas que fermentam as 

discussões dentro da pornografia feminista e nos setores midiáticos que as propagam, além de estar 

profundamente ligado com questões de corpo e sexualidade. Também foram os debates feministas que pautaram 

políticas de sexualidade e as formas que debatemos a pornografia hoje, que vem tendo certas mudanças com a 

proposta da pornografia feminista. 

Para este trabalho, não consideramos pornografia e erotismo como oposições, pois, como aponta Leite 

Junior: 

 

A pornografia é comumente considerada como aquilo que transforma o sexo em 

produto de consumo, está ligada ao mundo da prostituição e visa a excitação dos 

apetites mais "desregrados" e "imorais". Evoca um conceito mais carnal, sensorial, 

comercial e explícito. "Erotismo", em contrapartida, é algo tendendo ao sublime, 

espiritualizado, delicado, sentimental e sugestivo. Como o próprio nome vem de um 

deus, não de "mulheres da vida". (...) Tudo que existe de explicitação da carne na 

pornografia, torna-se quase uma intenção da alma no erotismo. (LEITE JR, 2006, p. 

32). 

 

A divisão que Jorge Leite aponta é algo moral, construído socialmente para dividir o que está do lado dos 

prazeres e o que está do lado dos perigos. O erotismo é algo socialmente limpo, moralmente possível de ser 

exibido; a pornografia é o que está escondido, o que não se fala, sendo, na verdade, duas faces de uma 

sexualidade, de um campo: o campo dos prazeres. Tal divisão entre pornografia e erotismo é discursivamente 

construída dando poderes diferentes para cada uma das categorias do prazer. Como diz Foucault (2007) “o 

discurso sobre sexo já há três séculos, tem se multiplicado, em vez de rarefeito e trouxe consigo interditos e 

proibições”.  

Essa separação social é "a luta por classificar e separar o erótico do pornográfico é a batalha por legitimar um 

poder estabelecido através da distinção social." (LEITE JR, 2006, p.35). Não se discute se a arte erótica é um 

mau, se os quadros pintados por distintos e célebres artistas com pessoas nuas em cenas sexuais pode levar a 

perversão ou ao vício, mas se discute se assistir filmes pornôs em excesso leva a pedofilia, se a pornografia é um 

dos "maus da modernidade", o quão prejudicial ela pode ser para adolescentes, mostrando assim a clara distinção 

socialmente feita entre esses dois lados. 

Não obstante, enquanto pesquisa, não mantivemos essa discussão e tratamos a pornografia como um dispositivo 

virtual (literário, audiovisual, cibernético) masturbatório que apresenta comportamento genital e sexual explícito 

e transforma a sexualidade em espetáculo, em representação pública, tornando o sexo em produto de consumo 

(GREGORI, 2003; LEITE JR, 2006; PRECIADO, 2008). Ressalto que tal conceito não é universal e que dentro 

desse trabalho cabe tal definição como guia para nossas análises. 

Assim, faremos uma breve análise da pornografia dentro dos movimentos sociais feministas, tanto 

antipornografia como anticensura, como tomaremos alguns autores e autoras mais contemporâneos para fazer o 
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debate sobre como podemos encarar a pornografia hoje, para assim chegarmos na diretora Erika Lust buscando 

compreender como se posiciona sua proposta de pornografia feminista dentro desse cenário, problematizando 

assim a importância de ser uma mulher diretora dentro da indústria pornô. 

 

1 GRITOS QUE ECOAM ENTRE AS RUAS E a ACADEMIA: FEMINISTAS 
ANTIPORNOGRAFIA 

 

Pornografia é a teoria, estupro é a prática. (DOBSON apud WILLIAMS, 1986, p. 

16, tradução nossa). 

 

Com a ascensão do movimento feminista, na década de sessenta, muitos assuntos foram trazidos à tona: aborto, 

concepção, liberdade, escolhas, desejos, sexualidade, direito ao voto, direito de ir e vir, entre outros; dentre essas 

temáticas, algumas tiveram mais consenso e também mais espaço para discussões dentro do movimento, como o 

aborto ou o direito ao voto. Contudo, um tema causou, e ainda causa, certas rupturas na ordem: a pornografia. O 

que está em jogo quando debatemos esses assuntos são os limites dos corpos, dos desejos e das representações 

do sexo, e não só a legalidade ou ilegalidade da pornografia, como poderemos ver no desenvolvimento das ideias 

neste tópico. 

Falar de pornografia é debater violência, sexualidade, escolhas, corpos, desejos, mas falar de tudo isso não gerou 

consensos e grandes resoluções. Assim, na década de 80, encontramos um debate que se tornou polarizado: de 

um lado as feministas antipornô que lutavam pelo fim da pornografia, de outro lado as feministas pró-sexo, que 

acreditavam na possibilidade de expressões de sexualidade sem agressividade e sem dominação ostensiva.  

A discussão se desenvolveu e, muitas vezes ainda se desenvolve, de forma extremamente polarizada, 

especialmente quando há divulgações da temática da pornografia na grande mídia. A proposta neste tópico é 

tornar tais discussões não tão polarizadas, binárias ou retratadas de forma tão seccionada, buscarei então fazer 

um debate com fronteiras mais nubladas, relacionando as lutas e as ideias das visões feministas sobre 

pornografia. 

Como primeiro destaque e ponto de convergência das discussões, sobre pornografia e sua “ilegalidade”, 

aconteceu em 1986a Comissão sobre Pornografia, realizada em Nova York a pedido do presidente Ronald 

Reagan. A Comissão Meese discutiu diversos assuntos envolvendo pornografia, desde o histórico da pornografia 

e punições para pedofilia, até que tipo de pornografia era, ou poderia ser, legal ou não, além dos efeitos nocivos 

da pornografia. Deste evento participaram feministas, como Andrea Dworkin, ex-atrizes pornôs, como Linda 

Lovelace, além de juristas, advogados e religiosos. 

Nesta Comissão, o procurador geral anunciou em seu discurso:  

 

Pornografia está degradando as mulheres... Ela é fornecida, principalmente, para o prazer lascivo de 

homens e garotos que a usam para ficar excitados. (...) Pornografia é a teoria, estupro é a prática. 

(DOBSON apud WILLIAMS, 1986, p. 16, tradução nossa, grifo nosso).  

 

Anunciando em sua fala, a frase de Robin Morgan, uma ativa feminista antipornô, o procurador traz a ideia 

central para as pessoas que lutam contra a pornografia: pornografia leva à violência, especialmente contra 

mulheres. Nesse mesmo viés, a pornografia objetifica as mulheres e aliena os homens, por isso é um mal para a 

sociedade. 

Foi na mesma Comissão que a pornografia foi definida por um dos juízes como algo que não se sabe definir, 
mas se sabe dizer o que é quando se vê. Essa classificação foi a mais próxima que os/as participantes da 
comissão chegaram de definir o que é pornografia, como algo que se sabe o que é só quando se vê. Contudo, 
André Breton já afirmava que "a pornografia é o erotismo dos outros" (BRETON apud LEITE JR, 2006) para 
atentar que cada olhar, cada pessoa, cada história, analisa a pornografia de acordo com sua subjetividade e, 
especialmente, com a sua moral, por isso a definição usada na Comissão de 86 deixa dúvidas sobre a 
abordagem que estava sendo utilizada. 
Lovelace, atriz que protagonizou o filme Garganta Profunda, sucesso de vendas e envolvido em polêmicas 
enormes, também depôs no Congresso, pois havia denunciado em sua autobiografia que sofreu violência sexual 
e foi obrigada a filmar Garganta Profunda, não ganhando qualquer quantia pelo filme, sendo pago somente 
1250 dólares ao seu marido. Lovelace também investigou as irregularidades do cinema pornô que desde a 
década de 70 já era legalizado, mas ela buscava demonstrar que não cumpria com os caráteres básicos da 
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Constituição dos Estados Unidos, ainda mantendo o perfil de irregularidade. A atriz lutou junto de Dworkin e 
Mackinnon para eliminar a pornografia da sociedade. 
O que estava em jogo na Comissão Messe não era somente a ideia do que é legal ou ilegal na pornografia, ou 
quão nociva a mesma poderia ser para homens e mulheres, mas sim se jogava com o que se pode no sexo, e o 
que disso pode ser retratado. Como muito bem aponta Williams, a Comissão de 86 não conseguiu definir qual 
tipo de pornografia era possível ser feita, mas, em contra partida, deixou muito claro o que não devia existir, 
nem na pornografia, nem no sexo, nem no imaginário. "Sexualidade normal" é aquela que nunca é violenta, 
nem mesmo na imaginação, segundo a Comissão Meese. (WILLIAMS, 1989). 
A "sexualidade normal" não é só aquilo que é retratado na pornografia, mas sim as fronteiras de todos os tipos 
de sexualidade, "o resultado da Comissão Meese fortaleceu as normas sexuais no geral" (WILLIAMS, 1989). 
Embora numa parceria clara com as feministas, a Comissão Meese gerou uma série de proibitivas que 
colocavam de um lado os normais e de outro os patológicos, deixando todos aqueles que transgrediam 
qualquer uma dessas fronteiras, seja na pornografia, seja no sexo, seja na imaginação, com um estigma de 
violência e perversão. Tais fronteiras e proibições, segundo Williams, geraram um retrocesso também para os 
movimentos feministas, pois fortalecer as normas sexuais só gera mais engessamento e problemas na hora de 
lutar pela liberdade. 
Em um período anterior das discussões que aconteciam na Comissão sobre Pornografia, um grupo feminista 
muito atuante foi responsável por parte das ideias que foram tratadas na Comissão de 86. Intitulado Women 
Against Pornography (WAP), o movimento formado majoritariamente de feministas e religiosas surgiu em 1979 
e durou até 1989 e é considerado o maior movimento de mulheres antipornografia, encabeçando diversas 
discussões, especialmente em Nova York. 
Logo no ano de criação do grupo uma enorme marcha antipornografia e pedofilia foi levada às ruas na Times 
Square (NY). Organizada pelo WAP, tinha como intuito alertar as pessoas para o perigo que estavam correndo 
ao ter algum tipo de ligação com a pornografia. Essa pornografia a que elas se referiam não eram só filmes, 
arte pornográfica e imagens, era também a prostituição e a atuação em filmes pornôs. Contudo, o movimento 
não era homogêneo em seu debate, algumas das mulheres lutavam pela moral, bons costumes e a defesa da 
família, outras lutavam por um tipo de liberdade sexual, fim do abuso das mulheres e diminuição da violência.  
Pautadas em ideais de igualdade e liberdade, o WAP durou dez anos. Andrea Dworkin trabalhou ativamente 

contra a pornografia e teve publicações acadêmicas valiosas para pensar as relações entre corpo, sexualidade, 

gênero e violência. Dworkin deu um discurso firme e muito intenso na Comissão sobre Pornografia em 1986, 

deixando claro que cada vez mais a pornografia retratava as mulheres como submissas, sempre abertas e prontas 

a serem penetradas e que isso só aumentava e incentivava as violências físicas e morais contra mulheres
1019

. 

Dworkin e Catharinne Mackinnon, uma importante advogada que lutou bravamente contra o assédio sexual às 

mulheres, foram autoras de um dos principais livros dentro desse debate, publicado dois anos após a Comissão 

Meese, intitulado Pornography and Civil Rights – a new day for women’s equality  (1988), no qual as autoras 

expõem a maior parte do  pensamento do WAP condensado e finalizado com propostas de mudanças. 

Para essas autoras pornografia não é um discurso ou uma representação, a pornografia é um ato prejudicial aos 

seres humanos, mas especialmente um ato que inferioriza e subordina mulheres aos homens e aos seus desejos: 

 

A concepção legal do que a pornografia é tem autoritariamente moldado a concepção social do que a 

pornografia faz. Ao invés de reconhecer os malefícios pessoais e prejuízos sistêmicos da pornografia, 

a lei tem dito à sociedade que a pornografia é um reflexo passivo ou uma representação superficial 

ou um subproduto sintomático ou artefato do mundo real. (DWORKIN; MACKINNON, 1988, tradução 

nossa).1020 

 

As ideias de Dworkin e Mackinnon são expressivas para esse movimento, elas acreditavam que a legislação, o 

Estado e a sociedade eram coniventes com uma política de estupro que advinha da pornografia, e nesse sentido 
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  O discurso da Andrea Dworkin pode ser ouvido pelo Youtube no seguinte endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=QmEsu1TTJ-Y.  
1020

  "The legal conception of what pornography is has authoritatively shaped the social conception of what 

pornography does. Instead of recognizing the personal injuries and systemic harms of pornography, the law has 

told the society that pornography is a passive reflection or one-level-removed "representation" or symptomatic 

by-product or artifact of the real world." (DWORKIN; MACKINNON, 1988). 

http://www.youtube.com/watch?v=QmEsu1TTJ-Y
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as mais afetadas por essa desvalorização e ignorância dessas instâncias eram as mulheres que estavam sendo 

violentadas, subordinadas e ameaçadas. 

O debate então era sobre sexo e sobre como a sexualidade de homens e mulheres estava sendo construída dentro 

dessa política de liberação/repressão da pornografia. A luta do WAP era por um tipo de liberdade sexual, pois 

segundo Dworkin e Mackinnon, a liberdade sexual só poderia ser alcançada quando esses males sociais fossem 

sanados.  

 

"A foda normal pelo homem normal é considerada como um ato de invasão e de posse empreendido 

num modo de predação: colonização, força (viril) ou quase violenta; o ato sexual dessa natureza faz 

ela (a mulher) ser dele." (DWORKIN, 2007, p. XIII, tradução nossa). 1021 

 

As ideias dessas mulheres foram recebidas com facilidade dentro da sociedade norte-americana que passava por 

um período no qual a direita conservadora estava ativa e conseguindo diversos tipos de brechas e retornos na 

legislação, como por exemplo, as políticas do New Right, que eram antifeministas e lutavam pelo fim da lei do 

aborto, condenavam a homossexualidade, entre outras.  

É importante ressaltar que a aceitação das ideias das feministas antipornô se deu de forma fácil pela população e 

pelo Estado, colocando-as como parceiras na Comissão Meese. Mas essas feministas foram, ao mesmo tempo e 

graças a esse espaço conquistado dentro de um retrocesso de direita estadunidense, responsáveis por grandes 

avanços nas políticas para defesa das mulheres.  

Mackinnon enfrentou um magistrado machista, preconceituoso e sexista e lutou para a conquista da Lei contra 

Assédio Sexual, sendo os Estados Unidos um dos países mais severos contra o assédio sexual no ambiente de 

trabalho. Dworkin foi uma das primeiras a tentar barrar o espetáculo midiático da violência física e moral contra 

as mulheres, mostrando como essa tinha influência na vida de todos e, especialmente, de todas. 

Assim, concordo com Williams quando ela diz que: "Enquanto nós enfatizarmos papel das mulheres como as 

vitimas absolutas do sadismo masculino, nós só perpeturaremos a suposta natureza essencial das mulheres 

desempoderadas" (WILLIAMS, 1989, p.22) 

 

O feminismo radical hasteou sua bandeira contra instituições heterossexuais, como a pornografia, 

tomando-a como um exemplar da violência e do perigo contra as mulheres. Além da pornografia, o 

movimento definiu outros alvos: o sado-masoquismo, a prostituição, a pedofilia, a promiscuidade 

sexual. Importante assinalar a aliança desse movimento aos grupos feministas que atuavam contra a 

violência, causando impacto considerável na arena política e teórica do feminismo. (GREGORI, 2005, 

s. p.). 

 

A nomenclatura dada a essas mulheres enquanto "feministas radicais" não está sendo usada neste trabalho, 
pois acredito que há um julgamento moral imbricado ao caracteriza-las como radicais, visto que, muitas vezes, 
esse mesmo termo serve para desqualifica-las. Considero que sem essas pensadoras muitas conquistas e 
políticas contra a violência teriam sido encaminhadas de formas diferentes, ou poderiam, até mesmo, não ter 
acontecido, por isso as colocamos como feministas "antipornografia", mulheres que acreditavam que a 
liberdade só poderia ser conquistada a partir da eliminação do espetáculo midiático pornográfico. Assim, como 
considera Williams, essas feministas foram responsáveis por demonstrar que a pornografia mainstream era 
dominada pelo imaginário de uma sexualidade patriarcal e dominada por uma imagem do homem como 
dominante no sexo, contudo também considero que tais imagens não podem ser consideradas como o cerne de 
todas as violências contra as mulheres. 
 

                                                           
1021

 Original: “The normal fuck by the normal man is taken to be an act of invasion and ownership undertaken in 

a mode of predation: colonializing, forceful (manly) or nearly violent; the sexual act that by nature makes her 

his.” (DWORKIN, 2007, p. XIII). 
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2 EXPANDINDO PRAZERES, PROBLEmaTIZANDO TE(N)SÕES: FEMINISTAs 
ANTICENSURA 
 

Uma pessoa não é considerada imoral, mandada para a prisão nem expulsa da família por apreciar 

uma culinária picante. Mas um indivíduo pode passar por isso tudo e muito mais por gostar de um 

sapato de couro. No fim das contas, qual é a possível significância social caso uma pessoa goste de se 

masturbar sobre um sapato? (RUBIN, 2003, p. 45) 

 

Em 1982, o grupo de feministas sexo-positivas ou feministas pró-sexo ou ainda feministas anticensura (sex-
positive feminists) se reunia em uma conferência para discutir abordagens acerca da sexualidade. As principais 

ideias discutidas foram a negação da sexualidade ligada a uma perspectiva de gênero fixa e congelada, além da 

proposta de abordar a sexualidade com novos olhares, sem negligenciar a coerção e a dominação, mas 

lembrando-se também dos prazeres.  

Esse congresso era parte de um movimento que acontecia de forma crítica com a proposta antipornografia, 

embora não trabalhassem juntos, os movimentos aconteciam de forma simultânea. As pró-sexo, ou anticensura, 

trabalhavam com uma perspectiva de liberdade sexual, enquanto a WAP trabalhava, como vimos, com a 

perspectiva da violência sexual. Durante esse tópico espero elucidar mais essas questões, assim como levantar 

críticas e debates junto a elas.  

Em 1984, outro marco dentro dessa proposta, o texto Thinking Sex (traduzido como Pensando o Sexo), da autora 

Gayle Rubin, trouxe a ideia de que "uma teoria radical do sexo deve identificar, descrever, explicar e denunciar a 

injustiça erótica e a opressão sexual." (RUBIN, 2003). Esse texto foi publicado no livro Pleasure and Danger, 

organizado por Carole Vance, contendo os artigos debatidos na IX Conferência Academia e o Feminismo "em 

direção a uma política da sexualidade" de 1982. 

A ideia exposta no texto de Rubin traz o tom da discussão da década de 80 entre as feministas anticensura, que 

contribuíram amplamente para trazer à pauta a sexualidade e o sexo, tirando esses discursos da marginalidade e 

do perigo constante, do pânico moral colocado pelas feministas antipornografia. 

Em Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, Vance buscou trazer uma nova pauta para o debate entre 

mulheres e suas sexualidades, problematizando a associação entre sexualidade e dominação, "assim como, a 

articulação desses modelos a posições estáticas de gênero em um mapa totalizante da subordinação patriarcal." 

(GREGORI, 2005, s.p.). Segundo Gregori, Vance foi um marco para os estudos justamente por dissociar a 

mulher de uma dominação masculina automática, sugerindo que a autora fora uma das primeiras a trabalhar com 

ideias que depois vieram a ser nomeadas como "teoria queer". 

Carole Vance e Gayle Rubin são duas teóricas que marcaram a visão de sexo e sexualidade como positivas, 

produtivas e que as mulheres poderiam abusar de seus corpos e de seus desejos Problematizaram, em suas 

teorias, o lugar em que a mulher estava sendo colocada enquanto dominada e elucidaram novos espaços para os 

prazeres. 

As mulheres dessa vertente feminista apontavam a importância de se debater a sexualidade pelo viés dos 

prazeres, porque, histórica e socialmente, coube às mulheres a prevenção contra a violência, sendo socializadas 

como as que devem “manter seus vestidos para baixo, suas calcinhas para cima e seus corpos para longe de 

estranhos” (VANCE, 1984, p. 4). Por que cabe às mulheres prevenir as possíveis agressões que possam 

acontecer contra elas? Para as feministas pró-sexo isso acontece graças a uma estrutura patriarcal ocidental onde 

os homens são socializados como violentos, agressivos e predadores sexuais, enquanto as mulheres são 

colocadas como as responsáveis por se defender dentro desse sistema. 

Embora esse trabalho não seja articulado à perspectiva do patriarcado, tal resposta e tal problematização é, ainda, 

parte da luta feminista contra a violência: por que são as mulheres responsabilizadas pelas violências que 

sofrem? 

 

Finalmente, na medida em que a experiência de desejo das mulheres sinaliza para desistirem da 

vigilância e do controle – responsabilidade de uma mulher adequada – isso causa uma profunda 

inquietação sobre violar os limites da feminidade tradicional. (VANCE, 1984, p. 5, tradução nossa). 

 

Para a maioria das mulheres, deixar de cuidar de seus impulsos e dos impulsos sexuais dos homens é uma 

transgressão ao que lhes foi ensinado, colocando-as numa zona de risco e ao mesmo tempo frente à possibilidade 

de liberdade sobre seus desejos. 
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Contudo, podemos apontar claramente, quando olhamos para história ocidental moderna, que mulheres 

transgridem e transgrediram as barreiras do perigo e da moral frequentemente. Não sem julgamentos e 

represálias, mas promoveram um processo de quebra e muitas vezes de reiteração, ou seja, colocando um lado 

possível para a quebra dos padrões, um lugar, uma posição social para onde vai uma mulher que transgrida essas 

normas. 

Hoje, com as fronteiras um pouco mais nubladas, especialmente pelas lutas feministas e LGBT, o prazer faz 

parte das relações humanas, seja o prazer sexual, sejam outros tipos de prazeres. O prazer é discursivamente 

construído e controlado, ele é retomado em cada período de uma forma diferenciada, por isso é importante 

compreendermos como os prazeres estão acontecendo, o que está sendo buscado para sentir prazer, para 

compreendermos parte do aparato social apontado por Preciado da sociedade farmacopornográfica. 

Dentro de todo esse debate, as propostas de Gayle Rubin vieram a tona, propondo uma teoria do sexo radical e 

refinada, que conseguisse denunciar as injustiças e compreender os processos, trazendo à tona o sistema 

sexo/gênero. O conceito foi lançado no texto Tráfico de Mulheres (original publicado em 1972) e usado 

analiticamente no texto Pensando o Sexo (original publicado em 1982). 

 

A idéia de que homens e mulheres são mais diferentes entre si do que cada um o é de qualquer outra 

coisa, deve vir de algum outro lugar que não a natureza. Mais ainda, apesar de existir uma diferença 

média entre homens e mulheres numa variedade de características, a escala de variações destas 

características mostra uma parte considerável de sobreposições. Haverá sempre mulheres mais altas 

que alguns homens, por exemplo, apesar de que, em média, os homens sejam mais altos que as 

mulheres. No entanto, a idéia de que homens e mulheres são duas categorias mutuamente exclusivas 

deve advir de outra coisa que uma inexistente oposição “natural”. Longe de ser uma expressão de 

diferenças naturais, a identidade de gênero exclusiva é a supressão de similaridades naturais. (...) O 

mesmo sistema social que oprime as mulheres nas suas relações de troca, oprime todo mundo pela 

sua insistência numa divisão rígida da personalidade. (RUBIN, 1993, p. 12). 

 

Através de esquemas refinadíssimos do que é considerado bom sexo, sexo normal, sexualidade normal, 

sexualidade patológica, e o que havia entre esses extremos, Rubin lança uma nova luz sobre a multiplicidade da 

sexualidade e os cruzamentos do sexo que estavam presentes na sociedade naquele momento, demarcando 

claramente o quanto as “margens” sexuais eram mutáveis de acordo com o momento histórico e os arranjos 

sociais. 

Além de Rubin e Vance, claramente feministas pró-sexo, trago as ideias de Linda Williams, que embora não se 

alie totalmente com essa vertente, concorda muito mais com as ideias desse grupo, do que com as das feministas 

antipornô. Segundo Williams, o feminismo antipornografia traz respostas fáceis, e muitas vezes simplistas, para 

questões tão tensas quanto a violência contra a mulher, o que deixa o debate com arestas soltas e mal resolvidas. 

Já o feminismo anticensura, acaba levantando mais questionamentos e problematizações do que respostas e 

soluções para os conflitos da sexualidade feminina. 

Para finalizar, compreendo que esse grupo deslocou algumas questões para chaves mais gerais, buscando 

compreender o processo de porque a violência contra as mulheres acontece, e não buscando compreender o por 

quê de ela acontecer. Trabalham com uma ideia forte de que tal situação é apenas uma parte de um sistema 

patriarcal e vertical, pois vivemos em um sistema patriarcal e vertical. No início do texto de Carole Vance ela 

expressa de forma muito clara a complexidade em se trabalhar somente o campo das opressões ou somente o 

campo dos prazeres, retomando a ideia das feministas anticensura de deixar o diálogo menos polarizado: 

 

Sexualidade é, simultaneamente, domínio de restrições, repressões e perigo, como também um 

domínio de exploração, prazer e agenciamento. Focando somente no prazer e gratificação ignora-se 

a estrutura patriarcal na qual as mulheres agem (estão), contudo falar somente de violência sexual e 

opressão ignora as experiências das mulheres com sua agencia sexual e escolhas e involuntariamente 

aumenta o terror sexual e desespero em que as mulheres vivem. (VANCE, 1984, p. 01, tradução 

nossa). 
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Embora esses dois movimentos feministas analisados aqui tenham nomenclaturas diferentes e protagonistas 

diferentes, as bases críticas podem ser interpretadas de forma dialética, pois ambos são a busca por novos 

discursos de sexualidade, discursos fora da chave da opressão, discursos produtivos, trazendo consigo denúncias 

vitais para o movimento feminista e para as lutas por igualdade, ao mesmo tempo, compreendendo que novas 

expressões do corpo e das sexualidades são necessárias.  

As criticas das duas vertentes também concordam em um viés, que também é consenso neste artigo, de que o 

pornô mainstream é voltado para um público masculino, feito por um público masculino, e que nesse gênero o 

corpo das mulheres é o espetáculo, é para ele que as câmeras, os prêmios, os desejos e mesmo os abusos estão 

voltados, colocando sim o corpo das mulheres como um objeto, um receptáculo de prazer. Contudo, os dois 

grupos divergem quando vão compreender o que isso significa socialmente, para as feministas antipornografia 

isso é o cerne, o verdadeiro mau da sociedade, como vimos no tópico anterior, já para as feministas anticensura, 

essa situação da pornografia é só uma parte dentro de um sistema opressor e desigual. 

A ideia das feministas pró-sexo, não é esquecer as violências sofridas pelas mulheres, que elas reconhecem como 

um produto presente na sociedade que elas intitulam como "patriarcal", indicam que as mulheres sofrem 

violências domésticas, são assassinadas em números exorbitantes e são estupradas, tais vertentes da sexualidade 

estão sendo trabalhadas, discutidas e, dentro do feminismo, estamos buscando até hoje soluções e modos de 

minimizar (e acabar) com tais violências. Contudo, como muito bem aponta Vance, temos que trazer também a 

abordagem da sexualidade pelo lado dos prazeres, pelo lado dos desejos e conseguir uma reflexividade e um 

ponderamento maior para a sexualidade feminina, que não é toda pautada pela dominação masculina ou 

dominação patriarcal, como apontavam essas feministas. 

Tais ideias deram possibilidade de discutirmos mais sobre o campo dos prazeres, pois a grande questão passa a 

ser diferente para as feministas anticensura, muda-se a forma de olhar. Antes de querer eliminar a pornografia, 

ou o sexo oral ou o sexo anal, e condenar mulheres que se ajoelham em frente à um homem como o mal de todos 

os males, a proposta é questionar: porque é a mulher que se ajoelha? E ainda mais: é possível retratar uma 

mulher ajoelhada que não pareça subjugada? 

 

3 MOLÉCULAS PERFORMÁTICAS – REPENSANDO FEMINISMOS 
 

Poderíamos dizer que caberia hoje afirmar: “minhas moléculas são políticas”. (PRECIADO in 

CARRILLO, 2010, p. 68). 

  

Vemos que, por muitos anos e em boa parte do debate, as feministas se preocuparam muito em 

demonstrar o quanto suas visões sobre pornografia eram opostas, pautando sempre suas diferenças. Contudo, 

todas lutavam pelas mulheres, por mais direitos, por mais liberdade e igualdade, em formatos diferentes, mas 

numa mesma luta. Sendo assim, não se pode negar que o debate, mesmo polarizado, foi produtivo e gerou novos 

saberes. Portanto, a pergunta que fica é: como trabalhar com pornografia e feminismo hoje? É, justamente essa 

questão que buscarei elucidar a partir de outros olhares, trabalhando com os novos feminismos, tentando 

compreender como as "novas" acadêmicas tratam essa temática. Assim trabalharei, em especial, com Maria 

Filomena Gregori, Maria Elvira Diaz-Benitez, Linda Williams e Beatriz Preciado para este diálogo. 

 Novos feminismos emergem em meio, e após, todos esses debates. Feminismos que agora questionam 

com quem os feminismos anteriores falavam: só há o sujeito mulher no feminismo? Que mulher é essa? Existe 

só uma mulher? Novas vozes emergem e, como ponto paradigmático, novos problemas de gênero, como aponta 

o livro de Judith Butler. 

 Teorias pós-coloniais e teorias queer, também conhecidas como teorias subalternas, vêm gritar na porta 

dos movimentos sociais anteriores dizendo que agora somos muitos, somos multidões, como aponta Beatriz 

Preciado em seu texto Multidões Queer, somos uma multidão sem rosto de uma multiplicidade infinita com 

identidades transculturais e transitórias: 

 

O locus da construção da subjetividade política parece ter se deslocado das 

tradicionais categorias de classe, trabalho e divisão sexual do trabalho a outras 

constelações transversais como podem ser o corpo, a sexualidade, a raça; mas 

também a nacionalidade, a língua, o estilo ou, inclusive, a imagem. (PRECIADO in 

CARRILLO, 2010, p. 54) 

 

Além disso, as ideias das feministas antipornô, embora não sejam mais referenciadas como "as verdades" dentro 

do feminismo, ainda vêm à tona quando a discussão vai para o campo da pornografia gerando conflitos que até 

hoje parecem intermináveis, como veremos em breve quando a ideia e os debates sobre pornografias feministas 



 

 

76 

ficarem mais claros dentro desse contexto. Não há como falarmos de uma pornografia feminista sem falarmos de 

todo o debate feminista por trás dela, assim como não há como pensarmos sexualidades sem compreendermos o 

processo de construção da mesma. 

 

(...) o que podemos dizer sobre o fato de que muitos de nós gastam mais tempo assistindo sexo do 

que praticando-o? Os atos sexuais – tanto explícitos, como na pornografia, quanto simulados, como 

na maior parte dos filmes comerciais e de televisão – não apenas impregnaram os dramas que nós 

assistimos cada vez mais, mas também se tornaram (...) significativamente qualitativos do modo 

como aprendemos e vivemos nossa própria sexualidade. (WILLIAMS, 2012, p. 20) 

 

Hoje, as feministas e acadêmicas que se dedicam a estudar pornografia apontam que não há mais como negar a 

existência da pornografia e que a combater buscando seu extermínio é lutar num mundo irreal. Assim como 

Preciado aponta com seu conceito sobre farmacopornografia, Williams (2012) também diz que não há como 

fugir de que a pornografia é uma realidade na vida das pessoas, tanto homens como mulheres. O sexo é hoje 

parte fundante da sociedade capitalista, vende-se sexo e todos os seus acompanhamentos. Com o advento da 

internet, a pornografia se tornou de fácil acesso a todos, homens e mulheres. Contudo, o que fala a pornografia? 

Para quem a pornografia é feita? De onde vem a crença de que mulheres não consomem pornografia? 

Não há um tipo de pornografia, não existe só o mais conhecido, ou talvez mais comentado e legitimado, pornô 

mainstream, mas existem infinidades de separações, titulações, diferenciações. Existe um pornô que está no 

imaginário das pessoas que é o mais conhecido e mais mercadológico, mas a pornografia é infinita em suas 

abordagens, pornô com pessoas velhas, gordas, anões, transgêneros, entre outros. Para onde o desejo levar a 

internet proporciona o acesso ilimitado e irrestrito a esses conteúdos. 

Muito foi apontado por diversas acadêmicas, que para além de uma questão moral, o sexo e a sexualidade 

comercializados são questões culturais e sociais e devem ser abordados como tal, como aponta Parreiras a partir 

da abordagem de Laura María Agustín: 

 

(...) o sexo não deve ser tratado apenas como uma questão de moral, mas como um assunto cultural, 

passível de variadas interpretações e imerso em contextos sociais, históricos e econômicos 

específicos. Assim, apresentam-se como temas de interesse os diferentes locais em que se situa a 

indústria do sexo, bem como os indivíduos dela participantes (seja como produtores/vendedores ou 

compradores/ consumidores). (PARREIRAS, 2010, p. 1). 

 

Assim, hoje as abordagens mais legitimadas sobre pornografia rumam para vê-la como parte de um todo social, e 

não separada e foco de todos os males, ou como um assunto complexo e moral demais para ser trabalhado 

academicamente. 

Sem negar os estudos anteriores, mas sim partindo deles, Maria Filomena Gregori aponta que a pornografia não 

é a responsável pelas violências de gênero, como apontaram as feministas antipornografia, contudo cabe 

questionar por que é sempre do corpo feminizado o papel de violado, passivo e penetrado, “tal corpo pode ser o 

da mulher, mas também pode ser o do homem, desde que submetido a uma ressimbolização que o dote com 

sentido feminino” (GREGORI, 2003, s.p.). 

O que preocupa Gregori dentro da pornografia é que a passividade feminilizada esteja sempre vinculada ao que é 

penetrado, seja homem ou mulher e a atividade masculinizada relacionada ao penetrador. Contudo, tal visão 

pode levar novamente a uma abordagem do feminilizado como vítima da ação sexual que se desenrola. Por isso 

expresso que, o problema não é quem é penetrado, mas vale compreendermos o que está por trás dessa 

representação de penetrador/penetrado e o que as análises dentro da história da pornografia podem nos trazer em 

relação a essas questões. 

Díaz-Benitez também acredita, como Gregori, que a pornografia mainstream não é uma forma de violência 

contra as mulheres, embora ressalte que é um pornô voltado para o olhar masculino, no qual encontramos as 

imagens das mulheres super siliconadas, super loiras, com saltos gigantes, com belas e caras lingeries, unhas 

longas e sempre bem feitas, gerando uma imagem de "super fêmeas". Mas, do lado dos homens, também é 

encontrado um homem macho, com seus músculos delineados e muitas vezes bronzeados. Para além das 

características corporais masculinas, que podem variar em alguns filmes, a performance sexual dos homens é o 

que define sua masculinidade, pois sempre são super potentes, com pênis enormes, super eretos, conseguindo 

penetrar uma pessoa por horas e com ejaculações intensas, gerando um "super macho".  
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De tal modo, Díaz-Benitez os denomina como "hipergêneros: masculinidades excessivas e sua contrapartida, 

feminilidades excessivas" (DÍAZ-BENITEZ, 2010, p. 117). Quando nos referirmos às teatralidades e 

performances do pornô mainstream, estamos pensando nesses hipergêneros da autora, que de forma muito sagaz, 

conseguiu interpretar os corpos fora da chave dominante/dominado. 

Neste texto, levamos a cabo a ideia de que pornografia não gera violência, não há relação direta entre esses dois 

elementos, contudo coloco que, o que está em jogo nessa relação entre a pornografia e a sociedade é o 

representar/ser representado, um duplo jogo de construções, no qual a pornografia pega relações sociais e retrata-

as de forma exacerbada, e esses excessos voltam para a sociedade como novas representações e novas 

normatizações, reforçando velhos estereótipos, mas ao mesmo tempo, com a possibilidade de enfraquecer velhas 

normatizações, a partir de novos olhares exacerbados. 

 

(...) promovem um duplo processo de arquétipos da feminilidade: ela é construída pela sociedade, 

mas também a constrói, trabalhando com as reflexões mais fechadas do que acontece no âmbito 

social, pois, ao mesmo tempo em que tecnologia coloca a possibilidade de aproximar os personagens 

da vida com as imagens da tela, ela tem limite de tempo e de recursos que muitas vezes achata a vida 

real a simples e supérfluas imagens do que queremos ou podemos ser enquanto mulheres e homens, 

refletindo tal poder nos comportamentos e muitas vezes nas escolhas de gênero. (RIBEIRO, 2013, p. 

16). 

 

4 QUEM É E O QUE PENSA ERIKA LUST – PORNOGRAFIA FEMINISTA E 
OS DEBATES NO AMBITO MAINSTREAM 
 

 Dentro do duplo processo entre representar e ser representado, Erika Lust faz sua carreira pensando o 

que ela e suas amigas gostariam de assistir. Mas porque é feminista? O que traz de diferente para ser chamado de 

feminista? Como conciliar todos esses debates de prós e contras e fazer uma pornografia feminista? São essas 

questões que pretendemos amarrar e responder nesse último tópico a partir de Erika Lust.  

Lust é sueca e hoje mora em Barcelona, onde escreveu, dirigiu e produziu quatro filmes longas-

metragens altamente premiados e visibilizados, tornando-se uma das mais comentadas produtoras de pornô 

feminista, além de uma mulher empreendedora, dona de uma produtora (Lust Films), de um site para assistir e 

baixar filmes pornôs alternativos e feministas (Lust Cinema) e um sex shop on-line (Lust Store). A diretora 

também é formada em Ciência Política e possui pós-graduação em Estudos Feministas. 

Lust acredita que a pornografia pode ser parte de uma continuação da revolução sexual que começou na 

década de 60. Para a diretora, a sexualidade feminina foi condenada por diversas instâncias, como a religião e a 

moral e está inserida dentro de uma sociedade patriarcal. Durante a leitura de seu livro The Good Porn, 

percebemos que Lust possui uma visão que se alia, de forma muito próxima, a visão das feministas anticensura, 

embora que, no capítulo Mulheres, Feminismo e Pornografia a autora só use Linda Williams como referência por 

um momento no texto. 

A diretora acredita que a pornografia deve ser positivada para o público feminino, tirando a proibição 

moral que há em torno da relação entre as mulheres e a pornografia. É socialmente construído que mulheres não 

assistem a filmes pornôs, embora seja difícil comprovar estatisticamente esse fato, pois os poucos dados sobre 

pornografia disponíveis são obscuros e complicados de se definir, não há uma forma precisa de saber quem está 

atrás dos computadores acessando os sites pornográficos, por exemplo. Contudo sabemos que mulheres assistem 

a filmes, com frequência muito similar a de homens. Como exemplo, trazemos o grupo focal que foi executado 

com mulheres curitibanas dentro dessa pesquisa, na qual as participantes responderam que acessavam 

pornografia ao menos uma vez ao mês e normalmente sozinhas, sendo que uma delas chegou a admitir que o 

noivo não gostava de pornografia, então não tinha companhia para assistir os filmes mesmo que quisesse.  

Contudo, ressalto ainda que, a ideia de que mulheres não assistem pornografia é parte do controle dos 

corpos das mesmas, pois dentro desse discurso heteronormativo, só é possível para as mulheres sentirem prazer 

junto a um homem. Assim, aliando desejo, sexo e sexualidade em uma só chave, tornando a análise dessa 

realidade sempre muito mais complexa. Um estudo realizado em 2000 mostrou que 56% das mulheres brasileiras 

se masturbavam, em outros sites encontramos que 46% e 48% das mulheres brasileiras se masturbam, enfim, 

números até próximos que demonstram que quase metade da população de mulheres se masturba. Embora o 

dado não nos indique muito, nos mostra, no mínimo, que uma parcela das mulheres se masturba, ou seja, procura 

prazer sozinha, sem a companhia de um homem.  
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Dentro desse cenário, Erika Lust diz ser necessário fazermos outros tipos de pornografia, que mostrem 

outros tipos de prazeres, voltado também ao olhar das mulheres: 

 

Em um esforço para fazer filmes que são autênticos e contribuam para criar uma representação 

positiva da sexualidade das mulheres, eu procuro evitar imagens comuns em pornô convencional, 

como cenas em que o ator ejacula na boca, no rosto da atriz e sexo anal. Além disso, nunca haverá 

quaisquer atos violentos, não-consensuais ou desumanos em meus filmes, já que isto fere a minha 

causa e as pessoas envolvidas. (LUST in SANCHES, 2012, s. p.) 

 

Nessa frase vemos claramente a tentativa da diretora em quebrar com o pornô considerado pelas feministas como 

opressor, violento, ou até mesmo com um pornô no qual o centro do prazer é o homem e seus desejos. Lust parte 

da quebra com o pornô convencional, feito por homens, para fazer sua pornografia. É uma antítese direta e nada 

velada. Na tabela abaixo, retirada do livro escrito por Lust, vemos a tentativa de fugir do convencional: 

 

Cinema para homens Cinema para mulheres 

Sexo oral até o fundo da garganta Sexo oral praticado na mulher 

Mansões de luxo Uma casa com interior moderno 

Mafiosos, traficantes, espiões, militares, carcereiros... Caras normais ao nosso redor, nossos amigos. 

Putas loiras, ninfomaníacas, lésbicas que transam com caras, 

agentes secretas assassinas, adolescentes saidinhas... 

Mulheres modernas, trabalhadoras, 

emancipadas, normais, como você e suas 

amigas. 

Carros esportivos, barcos, helicópteros, aviões privados... Um iPhone, um Mac, um mini, uma scooter... 

As mulheres estão sempre dispostas Há que se conquistar o sexo, não abro as pernas 

só porque você me pede. 

As mulheres violentadas, no fundo, desfrutam Sexo sempre consentido. 

Meia-arrastão, minissaia de puta, top minúsculo, sapatos 

impossíveis com saltão e plataforma... 

Um vestido qualquer de Miss Sixty, Armani ou 

Mango, um jeans e uma camiseta 

FONTE: LUST (2008)1022 

 

A tabela mostra a clara intenção da diretora de se desviar do mais conhecido dentro do mercado da pornografia, 

e justamente o tipo de sexo que as feministas antipornografia lutavam contra, de forma geral. Embora, algumas 

vezes, as feministas antipornô terem dito que lutavam contra o sexo heterossexual, compreendemos que elas 

lutavam contra um sexo heterossexual que pressupunha os homens como dominantes e as mulheres como 

dominadas. Uma questão que fica dentro dessas problematizações é: seria a ideia de Erika Lust um ponto para 

consenso entre as feministas? 

Além disso, vale ressaltar um ponto levantado por Maria Filomena Gregori sobre esse novo formato de 

obscenidade, como um erotismo politicamente correto, ou seja, tira-se tudo o que é considera impuro e sujo para 

mostrar um sexo limpo e saudável. Tira-se qualquer modo de transgressão e passa-se a fazer um sexo bonito para 

que as mulheres possam acessa-lo. Tal hipótese, levantada por Gregori, remonta ao que é visto como feminino e 

o que é visto como masculino, pois se às mulheres resguardarmos o que é sensível, belo, romântico, e aos 

homens o bruto, o transgressor e o violento, não estamos apenas retratando o que é normativo em nossa 

sociedade? 

Embora não exista uma linha que impeça mulheres de assistirem a pornografia dos homens, há sim uma moral 

que condena as que transgridem, há uma série de dispositivos normativos que nos coagem a não ultrapassar os 

"limites" de nossa sexualidade, e assim questionamos: "porque os limites do sexo são tão definidos?" (Ussher, 

1997, s. p.). 

Dentro do debate que se faz entre antipornô e pró-sexo, Lust nos coloca a importância de se pensar outros tipos 

de sexualidade, de se retratar novas formas de fazer sexo, tanto para mulheres, quanto para homens, contudo o 

que é necessário ponderarmos dentro dessa ideia de diversidade é que se fizermos um pornô para mulheres e um 

para homens, não estamos somente limitando ainda mais as fronteiras da sexualidade? 

Esse é um novo debate que as teorias feministas não podem se recusar a olhar, saindo de antis e prós, temos que 

começar a refletir sobre o momento presente e debater o que está acontecendo, e para esse trabalho 

                                                           
1022

 Tradução Nossa: A tabela original em espanhol pode ser encontrada na página 24 do livro “Porno para 

mujeres” escrito por Erika Lust (2008) 
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compreendemos que pensar as estruturas, os indivíduos e as instituições a partir de uma perspectiva feminista 

pode nos dar mais pistas para desvelar essas questões. 
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GP Magno: Relações entre a prostituição masculina e a internet 

 

       Luigi Silvino D’Andrea (ENSP/Fiocruz) 

        Antônio Carlos Cerezzo (USP) 

 

Resumo 

O presente trabalha tem como objetivo investigar a relação entre homossexualidade e 

cybercultura. Para tanto, parte-se de um blog de garoto programa, através do qual se dá a 

interlocução do seu “produto” e a prostituição. Configura-se, aí, um novo espaço de 

homossociabilidade, em que o referido garoto de programa posta suas relações com 

clientes em vídeos  e faz propaganda do seu corpo e de seu produto. 

 

 

Abstract 

This work aims to investigate the relationship between homosexuality and cyberculture. To 

do so, we start a blog kid program, through which one gives the dialogue of your "product" 

and prostitution. Sets up, then, a new space homosociability, wherein said male prostitute 

put its relations with clients and advertises videos of your body that is your product 

 

 

Palavras Chaves:  Prostituição Masculina, Homossociablidade Internet, Cybercultura,  

Cybersexo 
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INTRODUÇÃO 

 

 Começava a novela das 9,  Jorge começava a se arrumar, tinha 1,70, com 70 

kg,  de um corpo esculpido pela academia. Na sala, sua esposa  Mônica,  mulher 

bonita que morava com Jorge há 5 anos, depois de anos de namoro, quando 

nasceu Maria Vitória, filha do casal.  Jorge já coloca sua indumentária para seu 

trabalho, calça jeans de marca, camisa de boa marca que  ganhou de presente. 

Coloca seu perfume francês, e se despede da família. Sua esposa o alertara da 

mensalidade do colégio que estava atrasada, mas Jorge diz que traria o dinheiro 

amanhã, que pegaria com seu patrão. A mulher ficava preocupada com trabalho 

que Jorge, que tinha dito a ela ser segurança de uma boate. 

 Ele pegava o ônibus que trafegava e cortava o subúrbio do Rio de Janeiro, em 

que as paisagens de casas esparsas, pela maior via do Rio de Janeiro, iam 

mudando.  Ia até  o Centro do Rio de Janeiro, em suas ruas movimentadas, com 

seu fluxo de pessoas e carros diminuídos. Ele encontrava amigos de ofício, 

Marco, André, outros parceiros de rua, que  mantinham uma distância  para que  

um não atrapalhasse o trabalho do outro. Jorge não sabia se eram nomes 

verdadeiros os de seus colegas, apenas de um Kaio, que tinha caído no mundo 

da prostituição, pois chegara ao Rio e não tinha como se manter. Jorge se 

prostituía  de quarta a domingo, até as 6 da manhã, tinha alguns clientes fixos e 

ponto já conquistado no coração do centro da cidade do Rio de janeiro.  Seus 

clientes, a maioria de homens de boa posição, que muitas vezes  o iniciaram em 

mundo que Jorge desconhecia, das volúpias e dos tipos de sexualidades 

variantes. 
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 Em outra parte d a cidade, estava Kaica, 23 anos,  saindo do seu prédio 

localizado no centro velho da cidade, era  bonita, 1,80m, branca, veio do Rio 

Grande Sul, fugida dos seus familiares, começando a se transformar, a adquirir 

um corpo feminino aos 15 anos,  quando chegou ao Rio de Janeiro.  Iniciou com 

uso de progesterona e estrogênio para feminilizar seu corpo e entrar no mundo 

travesti. Seu começo como travesti foi  muito difícil, pois era cafetinada por uma 

travesti que lhe oferecia  moradia e em troca pagava uma preço alto pela estadia 

e proteção no meio das ruas.  Kaica era já bem astuta quando fez o implante das 

próteses, com um médico na baixada fluminense.  Seu sonho era ir para  

Europa, até que conheceu Ronaldo, um ex- cliente que se apaixonou e se tornou 

um cliente continuo, até que veio o convite para que saísse da prostituição e 

vivesse com ele esse amor. 

 Kaica era bem sensata, ficou bem titubeada com o convite do Ronaldo, vindo 

de  uma família abastada do bairro nobre do Jardim Botânico, renunciaria  essa 

vida de confortos para começar a trabalhar como advogado em um pequeno 

escritório no Rio de Janeiro. Kaica  começou a se envolver com  Ronaldo 

afetivamente, era algo novo, mas ainda não tinha condição para sair do mundo 

da prostituição, e, apesar de gostar do seu ofício, queria  montar algo ou estudar, 

terminar o ensino médio.   

 A travesti se despede de seu companheiro  para ir trabalhar, fazia seu ponto na 

Glória, região conhecida para o mundo de prostituição. Mas hoje não era mais 

explorada e escolhia os clientes que abordava, não gostava de nada que 

envolvesse drogas, apesar de ter várias colegas no mundo travesti que usavam 

para aguentar viver na noite. Ela via a noite com certo glamour, quando colocava 

seu vestido, seu salto de 19 cm.   Sentia-se mulher, gostava de seu corpo 

olhado, seus cabelos loiros elogiados. 
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 Seu começo como travesti foi  muito difícil, pois era cafetinada por uma travesti 

que lhe oferecia  moradia e em troca pagava uma preço alto pela estadia e 

proteção no meio das ruas.  Kaica era já bem astuta quando fez o implante das 

próteses, com um médico na baixada fluminense.  Seu sonho era ir para  

Europa, até que conheceu Ronaldo, um ex- cliente que se apaixonou e se tornou 

um cliente continuo, até que veio o convite para que saísse da prostituição e 

vivesse com ele esse amor. 

 Kaica era bem sensata, ficou bem titubeada com o convite do Ronaldo, vindo 

de  uma família abastada do bairro nobre do Jardim Botânico, renunciaria  essa 

vida de confortos para começar a trabalhar como advogado em um pequeno 

escritório no Rio de Janeiro. Kaica  começou a se envolver com  Ronaldo 

afetivamente, era algo novo, mas ainda não tinha condição para sair do mundo 

da prostituição, e, apesar de gostar do seu ofício, queria  montar algo ou 

estudar, terminar o ensino médio. 

 Eram  23 horas quando Kaica  estava com outras colegas quando foi abordada 

por um cliente , um rapaz de mais ou menos 23 anos, dentro de um carro 

luxuoso, a conversa foi rápida, mas logo entraram no acordo. Ela entrou no 

carro, e ele começou a  andar mais lentamente pelo Centro. O rapaz falou que 

ele tinha fantasia de ver sexo a três.  Ela recusou, mais ele triplicou o valor, veio 

no pensamento os livros que o Ronaldo precisava comprar e que precisava de 

dinheiro para a inscrição na pós-graduação em Direito Tributário, que nem 

entendia muito bem o que era, então ela disse sim. Perguntou  quem seria esse 

terceiro. A pergunta já estava sendo respondida quando o cliente para em frente 

de  um belo rapaz, era Jorge. Ele propõe o programa a três, Jorge ficou em 

dúvida, mas o valor proposto era tentador, e lembrara da escola de sua filha em 

um flash. Entrou no carro  e lá estavam entrelaçados pela noite Kaica, Jorge  e o 

cliente. 

 O cliente fez a proposta no caminho do hotel, gostaria de ver  Kaica e Jorge 

transando, ele tinha essa fantasia, mas tentaram entrar em três hotéis e foram 

recusados. Continuaram a circular, pararam em uma rua escura, ânimos 

acalorados, e foram abordados por uma patâmo da PM. Com dois policiais. Eles 

foram educados, mas pediram que todos saíssem do carro. O cliente se recusou, 

mostrando uma carteira, em que estava cintilante Ministério Público, promotor de 

Justiça. Mas a carteira não amedrontou os policiais, que falaram “Dr. Diego, 

estamos fazendo uma revista de rotina e seus colegas precisam ser revistados”. 

Em um momento, um grito, kaica começa a agredir Diego, o cliente, pois o 

mesmo jogara um papel com um pó branco em seus pés. Ela urrava e dizia que 

não era dela.  

 Os policiais ficaram assustados, abriram a porta e retiram Kaica, dando-lhe um 

soco para que ficasse paralisada. Jorge estava atônito, com medo, ele pensara 

que tinha muito a perder. Diego fala que não pode se expor, e que a travesti 

tinha colocado aquele papel no seu carro. Kaica gritava, dizendo que não usava 

drogas. Seu pensamento só passava em chamar o Ronaldo, que estava em 

casa dormindo, mas nunca tranquilo com essa situação. O policial encaminhou 
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os três para a delegacia, apesar da relutância e arrogância de Diego, dizendo 

estar sendo ultrajado por ser um promotor.   

 O promotor foi logo levado para uma sala especial. Jorge e Kaica ficaram em 

pequena sala. O promotor foi recebido pelo detetive, “Dr.  O que houve?”. Mas 

um policial mais velho percebe algo na abertura da carteira  do promotor, e pediu 

um saco, era resquício de um pó branco. O detetive ficou branco, mas teve que 

mudar o tom, o promotor solicitou a presença de advogado. Enquanto isso Kaica 

e Jorge eram esquecidos, como almas invisíveis, sem voz, sem sonoridade. Foi 

chamado o delegado que indiciou o promotor por porte de drogas. Depois de 

quatro horas  Kaica  e Jorge começaram a ser ouvidos.  Foram  proibidos de 

fazer qualquer  ligação. Ronaldo e Mônica estavam aflitos em suas respectivas 

casas. Ronaldo estava indo para o trabalho e nada de Kaica, e Mônica acordara, 

e seu marido ainda não chegara era meio dia. 

 O delegado chamou Kaica e Jorge  para sua sala, deu uma lição de moral, eles 

eram parte frágeis, e que procurassem uma forma digna de trabalho. Kaica 

estava com ódio, mas em seu pensamento, saiu em vantagem não sendo presa. 

Jorge escutava aquelas palavras como se fosse uma pedrada cada palavra que 

era dita. Os dois saíram  com a luz do dia, queriam não estar ali, não porque 

eram seres da noite, mas por se sentiram julgados pelas suas vidas.  Diego foi 

liberado após o pagamento de sua fiança.  Kaica chegou em casa, encontrou um 

recado preocupado de Ronaldo, que fez seu coração pulsar e repensar a vida. 

Jorge chegava em casa, pensativo dentro do ônibus vazio, sem o dinheiro e se 

sentindo alguém sem valor. 

                                                                                ( LUIGI D’ANDREA – Conto autoral ) 

                                

 É com essa história que iniciamos essa abordagem do tema prostituição, em que os 

atores envolvidos têm suas histórias cruzadas pela vida, esse estar na vida  se 

apresentando de forma múltipla. Abordaremos a prostituição que envolve as relações 

homoeróticas, nas quais a tensão prostituto-cliente é contínua (seja no espaço da rua, seja 

em “casas destinadas a tal fim”, seja, enfim, no campo “virtual”). A noite em que esses 

atores se encontram é também diversa, como as múltiplas histórias que então ocorrem. 

Esse  território da rua  hoje se amplia para novos espaços de homossociabilidade, 

entrelaçando o virtual e o real. 

 

 

A INSURGÊNCIA DA DIFERENÇA 
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       A homossexualidade é uma forma de viver, de se apresentar e se relacionar  com a 

vida, na qual o corpo se abre a  afetações. Fugindo do padrão heteronormativo, dá-se como 

sexualidade permeada pelo gosto por pessoas do mesmo sexo. Nesse contexto, existe uma 

pluralidade de sexualidades que emergem, saindo de um processo binário que tem como 

parâmetro o heterossexual como algo normal. 

“Eu acredito que um dos fatores de estabilização será a criação  de 

novas formas de vida,  de relações de amizades nas sociedades, a 

arte,  a  cultura  de novas formas que instaurassem por meio de 

escolhas ética e políticas. Devemos não somente nos defender , mas 

também nos afirmar, e nos afirmar não somente enquanto 

identidades de forças criativas” (FOUCAULT, 2004,p 262). 

 

 É muito interessante como Foucault fala de novas relações de amizades, que fogem 

do processo de identificação heteronormativa. Novas roupagens ou polimorfismos sexuais, 

que não coincidem com sua identidade biológica. Gênero, nesse contexto, deve ser 

entendido como algo construído, não como modelação de um corpo feminino ou masculino. 

 As trasvestis apresentam muitas peculiaridades do cenário LGBTTTI1023, como o 

desejo de tornar seu corpo feminino. Muitos se descobrem desejantes pelo mesmo sexo na 

infância. Um fator importante para a entrada no mundo do travestismo, segundo algumas 

travestis, é a mudança do seu corpo em direção à feminilização (BENEDETTI, 2005; 

PERES, 2005).   

 A prostituição é um dos caminhos que está no roteiro de algumas travestis. Nesses 

ambientes de batalha, entram em contato com outras monas, com o que toma corpo o 

processo de tornar-se travesti e se constroem femininamente. O uso do termo “cair na 

prostituição” dá uma ideia do senso comum quanto a esse oficio como algo imoral, 

principalmente quando se prostituem na rua. Esses territórios de batalhas são, assim, muito 

importantes para que aprendam a se montar, a usar o gestual ou truques e a compor 

amizades (BENEDETTI, 2005, pp. 114-116). Os garotos de programas1024,por sua vez, 

                                                           

1023  Sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersex, tentativa de 

incluir as pluralidades homoeróticas, impossíveis, na verdade, de serem esgotadas em uma sigla.  

1024  Também conhecidos como miches ou loverboys, essas duas denominações não sendo, em geral, 

consideradas por eles (SANTOS, 2010). 
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fazem parte de  uma prostituição viril (SANTOS, 2011), não necessariamente efetivada  na 

relação  com sua clientela.        

           Esse termo “clientela” é uma exigência dos garotos de programas como forma de 

marcar a questão mercadológica, com seus papéis definidos (SANTOS, 2011) Ao entrar na 

prostituição por diferentes motivos, cabe também a eles escolhas  éticas e políticas. Muitos 

desses rapazes que se prostituem colocam a situação financeira como fator primário para a 

busca desse tipo de atividade e, como papel secundário, a abertura de redes sociais e a 

conquista de status (SANTOS, 2011). 

 Ao falar em garotos de programa, percebe-se que o processo indentário 

hetero/homossexual tem menos valor do que a oposição de ativo/passivo na relação com 

seu meio ou clientela.  A relação monetária entre a clientela e o garoto de programa se dá 

entre o poder viril deste e o poder econômico do cliente. Em relação  à identidade sexual 

dos garotos de programa - GP, pesquisa realizada por Nardi na região metropolitana  de 

Porto Alegre/RS sobre comércio erótico de Homens que fazem sexo com Homens (HSH) 

aponta que sua orientação sexual é tomada predominantemente  como ativa (NARDI, 2010, 

pp. 221-234). 

 De diferentes formas, esses atores, travestis e garotos de programa estão em 

processo de vulnerabilidade social em relação às suas práticas com a prostituição. As 

desigualdades sociais, o desejo sexual socialmente indesejado e a necessidade de 

autosustento, podem fazer com se exponham à doenças sexualmente transmissíveis, ao 

uso compulsório de drogas motivado por seus clientes ou a manter-se na prostituição e a 

vários tipos de violências, sejam elas físicas ou de outra ordem, serem constrangidos 

publicamente ou serem vítimas de homofobia (FIGUEIREDO, 2010). Falar em 

vulnerabilidade social, nesse contexto, remete ao conceito de exclusão no sentido que 

aponta Castel: 

"... a desafiliação (exclusão) ... representa uma ruptura de 

pertencimento, de vínculos societais...  O desafiliado (excluído) é 

aquele cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação a 

estados de equilíbrio anteriores, mais ou menos estáveis, ou 

instáveis...” (CASTEL, 1999: p.19). 
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 A situação desses atores rompe com o que Castel chama de vínculos societais como 

formas normatizadoras, uma vez que fazem escolhas não padronizadas pela sociedade. A 

situação de trabalho desses atores os coloca em exclusão social, marginalizados 

socialmente via uma variedade de fatores, como orientação sexual, prostituição, entre 

outros. Isso faz com que a noção de vulnerabilidade social se apresente de forma ampliada, 

tal qual observara Abramovay, ao abordar a exclusão de adolescentes. Entre estes, ela 

conclui que inicialmente a vulnerabilidade social era marcada pelas condições de pobreza, 

vindo a ser ampliada em diversos estudos para um plano social maior. Em relação à 

estrutura social, haveria uma elevada propensão à uma mobilidade descendente, e, no 

plano mais subjetivo, um desenvolvimento de incerteza e insegurança (ABRAMOVAY, 2002, 

p. 30). 

 As travestis e os garotos de programas estão dentro de uma porosidade social. Essa 

porosidade social faz com que esses atores transitem em zonas de coesão social em um 

processo de fluxo continuo.  Segundo CASTEL (apud ZIONE, 2006), haveria três zonas de 

coesão social: uma zona de integração social, uma zona de vulnerabilidade e a terceira, que 

é a zona de exclusão. Esses atores se imbricam na maioria das vezes dentre as zonas de 

vulnerabilidade e de exclusão, em uma porosidade que faz ir da precarização dos empregos 

e fragilidade dos tecidos relacionais (vulnerabilidade) até a fragilização total dos atores 

(exclusão). 

 

 Esses atores têm maior dificuldade em relação à zona de integração social, pois 

devido as suas práticas de prostituição ou de ter um corpo fugidio a um padrão 

heteronormativo, no caso dos travestis, são excluídos, às vezes conseguindo apoio em seus 

pares. O que mostra o processo de desfiliação que eles sofrem, por vezes, tendo somente a 

noite ou locais circunscritos para as práticas de prostituição, realizando um corte tanto social 

quanto geográfico na integração com a sociedade. Se no caso das travestis, a prostituição 

muitas vezes se dá como única alternativa às fracassadas tentativas de inserção no 

mercado de trabalho (ORNAT, 2008), com os garotos de programa outra realidade se abre, 

pois muitos deles têm um emprego formal de dia ou são universitários, e à noite realizam a 

prostituição. 

                   

 

MODO DE OLHAR 
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 Foucault, em sua extensa produção, tanto escrita, quanto transcrita, utiliza um 

método historiográfico arqueo-genalógico.  A arqueologia trabalha com as práticas 

discursivas ou não discursivas e sua efetuação no sujeito que fala, em que contexto esse 

sujeito se encontra, sendo esse encontro relacional entre o discurso e os simbolismos que 

esses enunciados podem trazer. Deve-se, por isso, verificar o domínio que esse discurso se 

impõe, aonde se coloca como um saber, aonde essa saber age tanto nas sociedades, 

instituições, fugindo de encadeamento causal, revelando um nível singular, uma 

historicidade (FOUCAULT, 2009, p 182-186). 

 A arqueologia não se separa da genealogia, mas a primeira faz a análise dos 

discursos, enquanto a genealogia trabalha libertando os saberes dos seres sujeitados, não 

legitimados, aonde há uma relação de poder/saber, e onde essas relações de poder 

produzem realidade, criando saberes e modos de viver ou estilísticas de existência. 

“A genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma 

inscrição dos saberes na hierarquia de poderes próprios à ciência, 

um empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, 

isto é, torná-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de 

um discurso teórico, unitário e formal e cientifico. A reativação de 

saber locais – menores como diria Deleuze” (FOUCAULT, 1979, p. 

172). 

 

 É importante ressaltar o impacto de Foucault em uma história do presente, 

principalmente no uso da genealogia, pois ele vai contra um modelo de história linear, 

caracterizando a crítica à noção de origem, à descontinuidade e à noção de acontecimento, 

onde não se deve se procurar os segredos solenes, mas os desvios, descontinuidades, 

erros e os acontecimentos e seus sutis contornos.  Um fato importante é a refutação de uma 

essência incólume que estaria na origem,  e uma das principais contribuições de Foucault 

seria o questionamento da verdade (PEREREIRA, 2011, pp 28 -31). 

 Trabalhar com o método arqueo-genealógico é trazer à tona que relações de poder 

produzem um saber, é verificar que verdades perpassam os diferentes jogos e dispositivos. 

No presente caso, tratar-se-ia de investigar os diferentes processos de subjetivação 

produzidos e as estéticas da existência criadas por e através de travestis e garotos de 

programa, considerando, em um primeiro momento, as vulnerabilidades sociais que sofrem. 

 Foucault (1988) utiliza o termo dispositivo como um conceito operatório multilinear, 

alicerçado em três grandes eixos que, na verdade, se referem às três dimensões que o 

referido autor distingue sucessivamente. O primeiro eixo diz respeito à produção de um 
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saber, que é a constituição de uma rede de discursos, uma prática discursiva que enuncia 

um saber, não de forma aleatória, mas dentro de um contexto sócio histórico. O segundo 

eixo se refere ao poder, não como forma isolada, mas dentro de um contexto sócio histórico. 

O terceiro eixo diz respeito à produção de sujeitos em determinada urgência histórica, algo 

não pré-concebido, portanto, mas que se compõe estrategicamente dentro de um diagrama 

de forças. 

 

“É o início tanto do internamento dos homossexuais nos asilos, 

quanto da determinação de curá-los. Antes eles eram percebidos 

como libertinos e às vezes como delinqüentes (dai as condenações 

que podiam ser bastante severas − as vezes o fogo, ainda no século 

XVIII − mas que eram inevitavelmente raras). A partir de então, todos 

serão percebidos no interior de um parentesco global com os loucos, 

como doentes do instinto sexual. Mas, tomando ao pé da letra tais 

discursos e contornando-os, vemos aparecer respostas em forma de 

desafio: está certo, nós somos o que vocês dizem, por natureza, 

perversão ou doença, como quiserem. E, se somos assim, sejamos 

assim e se vocês quiserem saber o que nós somos, nós mesmos 

diremos, melhor que vocês. Toda uma literatura da 

homossexualidade, muito diferente das narrativas libertinas, aparece 

no final do século XIX: veja Wilde ou Gide. É a inversão estratégica 

de uma 'mesma' vontade de verdade” (FOUCAULT, 1979, p233-234). 

 

 Em relação ao processo classificatório, as situações dos garotos de programa e das 

travestis são distintas. Se estas se inserem em modalidades de classificação via DSM IV 

(1995) e CID 10 (1993)1025, os garotos fogem desse processo classificatório. Para uns e 

                                                           
1025  

Conforme (SANTOS, 2009) “classificada no rol dos Transtornos de Identidade e de Preferência Sexual 

(F 64.1 e F 65.1); ou seja, é uma doença. A patologização de comportamentos relacionados à sexualidade não é 

algo recente; até meados da década de 1960 a homossexualidade também compunha a lista da classificação 

internacional de doenças, e só foi retirada por causa da luta dos movimentos sociais LGBT. 
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outras, restaria pensar essas suas atividades libertinas como afirmação da vida e 

possibilidade de constituição de um sexo. 

 Ao falar de travestis e garotos de programas, pode-se fazer uma aproximação aos 

estudos queer.  Pois queer quer dizer abjeto, estranho, esquisito, apontando para uma 

visada sobre a vida sexual como incorporando diferentes modos de existir. Assim, autores 

como Judith Butler, Beatriz Preciado, Berenice Bento e Richard Mickowski, entre outros,  

problematizam as categorias sexuais, de gênero e de identidade em geral. O que os estudos 

queer propõem é um “enfoque não tanto voltado para uma população específica, mas sobre 

os processos de categorização sexual e sua desconstrução” (GAMSON, 2006, p. 347, apud 

SOUZA, 2008)1026. 

 É inevitável e fundamental aludir à Judith Butler. Uma de suas significativas 

contribuições é a noção de materialização sexual, com a qual o sexo não é tomado como 

algo inventado ou estático, mas que surge por uma rede de discursos e por  um padrão 

normativo, que vai  se materializar no próprio corpo. É essa materialização no corpo que 

produz possíveis instabilizações, rearticulações contra o poder hegemônico, no caso, 

heteronormativo, formando sexualidades às vezes ainda não capturadas e não nomeadas 

(BUTLER, 2010, p.154). 

 

 

CYBERCULTURA E HOMOSSOCIABILIDADE 

 

                                                           

1026  GANSOM, J. As sexualidades, a teoria queer e a pesquisa qualitativa. IN DENZIN, N. K., LINCOLN 

Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa. Porto Alegre, Artmed/Bookman, pp. 345-362, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

9 

 Não podemos falar de cyberculura sem definir o ciberespaço, termo inspirado no livro 

Neuromante de Willian Gibson, e que designa os espaços das redes digitais. O ciberespaço 

torna a geografia da informação móvel, normalmente invisível. Levy (1999, p.85) define  o 

cyberespaço como local de comunicação aberta pela interconexão  mundial dos 

computadores  e das memórias dos computadores.  

 A cybercultura tem como pilar a relação entre sujeito, sociedade e microeletrônicos. 

Hoje em dia, existem várias formas de se relacionar com o mundo  virtual. E essa relação se 

dá, de modo geral, por aquilo que se chama “internet”, ou seja, os sites, blogs e outras 

formas de interatividade digital.  

 O 'blog' é a redução da palavra weblogger, que seria um local em que as postagens 

ou atualizações são feitas de forma rápida e autoral. Ao seguir essa lógica de interação, a 

cybercultura sustenta novos modos de cultura gay. Entendida como campo de produção e 

exercício de relações entre homens, a homossociabilidade encontra no cyberespaço um 

“local” de propostas homoeróticas, que saem de uma prática de corporalidades efetivas para 

um fora do corpo. No caso, essas sexualidades se mostram mais como uma estetização 

perpassada pela lógica cyber. Nesse cyberespaço o corpo fica pendente, no limite de um 

'clicar' ou percorrer do teclado.  O dedo no mouse que inclui ou não uma cena é o que de 

corpóreo persiste para ultrapassar a tela, misto de barreira e meio de afetação. No caso, o 

corpo afetado é o do sujeito que recebe as imagens e assim se erotiza (LE BRETON, 1999).  

         No cybersexo, os sentidos são restritos à visão e à audição, não há cheiro, nem tato. 

Há uma teatralização do sexo que compõe a cena, com corpos que se estetizam com fins 

de estimular o corpo, lançando o sujeito além do computador. Nesse cyberespaço, as 

relações sexuais se dão de múltiplas formas via chats, sites, blogs podendo ter uma 

dimensão virtual, ou, a partir da lógica da cybercultura, construir uma ponte para relações 

sexuais reais.  

 

GP MAGNO:  RELAÇÕES ENTRE A CYBERCULTURA E A PROSTITUIÇÃO VIRIL 

 

 O blog que é objeto de análise desse trabalho é de um garoto de programa (GP): um 

homem que se descreve em seu blog como tendo 27 anos, sexualmente ativo e passivo e 

que apresenta várias fotos nu, em diferentes posições. Anteriormente, em outra 

programação visual, havia várias notas de dólares que caíam no layout do blog. 

 No blog, existem os contatos de celulares e vários dizeres do GP, como se 

autodenomina, e o rapaz posta imagens de suas relações sexuais com clientes e amigos, na 
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maioria das vezes mascarados. Além dessas informações, interessantes são suas falas ao 

longo do blog: 

 

 “BOM GALERA COMO O ESPERADO MEU NOVO VIDEO  

 DANDO UM TRATO NA BUNDA DO MEU QUERIDO 

 PASSIVO DA REGIÃO DOS LAGOS 

 BJOS PARA VC MEU QUERIDO!” 

 

 “GOSTOU LIGUE E MARQUE UM PROGRAMA COMIGO .. 

 QUER FILMAR EU TE FUDENDO ..QUER FILMAR VC ME COMENDO  

 É SÓ LIGAR E MARCAR O PROGRAMA . 

 REALIZO FANTASIAS  E TENHO MASCARAS”  

 

 “GP MAGNO MORENO 

 ATIVO, PASSIVO E VERSATIL” 

 

 Nessa provocação-convite, não só a prostituição se consolida como proposta, como 

também se marca certo rompimento entre o público e o privado mediante o registro do 

programa e eventual publicização do cotidiano sexual. Após os vídeos postados, aparecem 

as impressões das pessoas que assistiram o material: 

  “moreno bruno23 de fevereiro de 2013 09:44 

  eu quero uma noite contigo quanto custa” 

 

 Essa fala mostra a forma instantânea com que o blog afeta alguns de seus 

consumidores-internautas.  Esses vídeos têm a função de mostrar o trabalho de GP em sua 

performance erótica-sexual.  Normalmente estes vídeos são realizados de forma amadora, 

dentro do que parece um quarto de motel.  Mas há alguns vídeos que são realizados com 

outros garotos de programas, cujos trabalhos são igualmente divulgados. 

 Isso cria uma nova roupagem para o cybersexo, cuja finalidade é a prostituição, a 

qual é confirmada através das falas do GP e dos comentários dos visitantes e que revela, 

por fim, uma relação de aproximação. 
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 A “costura” entre os vídeos e as fotos do GP Magno constrói um caráter, ao mesmo 

tempo autoral e profissional. Sua identificação como moreno faz apelo a um componente 

étnico-racial, direcionando-se a um nicho de mercado a alcançar, bem como recorrendo às 

corriqueiras fantasias e suposições quanto ao desempenho sexual e aos dotes anatômicos.  

 A cidade do Rio de Janeiro possui vários espaços de prostituição masculina nas ruas 

do centro da cidade, como a Central do Brasil, a Cinelândia, a região do Castelo, entre 

outros. O que diferencia o GP Magno é um território virtual de homossociablidade e 

prostituição masculina em que a internet vira um lugar, torna-se um local de intermediação 

do garoto de programa e  seus clientes e espectadores.  

 

 

 

OS VÍDEOS  GP MAGNO: MOSTRA DAS PERFORMACES COM SEUS CLIENTES 

 Os vídeos são peças importantes na relação do GP Magno com seu público, pois 

através deles o garoto de programa propõe uma “mostra grátis” dos seus serviços, sempre 

colocando o cliente visualmente anônimo (alguns com máscara e geralmente sendo-lhes 

atribuída uma alcunha). Seus vídeos são peculiares, pois não se tratam apenas de uma 

exposição de si, mas uma apresentação de seu trabalho como garoto de programa, 

seguindo um roteiro marcado pela posição em que ele se coloca em relação ao cliente, a 

partir de seu posicionamento sexual durante o encontro (ativo ou passivo ou versátil). A 

apresentação do vídeo dá uma prévia do que se esperar encontrar nos materiais 

audiovisuais postados (“Passivo carioca versus gp magno” ou “Ativo da Taquara versus Gp 

Magno”). É interessante  mostrar essa polarização passivo/ativo  que  emerge a todo tempo 

no blog. 

(...) a relação sexual – sempre pensada a partir do ato modelo da 

penetração e de uma polaridade que opõe atividade e passividade – 

é percebida como do mesmo tipo que a relação entre superior e 

inferior, aquele que domina e aquele que é dominado, o que submete 

e o que é submetido, o que vence e o que é vencido.(...) E pode-se 

compreender a partir daí, que há, no comportamento sexual, um 

papel que é intrinsicamente honroso e que é valorizado de pleno 

direito: é o que consiste em ser ativo, em dominar, em penetrar e em 

exercer, assim, a sua superioridade ( FOUCAULT, 2003 ) 

  

 Cada vídeo tem em torno de 6 a 7 min e sua posição em relação ao cliente 

determina o rumo do vídeo (ou seja, o cliente decidindo o papel do GP na relação 



12 

 

 

12 

homoerótica como ativo, passivo ou versátil). Em alguns vídeos, como em “o dotado de 23 

cm”, há uma exposição do referido membro antes da escolha das posições que cada um 

assumirá durante o ato sexual. O enquadramento das cenas sempre fornece uma visão 

privilegiada ao espectador, enfatizando o ato em si ou a expressão facial do GP, que, aliás, 

aparece sempre com o rosto a mostra . 

 O blog apresenta ainda alguns dispositivos de proteção por parte do GP, com 

contatos realizados por email, facebook ou celular, ressaltando não aceitar ligação de 

números restritos.  

 A partir de sua finalidade claramente comercial, o blog apresenta outras pessoas que 

fazem da exposição de si seu único objetivo, como Dogão, 47 anos (que filma e disponibiliza 

suas transas com outros homens em seu blog, sempre em posição ativa). Ao menos um dos 

vídeos foi postado nos dois blogs. 

       Apesar disso, como colocado uma citação do Magno fazendo sua propaganda, tenta-se 

mostrar uma proximidade com seus espectadores, respondendo logo os posts enviados. GP 

só não responde quando questionado sobre o valor do seu programa, pede que faça por via 

e-mail. Já nesse contato a proximidade do garoto de programa e o possível cliente 

aumentam, mas algo que só saberemos se houver uma concretização que se dá por meio 

da postagem de um vídeo, se não é algo que não pode ser quantificável, e nem é o 

interesse desse trabalho expor isso. 

 

QUESTÕES 

 Tomando-se como referência o processo de vulnerabilidade social sofrida por 

garotos de programa a partir de seus modos de existência no contemporâneo, em uma 

sociedade que tem como parâmetro o heterossexual, a cybercultura confere à 

homossociabilidade um campo de exercício diferente de seus supostos destinos.  Nem por 

isso sem inquietações. 

 Como os garotos de programas lidam com os efeitos dessa nova forma de 

exposição? Que escolhas fazem aos seus corpos? Eles também se sujeitam às normas 

prescritivas de seus modos de ser? A despeito dos novos modos de se conectar à clientela, 

como lidam com as velhas situações de vulnerabilidade propostas por esta (como não usar 

camisinha ou outras que os coloquem em situação não confortável ou de risco) e quais as 

consequências? Suas vidas lhes trazem paixões alegres ou entristecem seus corpos?  

Como a variabilidade de parcerias e práticas lhes afetam? Como esses corpos subjetivam 
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suas práticas? Há correlação necessária entre a produção desse corpos e o mercado de 

prostituição?  

 

 O blog aqui apresentado mostra que não se trata apenas de sexo, mas de uma 

relação em que o capital se dá como vetor de ligação com o público e os clientes, estes se 

constituindo a partir da saída do lugar de espectador daquele. Os que assistem e os que 

pagam para fazer separados por apenas um clique. Nova lógica no mercado da prostituição 

masculina, em que o ponto de partida é a exposição sem restrições e a apresentação de si, 

sem limites, como garoto de programa. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa problematizar enunciados sobre o sexo anal a partir da noção foucaultiana 

de sexualidade como um dispositivo histórico. Tomados como verdades sobre a diferença sexual os 

enunciados são, no entanto, efeito de discursos científicos sobre o sexo que criam e regulam aquilo 

que dizem apenas descrever. Essa reflexão permite pensar a necessidade de uma política da 

dissidência erótica essencialmente instável e híbrida 

Palavras-chave: Sexo anal, Pornografia, Sexualidade, Teoria Cu. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss statements about anal sex from the Foucauldian notion of sexuality as a 

device history. Taken as truths about sexual difference utterances are, however, the effect of scientific 

discourse about sex that create and regulate what they say only describe. This reflection allows us to 

consider the need for political dissent erotic essentially unstable and hybrid. 

Keywords: Anal Sex, Pornography, Sexuality, Theory Cu. 

 

 

 

Toni Bentley (2005), colaboradora do jornal The New York Times e ex-bailarina da companhia 

George Ballantine New York City narra em seu livro “A entrega: Memórias Eróticas” suas aventuras 

sexuais após a descoberta do ânus como uma zona de prazer sexual descrito por ela como divino e 

libertador. Fazer sexo anal, seria também uma experiência de extremo anti-romantismo, pois o ânus 

exige que o ato sexual seja não convencional e somente voluptuoso; de intimidade, uma vez que é 

necessário que haja confiança o suficiente para praticar “sexo sujo” por estar ligado ao intestino e a 

possibilidade de emissão de dejetos durante o ato sexual; e de submissão e entrega - conforme o 

nome do livro – já que o sexo anal envolve humilhação e dor, praticá-lo demanda ceder o controle da 

relação sexual. Entregar-se a essa prática, para Bentley (2005), deslocaria ainda, a experiência 

espiritual de submissão à Deus pela adesão voluntária a esse estado que outrora seria possível 

unicamente na relação com o divino. 

A entrega não é o primeiro livro nem o mais original em seus argumentos acerca do prazer 

sexual anal, no entanto, ele é significativo, pois combina enunciados que surgem em momentos 

distintos sob a mesma estratégia: pregar a liberação sexual concedida pela interrupção das regras 

sociais, morais e religiosas que impedem que se tenha pleno prazer. No livro, o sexo anal surge como 
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uma prática pré-discursiva e uma fonte de prazer singular e autêntica que, por si só, é capaz de por 

fim à complexas dinâmicas de relações as quais as sensações, os desejos e as experiências sexuais 

se tornam imagináveis e, até certo ponto, permitidas.  

Tomando a noção de dispositivo da sexualidade desenvolvida pelo filósofo Michel Foucault 

(1988), a narrativa se torna parte da invenção moderna sobre a existência de uma repressão sexual. 

Esta garantiria que sob a sexualidade incide uma crescente repressão instaurada pelo cristianismo e 

que reduz ao silêncio e à clandestinidade todas as formas de sexualidade que fogem ao modelo de 

família burguês, portanto, hipócrita e puritano. 

Para Foucault, entretanto, a sexualidade está ligada a dispositivos de poder que estão em 

expansão a partir do século XVII e não se ordena primordialmente em função da reprodução – apesar 

da família ser um dos elementos de continuidade entre o dispositivo da sexualidade e o dispositivo da 

aliança. O dispositivo sexual coloca em funcionamento a intensificação do corpo e a sua valorização 

como objeto de saber e como elemento das relações de poder. As obras pornográficas modernas 

surgem durante o século XIX e são caracterizadas pelo rompimento da separação entre obscenidade 

e decência, público e privado e que são associadas à imoralidade e à necessidade de proteção da 

sociedade é uma das invenções das novas formas de regulamentação e das novas vontades de 

saber implantados pelo dispositivo de sexualidade (HUNT, 1999). 

Um dos efeitos de um dispositivo é a produção de modos de subjetivação, em outras 

palavras, o processo no qual se constitui um sujeito ou mais especificamente uma subjetividade. A 

sexualidade na perspectiva foucaultiana passa a significar a forma pela qual os indivíduos dão 

sentido e valor à conduta sexual e ao uso dos prazeres e também a um arranjo de saberes distintos, 

de regras e de normas cotidianas e já conhecidas, mas também que surgem constantemente e que 

se baseiam em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas, médicas e psicológicas (FOUCAULT, 

1988).  

Assim, neste trabalho, não estamos buscando verdades sobre o prazer anal, escrever um 

manual sobre como obter mais e melhores orgasmos anais, elaborar teorias sobre sexo anal e/ou 

considerá-lo uma prática libertadora para qualquer corpo. Mas sim, tentar compreender a disposição 

de alguns enunciados num jogo discursivo que é fundamentalmente uma disputa de saberes-poderes 

que produzem inteligibilidades quanto ao ato sexual anal e quanto os modos de objetivação que 

transformam os seres humanos em sujeitos de uma prática sexual. 

 

Pornografia, ânus e a guerra entre os sexos 

 

A pornografia é uma forma de ordenação conceitual sobre “todo tipo de produção escrita, 

musical, plástica ou audiovisual que seja voltada para um mercado próprio e que tenha como 

principal objetivo a obtenção do lucro econômico através da excitação de seu público consumidor” 

(LEITE JÚNIOR, 2012, p. 101). Como ato de ordenar obras artísticas, a temática pornográfica 

funciona como adjetivo de qualificação para filmes, fotografias e objetos que fazem menção direta ou 

indireta à corpos nus e práticas sexuais.  
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A qualificação das obras, nesse caso, são circundadas por dualismos como o sagrado e o 

profano, o lícito e o ilícito, o religioso e o blasfemo. Tais dualismos não são recentes e são 

impulsionados pelos riscos da enunciação e pela preocupação quanto à propriedade de um discurso, 

que surge relacionada à literatura. Em meados do século XIX, instaura-se um regime de propriedade 

dos textos e, consequentemente, regras estritas sobre autoria, reprodução e direitos.  

A possibilidade de transgressão, anteriormente do próprio ato de escrever, é considerada um 

apêndice no circuito da propriedade de determinado autor ou projeto (FOUCAULT, 2009). Assim, 

como função classificatória, a produção do discurso pode ser também controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por mecanismos discursivos, à medida que certos discursos tornam-se 

perigosos demais para serem enunciados.  

Dessa maneira, obras artísticas tem a sua capacidade de circulação permitida pela 

diferenciação: quem o fez, em que momento e circunstância, a partir de que projeto. etc (FOUCAULT, 

2009). A diferenciação permite agrupar a sétima arte, delimitando, excluindo e opondo obras, tanto 

em relação ao gênero pornográfico e outros gêneros do cinema (documentário, cinema novo, 

western, film noir etc), quanto em relação ao novo mercado pornô (softcore, hardcore, hetero, 

alternativo, queer, feminista etc). 

O historiador Lynn Hunt (1999) afirma que a pornografia moderna deve ser considerada 

produto das novas formas de regulamentação e das novas vontades de saber implantados pelo 

dispositivo de sexualidade. Assim, não há pornografia em si e até o século XIX, ela não existia como 

representação visual independente.  

Na Europa, entre 1500 e 1800, representações explícitas dos órgãos e das práticas sexuais 

para estimular sensações eram usadas para chocar e criticar autoridades políticas e religiosas. Os 

humanistas do século XVI também escreveram uma espécie de “pornografia acadêmica”, de 

distribuição limitada, destinada à elite ilustrada, na qual a política local era dissecada em termos 

sexuais. Já na pornografia do século XVI, os sodomitas e as prostitutas eram descritos como 

observadores privilegiados e críticos da ordem estabelecida graças a sua condição de membros do 

“terceiro sexo”.  

A pornografia adquiriu existência simultaneamente como prática literária e visual e como 

categoria de pesquisa, acompanhando a longa emergência da modernidade no Ocidente e tendo 

como principais momentos desse processo o Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo e a 

Revolução Francesa.  

Sendo um argumento e não uma “coisa”, a pornografia designa uma zona de batalha cultural 

e demarcação daquilo que é obsceno e surgiu justamente como distinção entre o comportamento 

público e o privado.  Na obra “The Secret Museum”, Walter Kendrik (apud HUNT, 1999) traça com 

mais precisão as origens da postura moderna em relação à pornografia. 

O autor atribui a invenção da pornografia à conjunção de dois fatos muito diferentes ocorridos 

entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX: a criação de “museus secretos” 

para objetos classificados como pornográficos e o volume crescente de escritos sobre prostituição. 

Kendrik (apud HUNT, 1999) situou o museu secreto – seja na forma de recintos fechados à chave, 

seja na forma de bens não catalogados – no contexto da regulamentação cautelosa do consumo do 
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obsceno e no contexto de exclusão de operários e mulheres. Com o crescimento da alfabetização e a 

difusão da educação, a purificação das obras clássicas pornográficas tornou-se necessária.  

Portanto, a pornografia como categoria regulamentada surgiu em resposta à ameaça de 

democratização da cultura. Rompendo o equilíbrio entre obscenidade e decência, público e privado 

ela foi associada à imoralidade e à necessidade de proteger-se à sociedade despertando também a 

preocupação governamental. As maiores preocupações em relação à atual pornografia surgem 

concomitantemente à novos padrões biológicos e culturais de diferença sexual que começam a surgir 

(HUNT, 1999).  

Essas diferenças e a invenção não da pornografia mas do sexo, são exploradas por Thomas 

Laqueur (2011). Para o historiador, o sexo que conhecemos foi inventado em alguma época do 

século XVIII e coexistiu ao modelo de sexo único aceito durante séculos. Nesse processo, procedeu-

se á separação binária de órgãos e estruturas antes consideradas indiferenciadas como os ovários, 

os testículos, o sistema nervoso e o esqueleto. Uma vez que o corpo natural pôde ser sinônimo do 

discurso social, o corpo da mulher tornou-se um campo de batalha que possibilitava redefinir as 

relações sociais entre homens e mulheres. 

O prazer sexual, sinônimo do orgasmo, tornou-se um dos elementos na recém-criada guerra 

dos sexos: 

 
A afirmação de que mulheres não tinham paixão, ou a proposição de que 
elas – como seres biologicamente definidos – possuíam uma capacidade 
maior que a do homem de controlar sua fúria bestial, irracional e 
potencialmente destrutiva durante o prazer sexual, e o novo questionamento 
sobre a natureza e qualidade do prazer da mulher e da atração sexual, tudo 
isso fazia parte de um grande esforço para descobrir as características 
anatômicas e fisiológicas que distinguiam o homem da mulher (LAQUEUR, 
2001, p. 190). 
 

Galeno (apud LAQUEUR, 2001, p.58) considerava que o “sêmen” não era somente a 

substância geradora, mas tinha uma ação específica, sendo o causador da libido. Ele é o autor do 

único texto antigo que discute as causas físicas do desejo do homem de fazer o papel socialmente 

inferior de mulher ao oferecer seu ânus para ser penetrado. Com Hipócrates, pai da medicina 

moderna, o orgasmo seria comum aos dois sexos mas anatomicamente e hierarquicamente 

ordenado. O homem determinaria o prazer da mulher, que é mais durável mas também menos 

intenso. Até o Iluminismo, era propagada a noção antiga de que “afora o prazer não existe nada no 

mundo” (LAQUEUR, 2001, p.15). Logo, acreditava-se que prazer e reprodução eram indissociáveis e 

só havia fecundação se a mulher tivesse um orgasmo.  

Após esse período, o orgasmo, antes considerado parte do processo de geração arraigado 

nos corpos do homem e da mulher, foi relegado ao reino da sensação e à fisiologia humana sendo 

considerado acidental, dispensável e um bônus contingente ao ato da reprodução. Na Itália do século 

XVII, o ânus vai ser considerado parte do organismo dotada de extrema sensibilidade, isto é, tal qual 

o orgasmo, um elemento do reino da sensação (LAQUEUR, 2001). 

Essas transformações ocorrem simultaneamente ao desenvolvimento de tecnologias de 

poder que gradativamente tomam como objeto de preocupação o corpo e a população em detrimento 
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da disciplina e dos processos biológicos. No dispositivo de sexualidade, a população se torna um 

problema econômico e político que tem o sexo como cerne:  

Os governos percebem que não tem que lidar simplesmente com sujeitos, 
nem mesmo com um “povo”, porém com uma “população”, com seus 
fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, 
esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência de doenças, 
forma de alimentação e de habitat. Todas essas variáveis situam-se no 
ponto de intersecção entre os movimentos próprios à vida e os efeitos 
particulares das instituições (FOUCAULT, 1988, p 31). 
 

A região anal tem sido concebida também como anti-natural e uma zona de desregramento e 

luxúria, em grande medida pela possibilidade de um prazer não relacionado à reprodução humana 

(LEITE JUNIOR, 2006). Um exemplo emblemático da associação entre prazer sexual e biologia pode 

ser encontrado no livro A Conduta Sexual da Mulher (KINSEY et al.1954) do zoologista Alfred Kinsey. 

Nele, o cientista afirma que a sensibilidade erótica decorre em parte do fato de existir órgãos 

terminais do tacto em toda a superfície anal e também por causa das reações dos músculos 

esfincterianos.  

Em um tratado de Coloproctogia de publicação recente, há a persistência desse discurso 

agora acrescido da ideia de que o ato sexual anal é portador de enfermidades. No tratado, encontra-

se a seguinte frase: “O seguimento anorretal tem sido cada vez mais utilizado para proporcionar 

prazer erótico. Como consequência, houve o aumento da incidência de doenças sexualmente 

transmissíveis na região” (NADAL, MANZIONE, 2012, p.881). Nesse enunciado, o prazer anal tem 

como consequência as doenças sexualmente transmissíveis logo, seria a abstinência sexual e não o 

uso da camisinha o métodos preventivo por excelência. 

Os primeiros casos notificados de HIV/AIDS no Brasil expõem as hierarquizações que 

resultam em discriminações ao que Néstor Perlongher (1987) chama de dissidência erótica. A AIDS é 

uma síndrome transmitida por um vírus que ataca o sistema imunológico deficitando o seu 

funcionamento. A deficiência causa uma queda das defesas orgânicas, ocasião em que há o 

surgimento de doenças não etiologicamente ligadas à síndrome.  

A AIDS é adquirida através do sangue, do esperma ou de secreções oriundas de um 

organismo infectado pelo vírus. Em 1982, a doença foi detectada pela primeira vez no Brasil em 

homens gays e, apesar de não haver nada na descrição acima que faça qualquer menção ao desejo 

sexual, a AIDS foi considerada como uma “praga moral” relacionada à promiscuidade, principalmente 

entre os homossexuais. A preocupação com a doença que atacaria aqueles de condutas sexuais 

duvidosas levou a uma reação disciplinar e normalizadora entre médicos, movimentos gays e a 

sociedade de forma geral.  

 
Existe em torno da doença uma espécie de festa mortífera, um carnaval de 
conservadorismo e reação que se apropria dela, desenvolvendo uma 
política obsessiva de repressão ao homossexual. Sobre o pânico da AIDS 
estaria também a ameaça de morte que paira sobre a humanidade: fome, 
poluição, guerra, etc., mais “evitáveis do que a sodomia (GUATTARI apud 
PERLONGHER,1987) 
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Nas práticas de saúde de médicos e psiquiatras do final do século XIX, o sexo anal entre 

homens definia uma nova espécie humana, uma nova identidade patológica e um novo corpo 

essencialmente portador de infecções e vetor de morte e enfermidade: os homossexuais. A 

homofobia e discursos que supõem essencialmente uma ligação entre ânus e doenças tem sido 

formas importantes de concepção da analidade contemporânea (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

O ânus também tem sido violentamente associado à homossexualidade sendo o sexo anal 

entre homens é condenado com pena de morte em 8 países do mundo (Afeganistão, Arábia Saudita, 

Emirados Arábes, Irã, Mauritania, Nigéria, Sudão e Iêmen). Em outros cinquenta e cinco, a 

homossexualidade é condenada com prisão, flagelação e internação em instituições psiquiátricas ou 

campo de trabalho e o identificador das sentenças é a prática sexual anal (SÁEZ; CARRAROSCA, 

2011). 

Pode-se problematizar ainda o fato de que o ânus seja considerado uma região suja, não 

somente pela possibilidade de evacuação de excrementos mas pela ideia de desordem. A escritora 

feminista Anne McClintock (2003) teoriza sobre a desordem associada a complexa e perigosa relação 

entre gênero, raça e classe que originaram o imperialismo britânico, enfocando as ações da Grã-

Bretanha em luta pelo poder na África do Sul. Utilizando teorias pós-coloniais, psicanalíticas e 

socialistas, McClintock expõe alguns limites tensionados pela relação entre uma criada (Hanna 

Culwwick) e um advogado (Arthur Munby) na Inglaterra vitoriana da segunda metade do século XIX.  

Hanna Culwick controverte, com suas performances fetichistas, a abjeção e a sujeira 

gendradas socialmente. Na insistência em usar uma pulseira que simbolizava a escravidão – tanto 

nas casas em que trabalhava como criada, como no espaço doméstico – Hanna explicita a 

convergência de três dos principais contrassensos do imperialismo industrial: trabalho escravo X 

trabalho assalariado; domínio privado da domesticidade x domínio público do mercado e metrópole x 

império. “No fetiche da pulseira de escrava, raça, classe e gênero de sobrepõem e mutuamente se 

contradizem. Ao insistir em não esconder sua pulseira de escrava, ela tensiona a desvalorização do 

trabalho das mulheres e a tentativa de controle da classe média sobre a desordem e a sujeira” 

(MCCLINTOCK, 2003, p. 34).  

Numa análise atenta das imagens das criadas nos lares vitorianos, McClintock (2003) 

percebe que são marcantes as representações de desordem, contágio e doença. As representações 

tem como função suprimir os requícios do trabalho manual como forma de diferenciar a classe média 

masculina insurgente da aristocracia e da classe operária.  Algo sujo e desordenado perde seu valor 

comercial e contradiz a ideia liberal de que a riqueza é adquirida pela propriedade racional e não pelo 

trabalho manual. As análises da escritora feminista indicam ainda as estratégias de poder usadas 

como um apelo à retórica da degeneração numa tentativa de conter o indecoroso trabalho pago das 

mulheres.  

 A partir dessa lógica, no século XIX, a contenção da desordem e da sujeira torna-se uma 

forma de vigilância sexual, econômica e psíquica produzindo limites entre a sexualidade, a raça, o 

trabalho e o dinheiro “normal” e “sujo”.  

O sexo sujo – masturbação, prostituição, sexualidade lésbica e gay, as 
hostes das “perversões” vitorianas – transgredia a economia libidinal da 
reprodução heterossexual controlada pelos homens dentro de relações 
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sexuais conjugais (sexo limpo que tem valor). De maneira semelhante, o 
dinheiro “sujo” – associado com prostitutas, judeus, jogadores, ladrões – 
transgredia a economia fiscal do mercado de trocas controlado pelos 
homens (dinheiro limpo que tem valor). Como as prostitutas e as mineiras, 
as criadas domésticas ficavam no perigoso limiar do trabalho normal, do 
dinheiro normal e da sexualidade normal, e vieram a ser representadas na 
iconografia da “poluição”, “desordem”, “pragas”, “contágio moral” e 
“degeneração” racial” (MCCLINTOCK, 2003, p. 40). 

 

Essa reflexão permite pensar a necessidade de uma política da dissidência erótica 

essencialmente instável e híbrida. Pois, ao mesmo tempo em que busca a diluição das identidades 

sexuais e de gênero consideradas universais - por meio das quais as pessoas tem vivenciado 

prazeres sexuais, mas também que possibilita serem subtraídas da existência política e social – 

convive com perspectivas que reproduzem espaços e formas políticas tradicionais e baseadas na 

representação.  

Na política tradicional feminista, por exemplo, a política representacional tem produzido 

sujeitos por práticas de exclusão e de legitimação em operações políticas que ocultam a naturalizam 

as estruturas jurídicas nas quais se baseiam (BUTLER, 2003). Considerando essas reflexões, se 

pode questionar em que medida as representações de dissidência erótica apresentadas em vídeos 

pornográficos são uma forma de abertura ao sistema político que torna lineares o sexo/gênero/desejo 

ou até que ponto a pluralidades de representações de sujeitos, como forma de resistências, somente 

contribuem para alimentar dispositivos disciplinares. Conceição Nogueira, Pedro Pinto e João Manuel 

de Oliveira (2010, p.378) ao analisar pornografias heteronormativas avaliam que “o melhor antídoto 

contra a pornografia dominante não é a censura, mas antes a produção de representações 

alternativas da sexualidade, feitas a partir de olhares divergentes do olhar normativo”. Afinal, que 

libertinagens e transgressões são possíveis em formas política e representacionais estagnadas pelo 

modelo estável e único e tendo como espaço de resistência o controverso campo pornográfico? 

 

Dissidência erótica e ciência: Teoria Cu 

 

Em julho do ano passado, ouvi em um congresso
1027

 o termo “Teoria Cu”. Ele me chamou 

atenção pela irreverência e por trazer em sua formulação mais do que o prazer da transgressão no 

campo científico. Com ele, Larissa Pelúcio (?) intenta ir além de uma tradução para o termo Teoria 

Queer, “talvez eu esteja querendo inventar uma tradição para nossos saberes de cucarachas” (p.7).  

Ela chama atenção para a necessidade de antropofagia no campo queer, explorando a analogia cu - 

socialmente renegado - e produção marginal - como podem ser pensados/as os/as autores/as queer 

em seus países e os autores/as brasileiros/as e latino-americanos/as em relação a produção 

acadêmica norte-americana e europeia. “O ânus aqui se parece às putas, aos malandros a toda uma 

marginalia descrita pelos discursos higienistas” (s/p). O que tal noção, tão sexual e socialmente 

marginalizada tem a ver com a epistemologia, teoria e ciência? A partir da década de 80, um conjunto 

de saberes passou a unificar diferentes vertentes teóricas construídas em tensão com a 

epistemologia hegemônica ocidental. Entre eles, estão os Estudos Feministas, os Estudos Pós-
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 Queering Paradigms IV, Rio de Janeiro. 



23 

 

 

23 

coloniais e a Teoria Queer que tornaram possível, teórica-epistemologicamente e politicamente, falar 

sobre o cu. 

A Teoria Queer surgiu como uma reação política à ordem sexual contemporânea 

possivelmente associada à contracultura e às demandas do movimento pelos direitos civis da 

população negra do Sul dos Estados Unidos, do movimento feminista o do movimento homossexual. 

De maneira geral, os três movimentos afirmavam que o privado era político e que a desigualdade ia 

além do econômico.  O movimento feminista tinha como uma de suas bandeiras a luta pelo direito 

das mulheres ao controle da contracepção, o movimento negro, contra os saberes e práticas sociais 

racializadores, e o movimento homossexual, contra o aparato médico e jurídico que os classificava 

como perigo social (MISKOLCI, 2012). 

Academicamente, a reação a certa cultura sexual gerou formulações teóricas que hoje são 

consideradas percussoras. Entre elas o livro Le désir homossexual, do francês Guy Hocquenghem 

(1970), textos da antropóloga feminista Gayle Rubin entre os quais o artigo Thinking Sex (1984) e a 

obra do argentino-brasileiro Néstor Perlongher, especialmente O negócio do michê (2008) e O que é 

AIDS? (1987) (MISKOLCI, 2012). 

 Distante dessas reflexões, para a epistemologia hegemônica ocidental, discutir ou teorizar 

sobre conhecimento científico pode ser compreendido como investigar a lógica interna a cada teoria 

bem como a coerência às tradições epistemológicas já existentes. Pode implicar ainda a 

compreensão dos acontecimentos vivenciados por cada ente, criador dos conceitos e lógicas 

argumentativas, em termos ontogenéticos e culturais, como forma de tornar o percurso de produção 

de conhecimento visível e replicável. Esses são mecanismos que tem a função também de selecionar 

o que pode ser dito na ordenação científica.  

Assim, as teorias são vistas como resultado de um progresso científico que, se comparada a 

um jogo olímpico, se realiza na corrida e pela troca de bastões entre atletas. O bastão desloca-se de 

mão em mão até que se complete a prova: o surgimento de novas ideias. Nessa perspectiva, é 

possível indagar por qual motivo alguns atletas estavam posicionados de determinada maneira na 

pista de corrida, por que outros não conseguiram alcançar o bastão - ardis na pista? - e até mesmo 

como foi possível ultrapassar, não sem brilhantismo, as barreiras do time adversário e as do próprio 

time para cruzar a linha de chegada. 

 Ao usar a analogia entre conhecimento científico e prova de corrida com bastões em uma 

olimpíada, busco explicitar que a noção de conhecimento científico cumulativo e que evolui, 

principalmente graças a devotados cientistas-atletas, é uma narrativa que parte da linha chegada e 

pouco questiona a racionalidade que subjaz os jogos, a posição que cada atleta ocupa na prova, o 

que os leva a competir e de que forma competem ou mesmo quais são as medalhas disputadas. 

Esse conhecimento científico faz parte de uma filosofia que tem conceitos evidentes, os quais, como 

diz Wittig (apud BUTLER, 2003, p. 44) “os filósofos acham que não podem desenvolver sequer uma 

linha de raciocínio, e que são óbvios para eles, pois existem na natureza antes de todo pensamento”.  

Duas posições epistemológicas, aqui resumidas, exemplificam a corrida com bastões-

produção de conhecimento a qual me refiro. Conforme Karl Popper (2006), a lógica da pesquisa 

científica ou do conhecimento deve proporcionar uma análise do método das ciências empíricas. 
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Como teoria, seria possível submetê-la basicamente a quatro provas: comparação lógica das 

conclusões umas às outras - colocando a prova a coerência interna do sistema; investigação da 

forma lógica visando determinar se ela apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica; 

comparação com outras teorias, de modo a questionar se ela representa um avanço de ordem 

científica e comprovação, através de aplicações empíricas de suas conclusões e buscando perceber 

em que medida as consequências da teoria correspondem às exigências práticas experimentais e 

aplicações tecnológicas. Na lógica popperiana, uma teoria é corroborada quando resiste a essas 

provas e quando não é suplantada por outra, no curso do progresso científico. Em outras palavras, 

ela é corroborada pela experiência passada. 

Uma segunda posição epistemológica é a de Thomas Kuhn (1998), um dos pontos discutidos 

por ele é a relação entre Ciência e História. Problematizando o papel da história perante o 

conhecimento e algumas semelhanças práticas entre ciências tão distintas como a Astronomia e a 

Psicologia ele elabora a noção de paradigma. Os paradigmas seriam “realizações científicas 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1998, p.13). Nesse sentido, um paradigma 

explicita que a produção de saberes é remetida a história e esta traduz o modo como se faz ciência. 

Kuhn instaura também a possibilidade de uma história da ciência capaz de ir além de processos 

datados, não entendendo o progresso científico como eventos isolados que irrompem 

autonomamente.  

Em ambos os epistemólogos, subjaz uma noção de conhecimento que se remete ao passado, 

subjaz uma ciência do passado. Uma revolução científica, por exemplo, tal como descrita por Thomas 

Kuhn (1998) requer a reconstrução da teoria que a precede e a reavaliação dos fatos anteriores, isto 

é, para fazer ciência no presente é preciso regressar. Considerando a crítica elaborada por Friedrich 

Nietzsche à história tradicional, tal modelo de ciência tende a procurar a essência exata do seu 

objeto, sua forma imóvel e avessa a tudo que é externo e acidental, desvelando a forma primeira do 

conhecimento. Ela se baseia na ilusão metafísica de coerência que coloca o contínuo e a razão em 

lugar do descontínuo, do “desrazoável” e do disparate (NIETZSCHE apud FOUCAULT, 1979). Assim, 

a noção de pesquisa da origem científica baseada nessa epistemologia kuhniana desconhece “o 

corpo do devir” e insiste na idealidade da origem e do homem no fazer científico. 

Entre os disparates elididos da reflexão história sobre as ciências do homem está a noção de 

identidade. Os mecanismos que restituem o gênero, não por coincidência, implicam o 

estabelecimento de uma unidade, que permite igualar ou tornar idênticas em sexo/gênero pessoas 

distintas, assim como, identificar práticas sexuais, desejos e prazeres pertencentes a grupos 

específicos. Esse é o mecanismo que produz uma identidade de gênero. Nesse sentido, a identidade 

não é anterior a identidade de gênero (BUTLER, 2003). Um corpo que não se alinha a inteligibilidade 

acima descrita não pode ser considerado como sujeito, se considerarmos a lógica da tradição 

ocidental moderna. No âmbito da linguagem – dimensão tida como essencialmente humana – torna-

se impossível conceber um corpo que não seja masculino ou feminino. Logo, ser humano é poder ser 

referido como um ente dos saberes e práticas na contemporaneidade e isso somente é possível pela 

definição de uma identidade.  



25 

 

 

25 

Beatriz Preciado (2008) expõe ainda que o cu se torna o centro da subjetividade por um 

sistema que ela denomina de sexopolítica. A sexopolítica é o conjunto de práticas sobre o sexo, a 

sexualidade e a raça que vão regular a construção do corpo desde o século XIX até a atualidade. 

Esse sistema de construção biopolítica, no entanto, diferencia também órgãos e designa funções a 

eles. Funções estas produtoras da masculinidade, da feminilidade e do normal e do patológico. O cu 

é, portanto, o primeiro órgão a ser excluído do campo social, operando a construção do corpo 

heterossexual e possibilitando também a enunciação de uma identidade inteligível e, portanto, um 

sujeito que pode ser conhecedor e conhecível pela ciência. Essas são conclusões desconsideradas 

pelo regresso histórico ao passado. 

A ideia de regresso científico se torna problemática ainda por basear-se em um olhar sobre o 

passado que é sempre saturado pelo presente e pelas querelas dele impostas. Concomitantemente, 

é equívoco precisar o progresso científico que, estando no presente, avalia o passado e crê poder 

avistar o futuro. Um paradoxo proferido por Fernando Pessoa, no “Livro do Desassossego”.  

 
Preciso explicar-lhe que viajei realmente. Mas tudo me sabe a constar-me 
que viajei, mas não vivi. Levei de um lado para outro, de norte para sul... de 
leste para oeste o cansaço de ter tido um passado, o tédio de viver o 
presente, e o desassossego de ter que ter um futuro. Mas tanto me esforço 
que fico todo no presente matando dentro de mim o passado e o futuro 
(PESSOA, 1999, p.292). 

 
Na promessa epistemológica de viagem pelo tempo, encontra-se a imobilidade do olhar do 

presente que busca sanar o cansaço da tradição para garantir a sua própria existência futura. 

Contraditoriamente, é um olhar do presente que não busca produzir conhecimento sobre o presente - 

uma vez que este somente pode ser corroborado pela experiência passada. Como no aforismo 

nietzschiano (2001), essa epistemologia olha para trás e também crê para trás. 

Os argumentos de Popper e Kuhn trazem uma noção de ciência que pouco questiona a sua 

própria racionalidade ou aquilo que permite a enunciação de determinadas teorias e supressão de 

outras. Tanto nas provas às quais uma teoria deve ser submetida quanto na noção de paradigma, 

revolução e história da ciência, há uma descrição linear que não coloca em cheque o tipo de ciência 

que determina os saberes como válidos e verdadeiros. Em outras palavras, há uma noção de ciência 

que não refuta as relações de poder que a constituem, analisando as transformações incidentes 

apenas como variações no conteúdo do enunciado científico ou da forma teórica. No entanto, 

 
O que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como estes 
se regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis 
cientificamente e, consequentemente, susceptíveis de serem verificadas ou 
infirmadas por procedimentos científicos. Em suma, problema de regime, de 
política do enunciado científico. Neste nível não se trata de saber qual é o 
poder que age do exterior sobre a ciência, mas que efeitos de poder 
circulam entre os enunciados científicos; qual é seu regime interior de 
poder; como e por que em certos momentos ele se modifica de forma 
global. (FOUCAULT, 1979, p.82) 
 

Assim, a posição defendida por Michel Foucault é radicalmente diferente da problematização 

histórica colocada por Thomas Kuhn. O filósofo propõe um novo tipo de história, história 
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arqueológica, que privilegia a pesquisa das “ciências do homem” na modernidade. No entanto, a 

investigação foucaultiana vai além da noção de epistemologia como filosofia da ciência pretendendo 

ser uma crítica à ideia de racionalidade. Ao abdicar da noção de cientificidade, a arqueologia 

pretende realizar uma história descontínua dos saberes e não uma história do progresso da razão. 

Consequentemente, os saberes, no lugar da ciência, passam a ser o objeto privilegiado da 

investigação, e o método, antes uma análise somente filosófica e conceitual, é substituído pela 

arqueologia, análise dos discursos (MACHADO, 1981). 

Em momento posterior de suas teorizações, Foucault privilegia o sexo em discurso, 

colocando em evidência aquilo que se diz, os lugares de onde se fala e aquilo que pode ser dito 

sobre ele. O filósofo se detém sobre a sexualidade se contrapondo a noção mais cotidiana e 

familiarizada assim como o esquema de pensamento que produz o “sujeito do desejo” não 

historicizado.  Para tal intento, ele elabora a noção de dispositivo de sexualidade que abrange um 

[...] recorte de áreas de conhecimentos diversos, a instauração de regras e 
normas em parte tradicionais e em parte novas que se fundamentam em 
instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas, médicas e mudanças 
também na maneira como os indivíduos são levados a dar sentido e valor à 
sua conduta, aos seus prazeres, aos seus sentimentos e sensações e aos 
seus sonhos (FOUCAULT, 1983). 

 

Esses diferentes elementos compõem uma rede que surge em determinado momento 

histórico, sendo sustentada e sustentando tipos de saberes e segundo urgências estratégicas de 

poder (FOUCAULT, 1988). A noção de dispositivo abrange tipos de normatividade e formas de 

subjetividade. Os tipos de normatividade, principalmente os que incidem sobre as minorias sexuais e 

de gênero, tem sido exploradas mais fortemente pela Teoria Queer. 

 Uma das problemáticas centrais à Teoria Queer é a noção de abjeção. Conforme a feminista 

Julia Kristeva (apud MISKOLCI, 2012), abjeto é aquilo que perturba a identidade, o sistema e a 

ordem. Socialmente, se refere à experiência de causar estranhamento ou repugnância ao ponto de 

sua simples existência ameaçar a visão homogênea e estável de comunidade. A abjeção é produzida 

em oposição, e de modo concomitante à normatividades culturais.  

A normatividade binária masculino e feminismo, por exemplo, se baseia na afirmação de que 

os humanos são pessoas inscritas numa convergência entre desejo, prática sexual, prazer e 

sexo/gênero. Assim, anatomia, práticas sexuais e o desejo seriam instâncias com relações de 

coerência entre si.  A abjeção, nesse caso, constituem práticas sociais - e pessoas que as 

representam em seus corpos – que estão fora da linearidade e coerência (BUTLER, 2003). Ambas se 

traduzem igualmente na lógica binária: pênis (macho) - vagina (fêmea). Essa lógica passa a ser tida 

como modelo do “natural”, do normal, do harmonioso mas, no entanto, se torna obsoleta quando 

entra em jogo um órgão que é comum a todos os sexos, e que não está, portanto, marcado pelo 

gênero masculino ou feminino: o cu. (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

 
O ânus é um lugar estranhamente vazio de marcas de gênero. O binarismo 
sexual e o mito da cópula heterrossexual-reprodutiva não podem operar 
com o lugar do anal, desafia sua lógica e o coloca sob suspeita. Questiona 
também outro binarismo, divide os seres humanos em heterossexuais e 
homossexuais. No entanto, [...], uma tradição milenar identifica 
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incessantemente a sodomia com a penetração entre homens, a realidade é 
que homens e mulheres se interpenetram analmente em todas as 
combinações possíveis, assim, na prática, se erige essa divisão. (SAEZ; 
CARRASCOSA, 2011, p.56, tradução nossa). 
 

Do mesmo modo, o cu tem desfeito, em muitos momentos, a relação direta entre coito e 

reprodução, pois a priori é uma sexualidade que não é de homens ou mulheres, não é masculina, 

feminina, reprodutiva ou genital. Provoca emoções eróticas, sexuais e de prazer sem ser reconhecido 

como órgão sexual. Então, o que é a sexualidade? Como defini-la, como capturá-la, circunscrevê-la, 

conceitualizá-la? O que é exatamente o genital? O sexo anal igualmente desfaz essas perguntas e se 

torna um espaço político, um lugar onde se articulam discursos, práticas, vigilâncias, inspeção, 

explorações, proibições, desprezo, ódio, assassinatos e enfermidades. A política é exatamente essa 

rede de intervenções e reações (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

No campo pornô, entretanto, ocorre o inverso ao desprezo e ridicularização do cu. Há uma 

larga produção de imagens nas quais penetrações anais são abundantes, ela é quase um requisito 

indispensável. Em vídeos categorizados como “pornografia gay” eles são elas são a característica 

principal. Contraditoriamente, o cinema pornô fantasia, deseja, observa, promove, valoriza, explora e 

coloca no centro de seu discurso as práticas anais nos telões – em cinemas de acesso limitado – ou 

na internet – de forma privada e regulada. O pornô coloca em evidência um enorme armário do qual 

ninguém fala, o armário do sexo anal (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

Retornando a noção de dispositivo relacionada às problematizações das práticas sexuais, 

cabe ainda elucidar os modos de subjetivação. Nessa perspectiva, Foucault (1983) procede a uma 

investigação sobre como os sujeitos puderam reconhecer-se como sujeitos de uma sexualidade ou 

de um desejo e, principalmente, como isso se deu a partir de saberes diversos e sistemas de regras 

cuja força de coerção é variável.  

Esse nível de análise foi denominado pelo filósofo de hermenêutica do desejo e se realiza 

pela análise das práticas pelas quais os indivíduos foram levados a voltar-se para si mesmos, 

decifrando-se, reconhecendo-se e assumindo-se como sujeitos de desejo, estabelecendo também 

uma relação de si para consigo mesmos de forma a eleger o desejo como a verdade do seu ser. Se 

os tipos de normatividade têm sido amplamente investigados, as formas de subjetividades queer têm 

sido pouco exploradas.  

No que se refere às práticas anais, cabe questionar como os indivíduos passam a 

reconhecer-se como sujeitos de um desejo ou prazer que se localiza no ânus. De que forma o uso do 

ânus como atividade sexual se refere a moral? O que diz o cuidado masculino de fazer do ânus um 

lugar de impenetrabilidade?  

Por fim, reafirmamos que pensar os prazeres sexuais anais numa perspectiva genealógica 

requer abandonar esquemas de pensamento naturais e individualizantes que se propõem liberar o 

desejo sexual e buscar usar as formas de resistências como ponto de partida e contra as diferentes 

formas de poder e modos de sujeição. As considerações acima acerca do prazer sexual permitem 

afirmar que características tidas atualmente como verdades inquestionáveis da diferença sexual são 

resultantes da performatividade de um discurso científico sobre os corpos que criam e regulam aquilo 

que dizem representar. Tal regulação envolve relações de saber-poder, por vezes, estabelecidas 



28 

 

 

28 

institucionalmente que ordenam o que, como e em circunstância se deve ter prazer sexual, 

instaurando também possibilidades de resistência. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa problematizar enunciados sobre o sexo anal a partir da noção foucaultiana 

de sexualidade como um dispositivo histórico. Tomados como verdades sobre a diferença sexual os 

enunciados são, no entanto, efeito de discursos científicos sobre o sexo que criam e regulam aquilo 

que dizem apenas descrever. Essa reflexão permite pensar a necessidade de uma política da 

dissidência erótica essencialmente instável e híbrida 

Palavras-chave: Sexo anal, Pornografia, Sexualidade, Teoria Cu. 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss statements about anal sex from the Foucauldian notion of sexuality as a 

device history. Taken as truths about sexual difference utterances are, however, the effect of scientific 

discourse about sex that create and regulate what they say only describe. This reflection allows us to 

consider the need for political dissent erotic essentially unstable and hybrid. 

Keywords: Anal Sex, Pornography, Sexuality, Theory Cu. 

 

 

 

Toni Bentley (2005), colaboradora do jornal The New York Times e ex-bailarina da companhia 

George Ballantine New York City narra em seu livro “A entrega: Memórias Eróticas” suas aventuras 

sexuais após a descoberta do ânus como uma zona de prazer sexual descrito como divino e 

libertador. Fazer sexo anal seria também uma experiência de extremo anti-romantismo, pois o ânus 

exige que o ato sexual seja não convencional e somente voluptuoso; um ato de intimidade, uma vez 

que é necessário que haja confiança o suficiente para praticar “sexo sujo” por estar ligado ao intestino 

e à possibilidade de emissão de dejetos durante o ato sexual; e de submissão e entrega - conforme o 

nome do livro – já que o sexo anal envolve humilhação e dor e praticá-lo demanda ceder o controle 

da relação sexual. Entregar-se a essa prática, para Bentley (2005), deslocaria ainda a experiência 

espiritual de submissão a Deus pela adesão voluntária a esse estado que outrora seria possível 

unicamente na relação com o divino. 

A entrega não é o primeiro livro nem o mais original em seus argumentos acerca do prazer 

sexual anal, no entanto, ele é significativo, pois combina enunciados que surgem em momentos 

distintos sob a mesma estratégia: pregar a liberação sexual concedida pela interrupção das regras 

sociais, morais e religiosas que impedem que se tenha pleno prazer. No livro, o sexo anal surge como 

uma prática pré-discursiva e uma fonte de prazer singular e autêntica que, por si só, é capaz de por 

fim a complexas dinâmicas de relações nas quais as sensações, os desejos e as experiências 

sexuais se tornam imagináveis e, até certo ponto, permitidas.  

Tomando a noção de dispositivo da sexualidade desenvolvida pelo filósofo Michel Foucault 

(1988), a narrativa se torna parte da invenção moderna sobre a existência de uma repressão sexual. 

Esta garantiria que sobre a sexualidade incide uma crescente repressão instaurada pelo cristianismo 
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e que reduz ao silêncio e à clandestinidade todas as formas de sexualidade que fogem ao modelo de 

família burguês. 

Para Foucault, entretanto, a sexualidade está ligada a dispositivos de poder que estão em 

expansão a partir do século XVII e não se ordena primordialmente em função da reprodução – apesar 

da família ser um dos elementos de continuidade entre o dispositivo da sexualidade e o dispositivo da 

aliança. O dispositivo sexual coloca em funcionamento a intensificação do corpo e a sua valorização 

como objeto de saber e como elemento das relações de poder. As obras pornográficas modernas 

surgem durante o século XIX e são caracterizadas pelo rompimento da separação entre obscenidade 

e decência, público e privado e que são associadas à imoralidade e à necessidade de proteção da 

sociedade é uma das invenções das novas formas de regulamentação e das novas vontades de 

saber implantados pelo dispositivo de sexualidade (HUNT, 1999). 

Um dos efeitos de um dispositivo é a produção de modos de subjetivação, em outras 

palavras, o processo no qual se constitui um sujeito ou mais especificamente uma subjetividade. A 

sexualidade na perspectiva foucaultiana passa a significar a forma pela qual os indivíduos dão 

sentido e valor à conduta sexual e ao uso dos prazeres e também a um arranjo de saberes distintos, 

de regras e de normas cotidianas e já conhecidas, mas também que surgem constantemente e que 

se baseiam em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas, médicas e psicológicas (FOUCAULT, 

1988).  

Assim, neste trabalho, não estamos buscando verdades sobre o prazer anal, escrever um 

manual sobre como obter mais e melhores orgasmos anais, elaborar teorias sobre sexo anal e/ou 

considerá-lo uma prática libertadora para qualquer corpo. Mas sim tentar compreender a disposição 

de alguns enunciados num jogo discursivo que é fundamentalmente uma disputa de saberes-poderes 

que produzem inteligibilidades quanto ao ato sexual anal e quanto os modos de objetivação que 

transformam os seres humanos em sujeitos de uma prática sexual. 

 

Pornografia, ânus e a guerra entre os sexos 

 

A pornografia é uma forma de ordenação conceitual sobre “todo tipo de produção escrita, 

musical, plástica ou audiovisual que seja voltada para um mercado próprio e que tenha como 

principal objetivo a obtenção do lucro econômico através da excitação de seu público consumidor” 

(LEITE JÚNIOR, 2012, p. 101). Como ato de ordenar obras artísticas, a temática pornográfica 

funciona como adjetivo de qualificação para filmes, fotografias e objetos que fazem menção direta ou 

indireta a corpos nus e práticas sexuais.  

A qualificação das obras, nesse caso, são circundadas por dualismos como o sagrado e o 

profano, o lícito e o ilícito, o religioso e o blasfemo. Tais dualismos não são recentes e são 

impulsionados pelos riscos da enunciação e pela preocupação quanto à propriedade de um discurso, 

que surge relacionada à literatura. Em meados do século XIX, instaura-se um regime de propriedade 

dos textos e, consequentemente, regras estritas sobre autoria, reprodução e direitos.  

A possibilidade de transgressão, anteriormente do próprio ato de escrever, é considerada um 

apêndice no circuito da propriedade de determinado autor ou projeto (FOUCAULT, 2009). Assim, 
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como função classificatória, a produção do discurso pode ser também controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por mecanismos discursivos, à medida que certos discursos tornam-se 

perigosos demais para serem enunciados.  

Dessa maneira, obras artísticas têm a sua capacidade de circulação permitida pela 

diferenciação: quem o fez, em que momento e circunstância, a partir de que projeto etc (FOUCAULT, 

2009). A diferenciação permite agrupar a sétima arte, delimitando, excluindo e opondo obras, tanto 

em relação ao gênero pornográfico e outros gêneros do cinema (documentário, cinema novo, 

western, film noir etc), quanto em relação ao novo mercado pornô (softcore, hardcore, hetero, 

alternativo, queer, feminista etc). 

O historiador Lynn Hunt (1999) afirma que a pornografia moderna deve ser considerada 

produto das novas formas de regulamentação e das novas vontades de saber implantados pelo 

dispositivo de sexualidade. Assim, não há pornografia em si e até o século XIX, ela não existia como 

representação visual independente.  

Na Europa, entre 1500 e 1800, representações explícitas dos órgãos e das práticas sexuais 

para estimular sensações eram usadas para chocar e criticar autoridades políticas e religiosas. Os 

humanistas do século XVI também escreveram uma espécie de “pornografia acadêmica”, de 

distribuição limitada, destinada à elite ilustrada, na qual a política local era dissecada em termos 

sexuais. Já na pornografia do século XVI, os sodomitas e as prostitutas eram descritos como 

observadores privilegiados e críticos da ordem estabelecida graças a sua condição de membros do 

“terceiro sexo”.  

A pornografia adquiriu existência simultaneamente como prática literária e visual e como 

categoria de pesquisa, acompanhando a longa emergência da modernidade no Ocidente e tendo 

como principais momentos desse processo o Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo e a 

Revolução Francesa.  

Sendo um argumento e não uma “coisa”, a pornografia designa uma zona de batalha cultural 

e demarcação daquilo que é obsceno e surgiu justamente como distinção entre o comportamento 

público e o privado.  Na obra “The Secret Museum”, Walter Kendrik (apud HUNT, 1999) traça com 

mais precisão as origens da postura moderna em relação à pornografia. 

O autor atribui a invenção da pornografia à conjunção de dois fatos muito diferentes ocorridos 

entre o fim do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX: a criação de “museus secretos” 

para objetos classificados como pornográficos e o volume crescente de escritos sobre prostituição. 

Kendrik (apud HUNT, 1999) situou o museu secreto – seja na forma de recintos fechados à chave, 

seja na forma de bens não catalogados – no contexto da regulamentação cautelosa do consumo do 

obsceno e no contexto de exclusão de operários e mulheres. Com o crescimento da alfabetização e a 

difusão da educação, a purificação das obras clássicas pornográficas tornou-se necessária.  

Portanto, a pornografia como categoria regulamentada surgiu em resposta à ameaça de 

democratização da cultura. Rompendo o equilíbrio entre obscenidade e decência, público e privado 

ela foi associada à imoralidade e à necessidade de proteger-se à sociedade, despertando também a 

preocupação governamental. As maiores preocupações em relação à atual pornografia surgem 
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concomitantemente a novos padrões biológicos e culturais de diferença sexual que começam a 

aparecer (HUNT, 1999). 

Essas diferenças e a invenção não da pornografia, mas do sexo, são exploradas por Thomas 

Laqueur (2011). Para o historiador, o sexo que conhecemos foi inventado em alguma época do 

século XVIII e coexistiu ao modelo de sexo único aceito durante séculos. Nesse processo, procedeu-

se a separação binária de órgãos e estruturas antes consideradas indiferenciadas como os ovários, 

os testículos, o sistema nervoso e o esqueleto. Uma vez que o corpo natural pôde ser sinônimo do 

discurso social, o corpo da mulher se tornou um campo de batalha que possibilitava redefinir as 

relações sociais entre homens e mulheres. 

O prazer sexual, sinônimo do orgasmo, tornou-se um dos elementos na recém-criada guerra 

dos sexos: 

 
A afirmação de que mulheres não tinham paixão, ou a proposição de que 
elas – como seres biologicamente definidos – possuíam uma capacidade 
maior que a do homem de controlar sua fúria bestial, irracional e 
potencialmente destrutiva durante o prazer sexual, e o novo questionamento 
sobre a natureza e qualidade do prazer da mulher e da atração sexual, tudo 
isso fazia parte de um grande esforço para descobrir as características 
anatômicas e fisiológicas que distinguiam o homem da mulher (LAQUEUR, 
2001, p. 190). 
 

Galeno (apud LAQUEUR, 2001, p.58) considerava que o “sêmen” não era somente a 

substância geradora, mas tinha uma ação específica, sendo o causador da libido. Ele é o autor do 

único texto antigo que discute as causas físicas do desejo do homem de fazer o papel socialmente 

inferior de mulher ao oferecer seu ânus para ser penetrado. Com Hipócrates, pai da medicina 

moderna, o orgasmo seria comum aos dois sexos, mas anatomicamente e hierarquicamente 

ordenado. O homem determinaria o prazer da mulher, que é mais durável, mas também menos 

intenso. Até o Iluminismo, era propagada a noção antiga de que “afora o prazer não existe nada no 

mundo” (LAQUEUR, 2001, p.15). Logo, acreditava-se que prazer e reprodução eram indissociáveis e 

só havia fecundação se a mulher tivesse um orgasmo.  

Após esse período, o orgasmo, antes considerado parte do processo de geração arraigado 

nos corpos do homem e da mulher, foi relegado ao reino da sensação e à fisiologia humana sendo 

considerado acidental, dispensável e um bônus contingente ao ato da reprodução. Na Itália do século 

XVII, o ânus vai ser considerado parte do organismo dotada de extrema sensibilidade, isto é, tal qual 

o orgasmo, um elemento do reino da sensação (LAQUEUR, 2001). 

Essas transformações ocorrem simultaneamente ao desenvolvimento de tecnologias de 

poder que gradativamente tomam como objeto de preocupação o corpo e a população em detrimento 

da disciplina e dos processos biológicos. No dispositivo de sexualidade, a população se torna um 

problema econômico e político que tem o sexo como cerne:  

Os governos percebem que não tem que lidar simplesmente com sujeitos, 
nem mesmo com um “povo”, porém com uma “população”, com seus 
fenômenos específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, 
esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência de doenças, 
forma de alimentação e de habitat. Todas essas variáveis situam-se no 
ponto de intersecção entre os movimentos próprios à vida e os efeitos 
particulares das instituições (FOUCAULT, 1988, p 31). 
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A região anal tem sido concebida também como anti-natural e uma zona de desregramento e 

luxúria, em grande medida pela possibilidade de um prazer não relacionado à reprodução humana 

(LEITE JUNIOR, 2006). Um exemplo emblemático da associação entre prazer sexual e biologia pode 

ser encontrado no livro A Conduta Sexual da Mulher (KINSEY et al.1954) do zoologista Alfred Kinsey. 

Nele, o cientista afirma que a sensibilidade erótica decorre em parte do fato de existir órgãos 

terminais do tacto em toda a superfície anal e também por causa das reações dos músculos 

esfincterianos.  

Em um tratado de Coloproctogia de publicação recente, há a persistência desse discurso 

agora acrescido da ideia de que o ato sexual anal é portador de enfermidades. No tratado, encontra-

se a seguinte frase: “O seguimento anorretal tem sido cada vez mais utilizado para proporcionar 

prazer erótico. Como consequência, houve o aumento da incidência de doenças sexualmente 

transmissíveis na região” (NADAL, MANZIONE, 2012, p.881). Nesse enunciado, o prazer anal tem 

como consequência as doenças sexualmente transmissíveis, logo seria a abstinência sexual, e não o 

uso da camisinha o método preventivo por excelência. 

Os primeiros casos notificados de HIV/AIDS no Brasil expõem as hierarquizações que 

resultam em discriminações ao que Néstor Perlongher (1987) chama de dissidência erótica. A AIDS é 

uma síndrome transmitida por um vírus que ataca o sistema imunológico deficitando o seu 

funcionamento. A deficiência causa uma queda das defesas orgânicas, ocasião em que há o 

surgimento de doenças não etiologicamente ligadas à síndrome.  

A AIDS é adquirida através do sangue, do esperma ou de secreções oriundas de um 

organismo infectado pelo vírus. Em 1982, a doença foi detectada pela primeira vez no Brasil em 

homens gays e, apesar de não haver nada na descrição acima que faça qualquer menção ao desejo 

sexual, a AIDS foi considerada como uma “praga moral” relacionada à promiscuidade, principalmente 

entre os homossexuais. A preocupação com a doença que atacaria aqueles de condutas sexuais 

duvidosas levou a uma reação disciplinar e normalizadora entre médicos, movimentos gays e a 

sociedade de forma geral.  

 
Existe em torno da doença uma espécie de festa mortífera, um carnaval de 
conservadorismo e reação que se apropria dela, desenvolvendo uma 
política obsessiva de repressão ao homossexual. Sobre o pânico da AIDS 
estaria também a ameaça de morte que paira sobre a humanidade: fome, 
poluição, guerra, etc., mais “evitáveis do que a sodomia (GUATTARI apud 
PERLONGHER,1987) 

 

Nas práticas de saúde de médicos e psiquiatras do final do século XIX, o sexo anal entre 

homens definia uma nova espécie humana, uma nova identidade patológica e um novo corpo 

essencialmente portador de infecções e vetor de morte e enfermidade: os homossexuais. A 

homofobia e discursos que supõem essencialmente uma ligação entre ânus e doenças tem sido 

formas importantes de concepção da analidade contemporânea (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

O ânus também tem sido violentamente associado à homossexualidade sendo que o sexo 

anal entre homens é condenado com pena de morte em oito países do mundo (Afeganistão, Arábia 

Saudita, Emirados Arábes, Irã, Mauritânia, Nigéria, Sudão e Iêmen). Em outros cinquenta e cinco, a 
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homossexualidade é condenada com prisão, flagelação e internação em instituições psiquiátricas ou 

campo de trabalho e o identificador das sentenças é a prática sexual anal (SÁEZ; CARRAROSCA, 

2011). 

Pode-se problematizar ainda o fato de que o ânus seja considerado uma região suja, não 

somente pela possibilidade de evacuação de excrementos, mas pela ideia de desordem. A escritora 

feminista Anne McClintock (2003) teoriza sobre a desordem associada à complexa e perigosa relação 

entre gênero, raça e classe que originaram o imperialismo britânico, enfocando as ações da Grã-

Bretanha em luta pelo poder na África do Sul. Utilizando teorias pós-coloniais, psicanalíticas e 

socialistas, McClintock expõe alguns limites tensionados pela relação entre uma criada (Hanna 

Culwwick) e um advogado (Arthur Munby) na Inglaterra vitoriana da segunda metade do século XIX.  

Hanna Culwick controverte, com suas performances fetichistas, a abjeção e a sujeira 

gendradas socialmente. Na insistência em usar uma pulseira que simbolizava a escravidão – tanto 

nas casas em que trabalhava como criada, como no espaço doméstico – Hanna explicita a 

convergência de três dos principais contrassensos do imperialismo industrial: trabalho escravo X 

trabalho assalariado; domínio privado da domesticidade x domínio público do mercado e metrópole x 

império. “No fetiche da pulseira de escrava, raça, classe e gênero de sobrepõem e mutuamente se 

contradizem. Ao insistir em não esconder sua pulseira de escrava, ela tensiona a desvalorização do 

trabalho das mulheres e a tentativa de controle da classe média sobre a desordem e a sujeira” 

(MCCLINTOCK, 2003, p. 34).  

Numa análise atenta das imagens das criadas nos lares vitorianos, McClintock (2003) 

percebe que são marcantes as representações de desordem, contágio e doença. As representações 

tem como função suprimir os resquícios do trabalho manual como forma de diferenciar a classe média 

masculina insurgente da aristocracia e da classe operária.  Algo sujo e desordenado perde seu valor 

comercial e contradiz a ideia liberal de que a riqueza é adquirida pela propriedade racional e não pelo 

trabalho manual. As análises da escritora feminista indicam ainda as estratégias de poder usadas 

como um apelo à retórica da degeneração numa tentativa de conter o indecoroso trabalho pago das 

mulheres.  

 A partir dessa lógica, no século XIX, a contenção da desordem e da sujeira se torna uma 

forma de vigilância sexual, econômica e psíquica, produzindo limites entre a sexualidade, a raça, o 

trabalho e o dinheiro “normal” e “sujo”.  

O sexo sujo – masturbação, prostituição, sexualidade lésbica e gay, as 
hostes das “perversões” vitorianas – transgredia a economia libidinal da 
reprodução heterossexual controlada pelos homens dentro de relações 
sexuais conjugais (sexo limpo que tem valor). De maneira semelhante, o 
dinheiro “sujo” – associado com prostitutas, judeus, jogadores, ladrões – 
transgredia a economia fiscal do mercado de trocas controlado pelos 
homens (dinheiro limpo que tem valor). Como as prostitutas e as mineiras, 
as criadas domésticas ficavam no perigoso limiar do trabalho normal, do 
dinheiro normal e da sexualidade normal, e vieram a ser representadas na 
iconografia da “poluição”, “desordem”, “pragas”, “contágio moral” e 
“degeneração” racial” (MCCLINTOCK, 2003, p. 40). 

 

Essa reflexão permite pensar a necessidade de uma política da dissidência erótica 

essencialmente instável e híbrida. Pois, ao mesmo tempo em que busca a diluição das identidades 
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sexuais e de gênero consideradas universais - por meio das quais as pessoas têm vivenciado 

prazeres sexuais, mas também que possibilita serem subtraídas da existência política e social – 

convive com perspectivas que reproduzem espaços e formas políticas tradicionais e baseadas na 

representação.  

Na política tradicional feminista, por exemplo, a política representacional tem produzido 

sujeitos por práticas de exclusão e de legitimação em operações políticas que ocultam a naturalizam 

as estruturas jurídicas nas quais se baseiam (BUTLER, 2003). Considerando essas reflexões, pode-

se questionar em que medida as representações de dissidência erótica apresentadas em vídeos 

pornográficos são uma forma de abertura ao sistema político que torna lineares o sexo/gênero/desejo 

ou até que ponto as pluralidades de representações de sujeitos, como forma de resistências, somente 

contribuem para alimentar dispositivos disciplinares. Conceição Nogueira, Pedro Pinto e João Manuel 

de Oliveira (2010, p.378) ao analisar pornografias heteronormativas avaliam que “o melhor antídoto 

contra a pornografia dominante não é a censura, mas antes a produção de representações 

alternativas da sexualidade, feitas a partir de olhares divergentes do olhar normativo”. Afinal, que 

libertinagens e transgressões são possíveis em formas política e representacionais estagnadas pelo 

modelo estável e único e tendo como espaço de resistência o controverso campo pornográfico? 

 

Dissidência erótica e ciência: Teoria Cu 

 

Em julho do ano passado, ouvi em um congresso
1028

 o termo “Teoria Cu”. Ele me chamou 

atenção pela irreverência e por trazer em sua formulação mais do que o prazer da transgressão no 

campo científico. Com ele, Larissa Pelúcio (?) intenta ir além de uma tradução para o termo Teoria 

Queer, “talvez eu esteja querendo inventar uma tradição para nossos saberes de cucarachas”.  Ela 

chama atenção para a necessidade de antropofagia no campo queer, explorando a analogia cu - 

socialmente renegado - e produção marginal - como podem ser pensados/as os/as autores/as queer 

em seus países e os autores/as brasileiros/as e latino-americanos/as em relação à produção 

acadêmica norte-americana e europeia. “O ânus aqui se parece às putas, aos malandros a toda uma 

marginalia descrita pelos discursos higienistas” (s/p). O que tal noção, tão sexual e socialmente 

marginalizada tem a ver com a epistemologia, teoria e ciência? A partir da década de 80, um conjunto 

de saberes passou a unificar diferentes vertentes teóricas construídas em tensão com a 

epistemologia hegemônica ocidental. Entre eles, estão os Estudos Feministas, os Estudos Pós-

coloniais e a Teoria Queer que tornaram possível, teórica-epistemologicamente e politicamente, falar 

sobre o cu. 

A Teoria Queer surgiu como uma reação política à ordem sexual contemporânea 

possivelmente associada à contracultura e às demandas do movimento pelos direitos civis da 

população negra do Sul dos Estados Unidos, do movimento feminista o do movimento homossexual. 

De maneira geral, os três movimentos afirmavam que o privado era político e que a desigualdade ia 

além do econômico.  O movimento feminista tinha como uma de suas bandeiras a luta pelo direito 

das mulheres ao controle da contracepção, o movimento negro contra os saberes e práticas sociais 
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racializadores, e o movimento homossexual contra o aparato médico e jurídico que os classificava 

como perigo social (MISKOLCI, 2012). 

Academicamente, a reação a certa cultura sexual gerou formulações teóricas que hoje são 

consideradas percussoras. Entre elas, o livro Le désir homossexual, do francês Guy Hocquenghem 

(1970), textos da antropóloga feminista Gayle Rubin entre os quais o artigo Thinking Sex (1984) e a 

obra do argentino-brasileiro Néstor Perlongher, especialmente O negócio do michê (2008) e O que é 

AIDS? (1987) (MISKOLCI, 2012). 

 Distante dessas reflexões, para a epistemologia hegemônica ocidental, discutir ou teorizar 

sobre conhecimento científico pode ser compreendido como investigar a lógica interna a cada teoria 

bem como a coerência às tradições epistemológicas já existentes. Pode implicar ainda a 

compreensão dos acontecimentos vivenciados por cada ente, criador dos conceitos e lógicas 

argumentativas, em termos ontogenéticos e culturais, como forma de tornar o percurso de produção 

de conhecimento visível e replicável. Esses são mecanismos que têm a função também de selecionar 

o que pode ser dito na ordenação científica.  

Assim, as teorias são vistas como resultado de um progresso científico que, se comparada a 

um jogo olímpico, se realiza na corrida e pela troca de bastões entre atletas. O bastão desloca-se de 

mão em mão até que se complete a prova: o surgimento de novas ideias. Nessa perspectiva, é 

possível indagar por qual motivo alguns atletas estavam posicionados de determinada maneira na 

pista de corrida, por que outros não conseguiram alcançar o bastão - ardis na pista? - e até mesmo 

como foi possível ultrapassar, não sem brilhantismo, as barreiras do time adversário e as do próprio 

time para cruzar a linha de chegada. 

 Ao usar a analogia entre conhecimento científico e prova de corrida com bastões em uma 

olimpíada, busco explicitar que a noção de conhecimento científico cumulativo e que evolui, 

principalmente graças a devotados cientistas-atletas, é uma narrativa que parte da linha de chegada 

e pouco questiona a racionalidade que subjaz os jogos, a posição que cada atleta ocupa na prova, o 

que os leva a competir e de que forma competem ou mesmo quais são as medalhas disputadas. 

Esse conhecimento científico faz parte de uma filosofia que tem conceitos evidentes, os quais, como 

diz Wittig (apud BUTLER, 2003, p. 44) “os filósofos acham que não podem desenvolver sequer uma 

linha de raciocínio, e que são óbvios para eles, pois existem na natureza antes de todo pensamento”.  

Duas posições epistemológicas, aqui resumidas, exemplificam a corrida com bastões-

produção de conhecimento a qual me refiro. Conforme Karl Popper (2006), a lógica da pesquisa 

científica ou do conhecimento deve proporcionar uma análise do método das ciências empíricas. 

Como teoria, seria possível submetê-la basicamente a quatro provas: comparação lógica das 

conclusões umas às outras - colocando à prova a coerência interna do sistema; investigação da 

forma lógica visando determinar se ela apresenta o caráter de uma teoria empírica ou científica; 

comparação com outras teorias, de modo a questionar se ela representa um avanço de ordem 

científica e comprovação, através de aplicações empíricas de suas conclusões e buscando perceber 

em que medida as consequências da teoria correspondem às exigências práticas experimentais e 

aplicações tecnológicas. Na lógica popperiana, uma teoria é corroborada quando resiste a essas 
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provas e quando não é suplantada por outra, no curso do progresso científico. Em outras palavras, 

ela é corroborada pela experiência passada. 

Uma segunda posição epistemológica é a de Thomas Kuhn (1998), um dos pontos discutidos 

por ele é a relação entre Ciência e História. Problematizando o papel da história perante o 

conhecimento e algumas semelhanças práticas entre ciências tão distintas como a Astronomia e a 

Psicologia ele elabora a noção de paradigma. Os paradigmas seriam “realizações científicas 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1998, p.13). Nesse sentido, um paradigma 

explicita que a produção de saberes é remetida à história e esta traduz o modo como se faz ciência. 

Kuhn instaura também a possibilidade de uma história da ciência capaz de ir além de processos 

datados, não entendendo o progresso científico como eventos isolados que irrompem 

autonomamente.  

Em ambos os epistemólogos, subjaz uma noção de conhecimento que se remete ao passado, 

subjaz uma ciência do passado. Uma revolução científica, por exemplo, tal como descrita por Thomas 

Kuhn (1998) requer a reconstrução da teoria que a precede e a reavaliação dos fatos anteriores, isto 

é, para fazer ciência no presente é preciso regressar. Considerando a crítica elaborada por Friedrich 

Nietzsche à história tradicional, tal modelo de ciência tende a procurar a essência exata do seu 

objeto, sua forma imóvel e avessa a tudo que é externo e acidental, desvelando a forma primeira do 

conhecimento. Ela se baseia na ilusão metafísica de coerência que coloca o contínuo e a razão em 

lugar do descontínuo, do “desrazoável” e do disparate (NIETZSCHE apud FOUCAULT, 1979). Assim, 

a noção de pesquisa da origem científica baseada nessa epistemologia kuhniana desconhece “o 

corpo do devir” e insiste na idealidade da origem e do homem no fazer científico. 

Entre os disparates elididos da reflexão história sobre as ciências do homem está a noção de 

identidade. Os mecanismos que restituem o gênero, não por coincidência, implicam o 

estabelecimento de uma unidade, que permite igualar ou tornar idênticas em sexo/gênero pessoas 

distintas, assim como, identificar práticas sexuais, desejos e prazeres pertencentes a grupos 

específicos. Esse é o mecanismo que produz uma identidade de gênero. Nesse sentido, a identidade 

não é anterior à identidade de gênero (BUTLER, 2003). Um corpo que não se alinha a inteligibilidade 

acima descrita não pode ser considerado como sujeito, se considerarmos a lógica da tradição 

ocidental moderna. No âmbito da linguagem – dimensão tida como essencialmente humana – torna-

se impossível conceber um corpo que não seja masculino ou feminino. Logo, ser humano é poder ser 

referido como um ente dos saberes e práticas na Contemporaneidade e isso somente é possível pela 

definição de uma identidade.  

Beatriz Preciado (2008) expõe ainda que o cu se torna o centro da subjetividade por um 

sistema que ela denomina de sexopolítica. A sexopolítica é o conjunto de práticas sobre o sexo, a 

sexualidade e a raça que vão regular a construção do corpo desde o século XIX até a atualidade. 

Esse sistema de construção biopolítica, no entanto, diferencia também órgãos e designa funções a 

eles. Funções estas produtoras da masculinidade, da feminilidade e do normal e do patológico. O cu 

é, portanto, o primeiro órgão a ser excluído do campo social, operando a construção do corpo 

heterossexual e possibilitando também a enunciação de uma identidade inteligível e, portanto, um 
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sujeito que pode ser conhecedor e conhecível pela ciência. Essas são conclusões desconsideradas 

pelo regresso histórico ao passado. 

A ideia de regresso científico se torna problemática ainda por basear-se em um olhar sobre o 

passado que é sempre saturado pelo presente e pelas querelas dele impostas. Concomitantemente, 

é equívoco precisar o progresso científico que, estando no presente, avalia o passado e crê poder 

avistar o futuro. Um paradoxo proferido por Fernando Pessoa, no “Livro do Desassossego”.  

 
Preciso explicar-lhe que viajei realmente. Mas tudo me sabe a constar-me 
que viajei, mas não vivi. Levei de um lado para outro, de norte para sul... de 
leste para oeste o cansaço de ter tido um passado, o tédio de viver o 
presente, e o desassossego de ter que ter um futuro. Mas tanto me esforço 
que fico todo no presente matando dentro de mim o passado e o futuro 
(PESSOA, 1999, p.292). 

 
Na promessa epistemológica de viagem pelo tempo, encontra-se a imobilidade do olhar do 

presente que busca sanar o cansaço da tradição para garantir a sua própria existência futura. 

Contraditoriamente, é um olhar do presente que não busca produzir conhecimento sobre o presente - 

uma vez que este somente pode ser corroborado pela experiência passada. Como no aforismo 

nietzschiano (2001), essa epistemologia olha para trás e também crê para trás. 

Os argumentos de Popper e Kuhn trazem uma noção de ciência que pouco questiona a sua 

própria racionalidade ou aquilo que permite a enunciação de determinadas teorias e supressão de 

outras. Tanto nas provas às quais uma teoria deve ser submetida quanto na noção de paradigma, 

revolução e história da ciência, há uma descrição linear que não coloca em cheque o tipo de ciência 

que determina os saberes como válidos e verdadeiros. Em outras palavras, há uma noção de ciência 

que não refuta as relações de poder que a constituem, analisando as transformações incidentes 

apenas como variações no conteúdo do enunciado científico ou da forma teórica. No entanto, 

 
O que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como estes 
se regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis 
cientificamente e, consequentemente, susceptíveis de serem verificadas ou 
infirmadas por procedimentos científicos. Em suma, problema de regime, de 
política do enunciado científico. Neste nível não se trata de saber qual é o 
poder que age do exterior sobre a ciência, mas que efeitos de poder 
circulam entre os enunciados científicos; qual é seu regime interior de 
poder; como e por que em certos momentos ele se modifica de forma 
global. (FOUCAULT, 1979, p.82) 
 

Assim, a posição defendida por Michel Foucault é radicalmente diferente da problematização 

histórica colocada por Thomas Kuhn. O filósofo propõe um novo tipo de história, história 

arqueológica, que privilegia a pesquisa das “ciências do homem” na modernidade. No entanto, a 

investigação foucaultiana vai além da noção de epistemologia como filosofia da ciência pretendendo 

ser uma crítica à ideia de racionalidade. Ao abdicar da noção de cientificidade, a arqueologia 

pretende realizar uma história descontínua dos saberes e não uma história do progresso da razão. 

Consequentemente, os saberes, no lugar da ciência, passam a ser o objeto privilegiado da 

investigação, e o método, antes uma análise somente filosófica e conceitual, é substituído pela 

arqueologia, análise dos discursos (MACHADO, 1981). 



41 

 

 

41 

Em momento posterior de suas teorizações, Foucault privilegia o sexo em discurso, 

colocando em evidência aquilo que se diz, os lugares de onde se fala e aquilo que pode ser dito 

sobre ele. O filósofo se detém sobre a sexualidade se contrapondo à noção mais cotidiana e 

familiarizada assim como ao esquema de pensamento que produz o “sujeito do desejo” não 

historicizado.  Para tal intento, ele elabora a noção de dispositivo de sexualidade que abrange um 

[...] recorte de áreas de conhecimentos diversos, a instauração de regras e 
normas em parte tradicionais e em parte novas que se fundamentam em 
instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas, médicas e mudanças 
também na maneira como os indivíduos são levados a dar sentido e valor à 
sua conduta, aos seus prazeres, aos seus sentimentos e sensações e aos 
seus sonhos (FOUCAULT, 1983). 

 

Esses diferentes elementos compõem uma rede que surge em determinado momento 

histórico, sendo sustentada e sustentando tipos de saberes e segundo urgências estratégicas de 

poder (FOUCAULT, 1988). A noção de dispositivo abrange tipos de normatividade e formas de 

subjetividade. Os tipos de normatividade, principalmente os que incidem sobre as minorias sexuais e 

de gênero, têm sido exploradas mais fortemente pela Teoria Queer. 

 Uma das problemáticas centrais à Teoria Queer é a noção de abjeção. Conforme a feminista 

Julia Kristeva (apud MISKOLCI, 2012), abjeto é aquilo que perturba a identidade, o sistema e a 

ordem. Socialmente, refere-se à experiência de causar estranhamento ou repugnância ao ponto de 

sua simples existência ameaçar a visão homogênea e estável de comunidade. A abjeção é produzida 

em oposição, e de modo concomitante as normatividades culturais.  

A normatividade binária masculino e feminismo, por exemplo, baseia-se na afirmação de que 

os humanos são pessoas inscritas numa convergência entre desejo, prática sexual, prazer e 

sexo/gênero. Assim, anatomia, práticas sexuais e o desejo seriam instâncias com relações de 

coerência entre si.  A abjeção, nesse caso, constitui práticas sociais - e pessoas que as representam 

em seus corpos – que estão fora da linearidade e coerência (BUTLER, 2003). Ambas se traduzem 

igualmente na lógica binária: pênis (macho) - vagina (fêmea). Essa lógica passa a ser tida como 

modelo do “natural”, do normal, do harmonioso, mas, no entanto, torna-se obsoleta quando entra em 

jogo um órgão que é comum a todos os sexos, e que não está, portanto, marcado pelo gênero 

masculino ou feminino: o cu. (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

 
O ânus é um lugar estranhamente vazio de marcas de gênero. O binarismo 
sexual e o mito da cópula heterrossexual-reprodutiva não podem operar 
com o lugar do anal, desafia sua lógica e o coloca sob suspeita. Questiona 
também outro binarismo, divide os seres humanos em heterossexuais e 
homossexuais. No entanto, [...], uma tradição milenar identifica 
incessantemente a sodomia com a penetração entre homens, a realidade é 
que homens e mulheres se interpenetram analmente em todas as 
combinações possíveis, assim, na prática, se erige essa divisão. (SAEZ; 
CARRASCOSA, 2011, p.56, tradução nossa). 
 

Do mesmo modo, o cu tem desfeito, em muitos momentos, a relação direta entre coito e 

reprodução, pois a priori é uma sexualidade que não é de homens ou mulheres, não é masculina, 

feminina, reprodutiva ou genital. Provoca emoções eróticas, sexuais e de prazer sem ser reconhecido 

como órgão sexual. Então, o que é a sexualidade? Como defini-la, como capturá-la, circunscrevê-la, 
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conceitualizá-la? O que é exatamente o genital? O sexo anal igualmente desfaz essas perguntas e se 

torna um espaço político, um lugar onde se articulam discursos, práticas, vigilâncias, inspeção, 

explorações, proibições, desprezo, ódio, assassinatos e enfermidades. A política é exatamente essa 

rede de intervenções e reações (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

No campo pornô, entretanto, ocorre o inverso ao desprezo e ridicularização do cu. Há uma 

larga produção de imagens nas quais penetrações anais são abundantes, ela é quase um requisito 

indispensável. Em vídeos categorizados como “pornografia gay” elas são a característica principal. 

Contraditoriamente, o cinema pornô fantasia, deseja, observa, promove, valoriza, explora e coloca no 

centro de seu discurso as práticas anais nos telões – em cinemas de acesso limitado – ou na internet 

– de forma privada e regulada. O pornô coloca em evidência um enorme armário do qual ninguém 

fala, o armário do sexo anal (SAEZ; CARRASCOSA, 2011). 

Retornando a noção de dispositivo relacionada às problematizações das práticas sexuais, 

cabe ainda elucidar os modos de subjetivação. Nessa perspectiva, Foucault (1983) procede a uma 

investigação sobre como os sujeitos puderam se reconhecer como sujeitos de uma sexualidade ou de 

um desejo e, principalmente, como isso se deu a partir de saberes diversos e sistemas de regras cuja 

força de coerção é variável.  

Esse nível de análise foi denominado pelo filósofo de hermenêutica do desejo e se realiza 

pela análise das práticas pelas quais os indivíduos foram levados a se voltar para si mesmos, 

decifrando-se, reconhecendo-se e assumindo-se como sujeitos de desejo, estabelecendo também 

uma relação de si para consigo mesmos de forma a eleger o desejo como a verdade do seu ser. Se 

os tipos de normatividade têm sido amplamente investigados, as formas de subjetividades queer têm 

sido pouco exploradas.  

No que se refere às práticas anais, cabe questionar como os indivíduos passam a se 

reconhecer como sujeitos de um desejo ou prazer que se localiza no ânus. De que forma o uso do 

ânus como atividade sexual se refere à moral? O que diz o cuidado masculino de fazer do ânus um 

lugar de impenetrabilidade?  

Por fim, reafirmamos que pensar os prazeres sexuais anais numa perspectiva genealógica 

requer abandonar esquemas de pensamento naturais e individualizantes que se propõem liberar o 

desejo sexual e buscar usar as formas de resistências como ponto de partida e contra as diferentes 

formas de poder e modos de sujeição. As considerações acima acerca do prazer sexual permitem 

afirmar que características tidas atualmente como verdades inquestionáveis da diferença sexual são 

resultantes da performatividade de um discurso científico sobre os corpos que criam e regulam aquilo 

que dizem representar. Tal regulação envolve relações de saber-poder, por vezes, estabelecidas 

institucionalmente que ordenam o que, como e em que circunstância se deve ter prazer sexual, 

instaurando também possibilidades de resistência. 
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O ESPAÇO DA MULHER NO CORPO DA DRAMATURGIA: Uma reflexão sobre a 

sexualidade feminina na literatura e História do Brasil contemporâneo. 

 

 RESUMO. A sexualidade adquire significados diversos de acordo com a sociedade 
e a política de cada momento e território. Esse trabalho analisa a peça de Leilah 
Assunção: “Vejo um vulto na Janela, me acudam que eu sou donzela” relacionando 
a temática da sexualidade no texto teatral de autoria feminina ao espaço público 
ocupado pelas mulheres no século XX. 
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SUMMARY.  Sexuality acquires different meanings according to the society and 
politics of the moment and territory. This paper analyzes the piece Leilah Assunção: 
"I see a figure in the window, I'm me acudam maiden" relating the theme of sexuality 
in theatrical text authored female public space occupied by women in the twentieth 
century. 
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“Já faz muito tempo que esquecemos o ritual segundo o qual foi construída a 

casa da nossa vida. Mas no momento em que vai ser tomada de assalto e já rebentam 

as bombas inimigas, quantas velharias ressequidas e bizarras estas não põem a 

descoberto nos alicerces! Quantas coisas não foram sepultadas e sacrificadas por 

fórmulas mágicas, que coleção de curiosidades mais horripilantes não descobrimos lá 

em baixo, onde as mais fundas galerias são reservadas ao que há de mais banal na 

vida cotidiana!”  

                                                                                   Walter Benjamin 

 

A peça de teatro: “Vejo Um Vulto na Janela me Acudam que Eu Sou 

Donzela”, escrita pela dramaturga Leilah Assumpção, retrata um pensionato de 

moças, localizado na Avenida Paulista coração e símbolo da cidade de São Paulo. A 

ação ocorre entre os anos de 1963 e 1964, quando é deflagrado o golpe militar no 

Brasil. A estória das jovens provenientes de diferentes regiões do Brasil é encenada 

tendo como pano de fundo importantes acontecimentos do período como a renúncia 

do presidente Jânio Quadros, o exílio de João Goulart, o assassinato do Presidente 

norte americano John Kenedy, as revoltas estudantis e a marcha da família com 

Deus, entre outros movimentos sociais que marcaram a política na época. A 

proprietária do pensionato, Leopoldina, mantém uma rígida disciplina moral, abalada 

no final da trama por duas jovens hóspedes que descobrem seu passado obscuro. 

Os acontecimentos que levam ao golpe militar vão sendo aos poucos expostos no 
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texto, a marcha da família com Deus sinaliza a reviravolta na trama, que tem o seu 

ápice quando é anunciada a morte de um estudante provavelmente encomendada 

pelas forças da repressão a se instalar no país. O vetor da mudança se reflete na 

ação principal que leva à conclusão da peça no momento crucial em que é realizada 

a mudança do regime de governo no Brasil e instalada a Ditadura militar.. 

A autora Leilah Assunção, ou Assumpção como depois começou a assinar 

seus trabalhos, é natural de Botucatu interior de São Paulo, e nasceu em 1943, 

registrada como Maria de Lourdes Torres de Almeida Prado Teixeira Assumpção, 

em uma família de professores. Cursou teatro tendo como mestres personalidades 

marcantes para a constituição da moderna cena brasileira, a exemplo de Eugênio 

Kusnet e Renata Pallottini. Concluiu Filosofia na USP e trabalhou como modelo de 

alta costura e atriz, mas foi a dramaturgia que se tornou seu maior veículo de 

expressão artística. O texto aqui apresentado; “Vejo Um Vulto na janela me Acudam 

que Eu Sou Donzela” é o primeiro de sua alçada escrito entre 63 e 64, foi censurado 

e revisado em 1976, recebeu o prêmio SNT de leitura em 1977 e só foi liberado em 

1979, estreando em São Paulo no palco do teatro da Aliança Francesa sob a direção 

de Emílio de Biase, com as atrizes: Yolanda Cardoso, Denise Del Vecchio, Ruthinéia 

de Moraes, Sonia Loureiro, Ymara Reis, Eugênia de Domênico, Cristina Santos e 

Cláudia Mello e cenografia de Flávio Phebo. 

O segundo trabalho da autora, “Use Pó de Arroz Bijou” de 1968, fala de sua 

experiência como modelo. “Fala Baixo Se Não eu Grito” encenada em 1969 se torna 

um grande sucesso de público e crítica. A peça retrata uma solteirona interpretada 

com maestria por Marília Pera e foi premiada com o Moliére e APCA de melhor autor 

sendo também encenada em países da América do Sul e Europa. “Jorginho O 

Machão”, escrita em 1970 ganhou o premio Anchieta. “Amanhã Amélia de Manhã” é 

encenada em 1973, já reescrita com o título de: “Roda Cor de Roda” estreia em São 

Paulo em 1975 destacando a atuação de Irene Ravache. Depois de passar dois 

anos proibida pela censura foi montada também no Rio e América do Sul. Nesse 

mesmo ano sua peça: “A Kuka de Kamaiorá” é premiada pelo SNT. 

Considerada pelo crítico de teatro Yan Michalski uma das mais importantes 

autoras a se destacar no teatro no final da década de 60, Leilah participa da Feira 

Brasileira de Opinião com “Sobrevividos”, de 1976. “Seda Pura e Alfinetadas” de 

1981, é escrita sob encomenda para o costureiro Clodovil Hernandez, para o qual já 

havia desfilado. Alguns dos seus textos permanecem inéditos: “Um Dia de Sol a 
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Pino”, “Noite de Lua Cheia” e “Diz que Fui pra Maiamum!” Duas de suas peças; 

“Boca Molhada de Paixão Calada” de 1984 e “Lua Nua” de 1987 falam sobre as 

questões da mulher relacionadas ao casamento. A década de 70 marca uma maior 

participação das dramaturgas no teatro brasileiro, que abre as portas para 

discussões existenciais e psicológicas. “Plínio Marcos, acreditamos que sem o 

querer, orientado unicamente por instinto de escritor, abria assim caminho para os 

protestos de grupos que se julgavam oprimidos – as mulheres e os homossexuais.” 

(PRADO, p.103-104, 2003). Muitos dos trabalhos de Leilah foram encenados e 

premiados no Brasil e no exterior. Possuem em comum a preocupação político-

social e a abordagem das questões de gênero principalmente no que diz respeito à 

sexualidade. 

Leilah Participou de diversos festivais, dentre esses o Festival Internacional 

de Dramaturgas, em Buffalo nos Estados Unidos, quando representou o Brasil em 

1981. Dando continuidade à sua carreira escreveu: "Quem Matou a Baronesa”, 

montada em 1992 por José Possi Neto, remontada depois com o título de "Adorável 

Desgraçada". Sua peça: "O Momento de Mariana Martins" foi encenada em 1999 por 

Luiz Arthur Nunes que dirigiu também: "Intimidade Indecente" em 2001, espetáculo 

de grande sucesso com Marcos Caruso e Irene Ravache. Em 2007 escreve: 

"Ilustríssimo Filho da Mãe", montada em 2008 com direção de Marcio Aurelio. No 

ano de 2009 Bia Lessa encena: “Adorável Desgraçada” comemorando os 40 anos 

de carreira da autora. A dramaturgia televisiva atrai a escritora, que escreve as 

novelas: “Venha Ver o Sol na Estrada”, dirigida por Antunes Filho em 1974; “Um 

Sonho a Mais” de 1984, e Avenida Paulista exibida em 1985 ambas com Daniel 

Más. A vasta dramaturgia e a encenação com grande êxito de muitos dos seus 

trabalhos no Brasil e exterior, principalmente na América do Sul, asseguram a 

importância de Leilah Assumpção para o cenário teatral brasileiro. 

Analisar a produção artística do gênero feminino em um mundo dominado 

pelo olhar predominantemente masculino possibilita percorrer caminhos diversos de 

análise, temática, sociológica, estruturalista, semiótica, dentre outros. Importa à 

crítica literária encontrar pontos de referência para o estudo das diversas vozes que 

compõem o repertório da mulher escritora. O recorte aqui estabelecido é a análise 

do discurso feminino em sua relação com a sexualidade, a participação política e a 

inserção social no contexto brasileiro do final da década de 60 e início dos anos 70 

do século XX. O texto dramático é uma interpretação do real através da ficção, nele 
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observamos o sentido da História e não a enumeração de fatos e episódios, 

significado esse que somente é desvendado depois. “No ponto de articulação entre 

o mundo do texto e o mundo do sujeito coloca-se necessariamente uma teoria da 

leitura capaz de compreender a apropriação dos discursos, isto é, a maneira como 

estes afetam o leitor e o conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio 

e do mundo” (CHARTIER, p.24, 1990). O texto de Leilah Assumpção “Vejo Um Vulto 

na Janela me Acudam que Eu Sou Donzela” pertence a um conjunto discursivo 

específico, o período ditatorial brasileiro iniciado no 1º de abril de 1964, que tem seu 

correlato em outros países da América Latina.  O contexto é o da repressão política 

e sexual aspecto da realidade que é retratado na peça e realçado através das várias 

personagens femininas. A discussão sobre o desejo reprimido é evocada nas 

situações em que se veem envolvidas as hóspedes do pensionato habitado 

exclusivamente por mulheres. 

Nos países periféricos o cânone literário é construído em consonância com a 

construção das identidades nacionais empreendida desde o século XIX, a ocupação 

do espaço público corresponde a uma estrutura centralizadora embasada pelo 

modelo metropolitano europeu. O nacionalismo coloca em evidência a produção 

artística com a intenção de cultivar as grandes expressões nacionais e os padrões 

culturais brasileiros. “No teatro, a posição nacionalista foi extremamente fecunda 

porque tinha uma missão imediata: restituir aos brasileiros o lugar que lhes 

competia, restabelecendo o equilíbrio momentaneamente perdido.” (PRADO, p.64, 

2003). A cena dramática moderna presenciou a gradual abolição do ambiente que 

separava o público do palco a partir da contribuição teórica e da práxis de Bertolt 

Brecht. Percebe-se nos palcos e na crítica a preocupação com as aspirações 

existenciais, as sensibilidades, a cultura e a história, aspectos formais, políticos e 

sociais, a produção literária e profissional, ou ainda, a percepção da vida psíquica. 

A consciência da importância da recepção das obras de arte se refletiu na 

literatura e nos tablados do Brasil. Um dos objetivos dos dramaturgos desse período 

era valorizar a cultura nacional e colocar nos palcos nossa maneira de conduzir a 

encenação com uma dramaturgia que compreende as mais diversas classes sociais, 

de maneira semelhante ao que já fora feito na comédia de costumes da década de 

vinte. O teatro é uma arte em permanente diálogo com o espaço público, o discurso 

e à ação são elementos fundamentais no texto escrito e encenado, deriva dai sua 

importância política. “A encenação encontra matéria- prima, também, para enfeixar o 
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particular e o geral, a experiência precisa e a universalidade, um caso recortado no 

cotidiano e o diagnóstico amplo de um mundo” (MAGALDI, p.240, 1998). Analisar a 

dramaturgia feminina nesse contexto onde são privilegiadas as discussões políticas 

e sociais exige uma maior atenção às questões que envolvem as representações de 

gênero e a diversidade. A interpretação da História permite perceber as escolhas e 

ações empreendidas na construção das engrenagens do moderno edifício teatral 

brasileiro.  

O texto de Leilah tem como cenário o interior de um pensionato na cidade de 

São Paulo, a janela permanentemente fechada e embaçada, os ruídos de 

automóveis e serras são a única ligação ao mundo exterior. O quarto da dona da 

pensão, a personagem mais velha, Leopoldina, que está na faixa dos cinquenta 

anos representa o símbolo do poder nesse microcosmo da sociedade da época. Os 

corredores que levam aos quartos das pensionistas aparecem como rotas de fuga 

que as protagonistas se abrigam quando desejam ter uma conversa mais íntima 

longe dos olhos e ouvidos da proprietária, esta mantém um sistema de controle 

rígido sobre a conduta feminina, mostrado ao espectador-leitor desde o início da 

trama através da fala de uma das mais jovens personagens, Cecília (dezenove 

anos), ela atende ao telefone: “Pensionato. De moças finas, honestas e virgens. 

Aqui ninguém dá, só empresta..!” (ASSUMPÇÃO, p. 28, 1964). O tom irônico de 

Cecília denota o caráter de contestação e revolta da personagem que vai se 

delineando em suas falas de humor fino sempre direcionado às demais 

interlocutoras com a intenção de provocar uma reação que muitas vezes chega à 

discussão política e psicológica. A origem da personagem apresenta uma série de 

acontecimentos traumáticos, seus pais a exemplo de muitos nordestinos migraram 

para o Amazonas atraídos pela exploração da borracha e morreram em um acidente 

deixando-a órfã sob os cuidados de tias que a queriam na Pedagogia, uma das 

primeiras profissões franqueada às mulheres não só no Brasil mas no mundo, no 

entanto ela preferiu a História e afirma no texto ser revoltada contra tudo e contra 

todos. 

Cecília aparece desde o princípio das cenas como uma jovem universitária 

irreverente e bem informada sobre as questões sociais e a realidade brasileira, o 

começo da peça se passa em 1963 e os conflitos no campo e na cidade entre 

trabalhadores e patrões se espalham pelo país sugerindo o clima de instabilidade 

política e agitação social. Quando criança ela foi duramente castigada por brincar 
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com um menino que escutava o seu coração. O pai apertou uma colher fervendo no 

seu pescoço, ela recorda ter no máximo cinco anos de idade na época e por isso 

conserva os cabelos soltos para disfarçar a cicatriz. A revolta inicial vai aos poucos 

cedendo espaço a um desencanto que se transforma em desespero e leva ao 

suicídio da personagem no final. Diferente das companheiras do pensionato, Cecília 

não deseja se engajar em nenhum partido ou movimento, sua revolta é singular e 

não acredita em ideologias ou sistemas políticos. “Ah Cecília... Tu queria, numa 

passeata, cada estudante gritando uma frase mais original que a outra?” 

(ASSUMPÇÃO, p.39, 1964). Ao se apaixonar por um estudante (Carlão), que para 

seu desgosto escolhe a amiga Maria como namorada, a personagem nutre o amor 

em segredo conservando a esperança de uma vida melhor e direcionando o desejo 

para a mudança a se anunciar no Brasil. No momento que Carlão é atropelado e 

morre, Cecília percebe as implicações políticas do ocorrido e a natureza extremada 

dos acontecimentos que irão se abater sobre o país e desiste dos seus sonhos. O 

curioso é que o texto sempre reserva às discussões mais intimistas e algumas vezes 

acalorada das personagens o espaço do banheiro. Sentadas no vazo de pernas 

cruzadas, deitadas na banheira, ou no chuveiro separadas pela cortina as mulheres 

expressam suas opiniões e urdem planos para subverter a ordem no pensionato da 

maneira mais prosaica. 

O banheiro se converte em espaço de reunião das jovens, estas organizam a 

revolução a se estabelecer no pensionato e é nesse recinto privado que elas estão 

sendo espionadas, o que é emblemático em um lugar destinado a resguardar a 

intimidade e por vezes reservado a encontros amorosos furtivos e expressões da 

sexualidade. O termo revolução adquire na contemporaneidade conotação diferente 

da que se apresentava nas décadas de 60 e 70 do século XX. Partindo dessa 

premissa o olhar do leitor-espectador é decisivo para compreender o desejo sexual 

feminino reprimido no ambiente da pensão. Os indícios que remetem ao interdito da 

sexualidade a exemplo do confinamento e o comportamento das “moças de família” 

propagado pela educação rígida baseada em preceitos moralizantes e religiosos, 

veiculados pelos compêndios e meios de comunicação da época, são reavaliados de 

maneira crítica e adequados à realidade do sujeito que opera essa análise. “O teatro 

pode criar situações nas quais a inocência do expectador é perturbada, colocada em 

questão. Trata-se de um trabalho (político) através do qual a estética do teatro 

ilumina as implicações do espectador, sua responsabilidade latente pelo aqui/agora 
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da cena.”. (KOUDELA, 2010, p.41). A orientação do leitor-espectador se dá no 

sentido da apropriação do presente através da arte que representa o passado, o que 

permite alternativas de ação política capazes de refletir essa apropriação e 

redefinição de prioridades. 

A peça começa com uma citação à Casa de Bernarda Alba esse 

procedimento permite testar o repertório cultural do expectador e ao mesmo tento 

funciona como uma espécie de meta-teatro ao jogar com a presença da realidade e 

ficção. A cena é iniciada com uma quebra que anuncia se tratar de uma comédia 

dramática, pois vai tocar em temas políticos, sociais e existenciais com enfoque 

aparentemente leve, mas pontuado por discussões sérias até o desfecho trágico. A 

personagem Mariangélica revela na abertura sua grande preocupação, se o 

interlocutor do outro lado da linha é um homem. Os homens não podem entrar no 

pensionato, essa regra deve ser seguida por todas sob o risco de expulsão e é o 

grande fator de conflito entre a mentalidade aberta das jovens mulheres e o 

pensamento conservador da proprietária do lugar.  A fala seguinte orienta para o 

espaço da representação, a pensão da Leopoldina. O pensionato de moças está 

localizado na Avenida Paulista por isso a intensa movimentação de carros, bondes e 

o barulho vindo da construção de edifícios em ritmo frenético invade a todo o 

momento o sossego do lugar. Já é possível perceber através desses signos de 

movimento as transformações que estão por vir, principalmente no que se refere à 

construção centenária resistente à verticalização crescente exigida pela marcha do 

progresso. 

O telefone vai se fazer presente e interferir várias vezes na ação da peça. 

Através das ligações as mulheres podem falar com a família, muitas vezes em 

localidades distantes ou em outras regiões do país, mas principalmente com os 

homens, seus namorados e noivos. A comunicação adquire grande importância visto 

que as janelas estão sempre fechadas e sujas não permitindo o contato visual com a 

rua. A primeira ligação da peça é um interurbano de Campo Grande e a autora se 

refere novamente à literatura, “É homem sim donzelas... Uma voz profunda e 

rotunda. É o Edgar... Alan... Poe” (ASSUMPÇÃO, p.28, 1964). Nessa transcrição e 

transição o suspense é feito através de palavras com uma conotação sexual 

implícita, antes de se revelar quem é o interlocutor. Do outro lado da linha está 

aquele que será um dos responsáveis pelo final do pensionato, o futuro sogro da 

personagem Carminha. Ele vai aparecer de maneira indireta durante boa parte da 
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encenação, representando a influência e presença do capital estrangeiro na 

economia brasileira da época, e também o signo de poder e riqueza cobiçada e 

valorizada pela dona do pensionato. Vislumbra-se dessa ligação alguma vantagem 

futura para a dona do estabelecimento e também um segredo, pois a conversa entre 

Carminha e o sogro é sempre em voz baixa.   

Uma das mais jovens pensionistas, Carminha, aos dezenove anos profere um 

discurso carregado de preconceitos que só tem termo de comparação ao de 

Leopoldina, a proprietária, responsável pelas rigorosas regras da casa. A jovem usa 

roupas finas e cultiva boas maneiras, em sua estadia no pensionato prepara o 

casamento com o militar Roberto. O sogro da moça é um capitalista norte-americano 

responsável pelas construções ao redor a atormentar as hóspedes com o 

intermitente barulho de serra e demolição. Essa personagem defende no texto o 

ponto de vista mais conservador da classe média, segmento que vai apoiar em 

número considerável o golpe de Estado e marchar pela família com Deus, suas falas 

defendem sempre a família e as elites dominantes. “Temos respeito às autoridades 

e às tradições, aos nossos antepassados. Com eles tudo deu certo, nós 

progredimos, devíamos é seguir como estava indo antes, com ordem, cada um no 

seu lugar, os ricos de um lado e os pobres do outro, porque sempre vai ter ricos e 

pobres, sempre foi assim e sempre será!” (ASSUMPÇÃO, p.36, 1964). A família 

nuclear heterossexual se tornou o exemplo ideal de família no Ocidente, esse 

processo de exclusão dos comportamentos considerados desviantes pela maioria 

ocorreu por séculos, desde o advento do cristianismo, passando pelo positivismo e 

cientificismo do século XIX até a industrialização e o liberalismo econômico dos 

séculos XX e o Neoliberalismo do século XXI, que tem na força de trabalho e no 

comércio de ações e títulos a sustentação do sistema de exploração capitalista 

através do consumo de bens e serviços.  

A fala de Carminha revela seu preconceito em relação aos “baianos”, que é 

como se referem alguns paulistas aos nordestinos em geral, logo depois a 

personagem Maria, que é nordestina entra em cena forçando o sotaque e 

desconcertando Carminha quando pergunta se a mesma detesta baiano. O 

preconceito e o etnocentrismo continuam existindo até com mais força em nosso 

mundo globalizado ao naturalizar as diferenças e impor a ideologia das classes 

dominantes, que estabelecem critérios qualitativos aos diferentes povos e classes 

sociais a fim de manter o poder e garantir a hegemonia de nações e blocos 
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econômicos influentes. “As lutas de representações têm tanta importância como as 

lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, 

ou tenta impor a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e os 

seus domínios”. (CHARTIER, p.17, 1990). O grande problema surge quando os 

grupos dominados assimilam as noções de inferioridade e reproduzem o 

comportamento dos grupos predominantes perpetuando as relações desiguais. Os 

discursos de poder veiculados pelos aparelhos de Estado, meios de comunicação e 

até pela escola legitimam as desigualdades sociais de gênero, etnia e não respeitam 

a diversidade. A sociedade, portanto se converte em um campo ideológico de 

batalha que tende a repetir o padrão hegemônico e excluir os considerados inaptos 

aos seus ditames.  

A palavra é proferida no texto para se lutar por direitos ou reclamar da 

exploração, como a sofrida pela empregada do pensionato, a doméstica Joana. ela é 

nordestina e tem um marido operário envolvido em conflitos de classe, o que 

motivou a vinda do casal para São Paulo. As falas da personagem são interrompidas 

por Leopoldina e mesmo por algumas das hóspedes, ela reiteradas vezes recebe a 

ordem de voltar à cozinha ou se retirar da sala. Daí o comportamento da empregada 

ultrapassar a revolta e se tornar sinônimo de rebelião. “Em uma sociedade como a 

nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais evidente, o mais 

familiar também, é a interdição”. (FOUCALT, p.09, 2012). A doméstica tem a sua fala 

menosprezada pela patroa e só na metade da peça vai adquirindo uma voz presente 

nos momentos decisivos. Leopoldina joga com as palavras tentando colocar as 

pensionistas e a doméstica em lados opostos simulando uma luta de classes. As 

reivindicações da empregada não são atendidas pela patroa que ostenta uma joia 

valiosa e se recusa a pagar os salários atrasados. Joana reclama e xinga, defende 

corajosamente seu ponto de vista até o momento em que permanece refratária às 

intenções da madame, e decide sair do pensionato para dedicar mais tempo à sua 

casa e família. O cenário da peça se constituirá no campo de batalha em que se 

digladiarão as personagens revolucionárias e “reacionárias”. 

A personagem desencadeadora da ação na trama é a nova pensionista Maria, 

ela vai modificar a rotina do lugar e organizar junto com Cecília a reação ante a 

disciplina imposta na casa. A hóspede que vem de fora é uma jovem nordestina de 

dezessete anos, Maria da Graça. A estudante se tornará amiga de Cecília com 

quem se unirá para resolver o enigma que envolve a origem do pensionato. A 
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proprietária do estabelecimento se arvora em descendente da alta sociedade 

paulista e despreza as classes populares. O ambiente do pensionato se converte em 

um espelho da sociedade brasileira da época, mergulhada em um processo de 

disputa de poder por grupos de esquerda e direita, progressistas e reacionários. “Os 

anos imediatamente anteriores e posteriores a 1964 enfatizavam a dramaturgia 

política, ainda mais que a social”. (PRADO, p.97, 2003). Maria ainda não decidiu que 

carreira seguir, deseja exercer a sua combatividade em diversos campos, 

influenciada pela ideologia marxista e o debate político do momento. Essa resolução 

também se aplica ao campo pessoal ao defender o direito das mulheres exercerem 

livremente a sexualidade. “ (no chuveiro, canta) Mariangélica, a virgindade/ É tabu já 

superado/ Não deu quem tem muita idade/ Ou não arruma um namorado. “ 

(ASSUMPÇÃO, p.35, 1964).  Temas como a liberação sexual e a relação home-

mulher são abordados no texto demonstrando a desigualdade entre os gêneros e o 

predomínio masculino na esfera política, pois mesmo os casais envolvidos na luta 

contra a repressão e direita reacionária são dominados pelo homem que reproduz 

no campo pessoal as desigualdades sociais. 

A sexualidade tem um significado muito presente nas esferas pública e 

privada, é uma característica essencial à vida dos seres humanos e reflete o cuidado 

de si relacionado ao corpo necessário à saúde física e mental do indivíduo, isso tudo 

aliado ao componente afetivo e social, visto que se expressa de maneira individual, 

mas envolve um “outro” a quem é direcionada. A repressão sexual sofrida pelas 

mulheres é evidenciada no texto, sobretudo na personagem de Mariangélica, a mais 

antiga pensionista ainda em busca do casamento ideal e mantendo um 

comportamento adolescente aos quarenta e tantos anos. A primeira fala da 

personagem denota sua maior preocupação que é ter a presença masculina no 

pensionato: “(baixo) É homem...?” (ASSUMPÇÂO, p.27,1964). Os namorados não 

podem encontrar as moças na frente do casarão da Avenida Paulista e por isso 

Mariangélica frequenta o clube Piratininga em busca de um pretendente. Possui uma 

kitchinet conseguida pelos anos dedicados à educação e cultiva um gerânio com 

afeto. Veículo de ascensão social, a educação é uma preocupação recorrente da 

personagem que, no entanto, prefere manter distância dos jornais e revela sua 

devoção à fofoca. Seus principais interesses são os homens, a dança e a religião, 

mesmo proferindo um discurso moralista é carinhosa com as colegas. Disputa o 

tanque de lavar roupas e os cômodos da casa como uma criança, chegando até a 
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procurar um ovo de páscoa escondido e presenteado por Cecília Definida pela 

autora como patética, ela vai ter importância crucial no desenrolar da ação por 

funcionar como um meio termo entre as forças que lutam pela manutenção do 

estado das coisas e as que buscam a mudança.  

A relação entre sexualidade e política é vital, já que esses aspectos dizem 

respeito ao ser humano em sociedade. Mariangélica defende ao longo da peça os 

valores propagados pela moral burguesa e a religião. A sexualidade é um assunto 

complexo que envolve fatores biológicos e culturais, é também uma questão 

sobremaneira política. O controle do corpo é uma das formas mais eficazes de 

garantir o poder sobre determinado grupo, comunidade, nação ou mesmo 

globalmente sem fronteiras por gerações. “Por mais que o discurso seja 

aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder.” (FOUCAULT, p.11, 2012). A 

moral cristã disseminada pela igreja Católica do Medievo até a atualidade, embora 

agora com menor influência, é um exemplo desse poder exercido por uma ideologia 

sobre a maneira de compreender e vivenciar a sexualidade. Isso é percebido no 

texto a partir do discurso religioso de Mariangélica. A concepção cristã sobre o 

pecado relacionado ao sexo moldou o comportamento das pessoas desviando o 

foco das questões políticas para o campo da moral e cerceando a liberdade de 

expressão da diversidade. 

As pensionistas engajadas na movimentação política do período são Antonia 

e Rení. Antonia é uma jovem que trabalha na USP onde se formou e tem um 

namorado, Júlio, a quem está ligada há mais de dez anos e com quem compartilha 

os ideais revolucionários. “... Quando se descobre, junto, a mesma fé, a gente vira 

um só” (ASSUMPÇÃO, p.33, 1964). Descrita pela autora como sóbria e séria, a 

personagem é atuante na luta política e vai ser denunciada recebendo a visita dos 

agentes do DOPS. Provavelmente a dona da pensão é a delatora, Leopoldina 

expulsa Antonia da casa quando descobre que a mesma passa as noites com o 

namorado sob o pretexto de encontrar sua tia. Antonia é a melhor amiga de Rení e 

vai apoiá-la em suas desavenças amorosas, as duas só divergem quando Rení 

decide se dedicar a carreira de psicóloga em busca de um futuro promissor e 

abandonar a militância política. Tudo pode parecer apenas um jogo de palavras, no 

entanto é aí que entra a ordem do discurso, as palavras que definem as coisas, as 

representações de ideias na realidade, e principalmente os discursos de poder do 
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Estado, das religiões e da ciência. Carminha elogia as colegas Antonia e Rení por 

serem moças que fizeram faculdade e por isso têm o futuro assegurado e bons 

empregos, o que denota tolerância ao comportamento desviante desde que os 

indivíduos pertençam a um grupo social elevado. O preconceito e o medo da 

mudança refletem a ignorância em relação à diversidade, e à possibilidade de 

convivência harmoniosa entre os cidadãos das mais variadas classes sociais. 

Antonia e Reni possuem praticamente a mesma idade a primeira tem 26 e a 

segunda, 25 uma é séria e segura de si e outra parece está sempre triste e 

preocupada, são amigas e confidentes. Rení no início da trama alfabetiza adultos, e 

é a partir dessa atividade que se apaixona pelo marido de Joana, a empregada do 

pensionato. Rejeitada em seu afeto, a jovem decide abandonar os ideais políticos e 

transitar para o mundo dos negócios no final da trama. “Eu tenho uma estória 

particular minha, Antonia, de ter que casar, de querer fazer sexo sem culpa, e prá 

isso só encontro “Chefes” pela frente me respondendo: Faz Revolução”! Só que até 

a Revolução acontecer os meus problemas já me engoliram toda”...” (ASSUMPÇÃO, 

p.43, 1964). As personagens travam lutas semelhantes divergindo na maneira de 

reivindicar o direito ao amor e ao trabalho. Rení passou por várias decepções 

amorosas e não acredita na convivência harmoniosa entre os sexos, afirma que 

procura companheiros e encontra somente patrões o que ocasiona a mudança dos 

objetivos da personagem redirecionados para a carreira.  

O desejo por alguém do mesmo sexo aparece no texto a partir da 

personagem Leopoldina, a dona do pensionato que observa as hóspedes no 

banheiro através de um compartimento secreto dentro do guarda-roupa no seu 

quarto. Percebemos aí uma metáfora bem humorada da autora que define a 

personagem como alguém que literalmente “não saiu do armário”, termo que é 

usado quando alguém não assume a homossexualidade. Leopoldina não admite o 

desejo homoerótico quando seu segredo é descoberto e é confrontada pelas 

pensionistas. “Não. Ela gostava de ver mulher nua, mas tinha ódio ao mesmo tempo, 

porque detestava a mãe”. (ASSUMPÇÃO, p.58, 1964). Paira a estória de uma antiga 

hóspede enfermeira e homossexual que havia entrado na “vida” após sofrer o 

trauma de ser violada por um soldado encostada a um pé de arruda. Interessante 

notar que a personagem carrega um ramo de arruda em sua bolsa, planta associada 

nas religiões de ascendência africana no Brasil à proteção espiritual. Existe o 

comentário na peça: “No Brasil, do Arroio ao Chuí, toda quatrocentona é 
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macumbeira” (LEILAH, p. 37, 1964). A citação exibe mais um preconceito comum 

em nossa cultura, que é direcionado às religiões africanas e ao mesmo tempo 

declara a grande difusão das mesmas nas classes sociais elevadas, mesmo que de 

maneira disfarçada. Em outra ocasião do texto todas vão a um terreiro de macumba, 

com exceção de Maria, esta aproveita para receber o namorado, Carlão, no 

pensionato e só depois revela o segredo a Cecília.  

Leopoldina se arvora descendente da elite paulista com quatrocentos anos de 

tradição, uma sinhazinha que fugiu pra casar com um italiano e por isso perdeu sua 

fortuna. No final da trama é descoberta a verdade sobre a prostituta e o amante 

marinheiro que iludiram o antigo e crédulo proprietário conseguindo a posse do 

casarão onde montou o pensionato. Ela tem um bigode e passa boa parte da 

encenação fazendo contas ou jogando cartas, aos poucos seus segredos são 

desvendados por Maria e Cecília até que a venda do pensionato é concretizada e as 

hóspedes devem sair. O ambiente da pensão se desfaz quando o golpe militar é 

deflagrado e as mulheres participam da marcha da família com Deus pela liberdade, 

um movimento realizado em sua maioria por indivíduos oriundos da classe média 

brasileira, organizado pela igreja católica em apoio aos militares. A peça mostra com 

propriedade essa mentalidade comum à classe média do período que tinha medo da 

ameaça comunista e vai acreditar no chamado milagre brasileiro defendido pelo 

movimento militar que promove o golpe de Estado em 1964.  

O texto encena a correlação de forças que apoiaram e as que resistiram à 

ditadura militar ao se referir às revoltas camponesas no Nordeste e as greves 

estudantis e de trabalhadores. A personagem Carminha é apontada como X nove, 

alcunha de “dedo duro”, nome que se referia aos informantes do regime de exceção 

a se instalar no país, ela e Leopoldina vão apoiar o regime em troca de benefícios, a 

primeira realiza um casamento vantajoso com um militar em ascensão e é nora do 

capitalista estrangeiro que vai comprar o pensionato de Leopoldina. A empregada 

Joana perde o emprego no mesmo momento em que o marido é demitido por 

participar do movimento sindical, marido esse que abandonou o Nordeste por está 

envolvido em conflitos no campo. Antonia e Maria participam de manifestações e 

organizações de esquerda, elas vão ser contrárias à marcha da Família com Deus, 

junto com Cecília, no entanto, o auge da repressão é mostrado na peça através da 

morte do estudante Carlão, namorado da personagem Maria. Carlão frequentava o 

Arena e o Oficina, teatros de resistência e participou de vários movimentos na 
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faculdade Maria Antonia. O atropelamento fornece pistas sobre o novo regime 

ditatorial e provoca a morte de Cecília, a jovem vai revelar a paixão secreta nutrida 

pelo namorado da amiga e se suicidar, cortando os pulsos na banheira. “O que se 

conhece com o nome de consciência crítica é a distância do que interpreta em 

relação ao objeto e ao signo.” (PROSS, 1980, p.19). O texto de Leilah Assumpção 

termina de maneira trágica quando começa a ditadura militar no Brasil, no 1º de abril 

de 1964. Da mesma forma que o golpe se tornou revolução e passou a constar nos 

livros como ocorrido em 31 de março, a revelação sobre a passagem secreta que 

levava ao porão onde estavam escondidos os indícios da prostituição de Leopoldina, 

plumas, roupas decotadas entre outros, é mostrada na encenação como algo que 

parece não ter acontecido e assim é encerrada a trama. 

A escrita de Leilah nos remete a discussões políticas próprias a esse capítulo 

da História dos países da América latina, como a Argentina e o Chile, só para citar 

dois exemplos pontuais, que nas décadas de 60 e 70 do século XX se viram 

governados por regimes ditatoriais apoiados pelos Estados Unidos da América, no 

contexto da guerra fria com a então URSS e da disputa ideológica entre as ideias 

marxistas e liberais. A peça não se restringe ao momento político ela mostra também 

conflitos de geração, existenciais e as questões do gênero feminino, principalmente 

no que tange à sexualidade. “A partir de sua linguagem aberta, que despreza a 

literatura para adquirir uma verdadeira eficácia dramática, vários jovens tentam um 

teatro mais autêntico e só mostram compromisso com sua própria experiência 

humana”. (MAGALDI, p.237, 1998). Leilah Assumpção vai abordar esses 

questionamentos presentes na vida das mulheres, no texto aqui abordado e em 

muitos outros, partindo dessa nova configuração política a se desenhar no início da 

década de 70, quando discussões como o divórcio, o aborto e a liberação sexual da 

mulher vão ser evidenciadas.  

Analisar a dramaturgia de Leilha Assumpção nos leva a repensar o período 

retratado no texto, o que fornece pistas de compreensão do momento atual, seja no 

Brasil ou nos demais países da América do Sul que passaram por regimes 

ditatoriais. “Segundo Lehmann, mesmo a arte que nega pela provocação deve criar 

o novo com base em sua própria substância, ganhando identidade a partir de si 

mesma e não pela negação das normas anteriores.” (FERNANDES, p.16, 2010). 

Agir de acordo com esta reflexão a respeito de quem ou o quê opera as durações ou 

transformações diárias, pelas quais passam os gêneros a política e a sociedade 



60 

 

 

60 

atual pode significar mais uma alternativa para se pensar o espaço da mulher na 

sociedade também como portadora de desejo e produtora de cultura. 
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RESUMO: Neste artigo apresento as conclusões de minha leitura quanto às representações do corpo no livro 

Embrulho líquido, da poeta Bianca Lafroy. Questionei como a poeta representou o corpo em seu livro, quais 

recursos poéticos, estéticos e estilísticos foram utilizados na escrita da obra e, em especia.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Mas é preciso tornar mais complexa essa noção de corpo, mostrar o papel que nele 

desempenham as representações, as crenças, os efeitos de consciência: nada mais 

que uma aventura aparentemente ‘fictícia’, com seus pontos de referência 

interiorizados redobrando os pontos de referência de imediatos, reorientando sua 

força e seu sentido. (CORBIN, COURTINE, VIGARELLO, 2008, p. 8) 

 

[...] o corpo existe em seu invólucro imediato como em suas referências 

representativas: lógicas ‘subjetivas’, também elas variáveis com a cultura dos grupos 

e os momentos do tempo. (Idem, p. 9. ) 

 

O corpo é uma ficção, um conjunto de representações mentais, uma imagem 

inconsciente que se elabora, se dissolve, se reconstrói através da história do sujeito, 

com a mediação dos discursos e dos sistemas simbólicos. (CORBIN, 2008, p. 7) 

 

 

 As epígrafes acima foram retiradas de uma obra que se tornou um clássico para os estudos sobre a 

história do corpo, o que denota a sua importância como fonte de pesquisa para os estudos históricos. Nelas vê-se 

que os estudos na área citada não privilegiaram somente a dimensão física do corpo, observando-o a partir das 

contribuições da biologia ou de outras áreas e saberes médicos, mas também focalizaram as “representações”, as 

“crenças”, os “efeitos de consciência” e as “lógicas subjetivas” para escrever uma história do corpo em que este 

fosse visto de forma “mais complexa”. Esta complexidade viria também das representações, não somente delas 

em si como manifestações artísticas sobre o corpo, mas também delas como produtoras de um corpo físico que é 

considerado também ficcional.  

 Então, seguindo esse caminho, procurei valer-me da História e da Literatura,  uma vez que a Literatura 

pode ser definida como uma das linguagem da representação e com a qual a História pode contribuir 

significativamente para o seu entendimento, considerando que as representações, quaisquer que elas sejam e 

entre elas as do corpo representado pela literatura, variam no tempo e no espaço e estão ligadas não somente a 

fatos individuais como também à situações, fatores, condições coletivas e sociais. Neste artigo, trabalho com o 

conceito de representação considerando a sua diversificação ou polissemia a partir do conceito de “representação 

coletiva” de Durkeim (1898), de “representação social” de Roger Chartier (1990, 1991), considerando a 

existência de outros conceitos como o de Carlos Ginzburg Serge Moscovici e Denise Jodelet (SANTOS, 2011). 

É preciso também dizer que este artigo tem como fundamentos teóricos e práticas metodológicas a inter e 

transdisciplinaridade, atravessadas pela arte e, mais detidamente, pela poesia.  
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Quanto à fonte de pesquisa, devo dizer que, dentre as inúmeras obras da literatura brasileira 

contemporânea, selecionei um único livro. Trata-se de Embrulho líquido, de Bianca Lafroy, poeta e ficcionista 

brasileira, curitibana nascida em 1985. Os critérios usados para a seleção foram: 1. A idade d@ poet@ quando 

do lançamento do livro, que, no caso específico era de  27 anos,  o que a insere na categoria dos jovem, ou seja, 

entre a idade de 15 a 29 anos, segundo a PEC da Juventude
1030

, atendendo assim ao objetivo e público alvo desta 

coletânea; 2. A ligação d@ poeta@ com a população LGBTTT. Sobre este critério tratarei mais adiante.  

O livro, que me foi presenteado pelo poeta e amigo Carlos Augusto Lima, me chamou atenção logo 

pelo título – Embrulho líquido – pois, como tod@s sabem, embrulhar líquido não é tarefa das mais fáceis, só 

não diria ser impossível. Observei que Bianca Lafroy não usara verbos como engarrafar, encapsular, reter, 

conter, o que tornaria o seu trabalho de poeta e o meu de  leitor e de crítico supostamente mais fácil, porém mais 

óbvios. Assim, logo vi que os caminhos para conhece-la não seriam os caminhos óbvios. Resolvi, então, seguir 

os indícios, as pequenas pistas, aquilo que o livro me diria primeiramente aos meus sentidos.  

A palavra “embrulho”, por exemplo, me soava estranha, sobretudo na boca de uma poeta de vinte e oito 

anos para a qual a palavra “pacote”, a meu ver, talvez caísse mais atualizada. Desde o princípio, me senti 

confrontado com o livro. Assim, segui os passos de quem se propõe a desvendar algo para o qual se sentira, além 

de confrontado, atraído. A princípio, tateei o livro, observei a capa, o desenho, feito por Maxx Figueiredo, de 

uma figura andrógina existente nela, com algo longo, talvez uma tromba, no lugar do pênis, uma cabeça que me 

fazia lembrar os adereços de Carmem Miranda e os movimentos dos bailarinos do grupo Dzi Croquetes. Senti o 

cheiro do livro, folheei calmamente cada uma das páginas, li a primeira em busca de referências, olhei 

calmamente o projeto gráfico e as fotos feitos por E. Segrob e finalmente comecei a leitura do texto. Sim, Bianca 

Lafroy me capturara e este texto que agora eu escrevo talvez seja um pedido para que ela me capture ainda mais.  

 Busquei informações sobre o Embrulho líquido e, felizmente, encontrei uma entrevista na qual a 

poeta fala de sua poesia:   

 

Embrulho liquido é um poema em muitos poemas. Pode ser lido em partes, pode ser 

lido num fôlego só. É circular e pode receber acréscimos tanto quanto eu desejar. 

Penso em continuar acrescentando. Também penso como seria reescrever ‘Embrulho 

líquido’ na velhice. A queda de um travesti é trágica. Talvez aí sim aparecesse o 

significado mais “marginal”, numa condição de exclusão. Atualmente, ‘Embrulho 

líquido’ é um diário das ruas. Não que não seja mentiroso também. Mas anoto as 

coisas que vivo e depois trabalho o modo de dizê-las. Busco também a linguagem. 

Caso contrário, não seria poesia. Eu vejo ‘Embrulho líquido’ como um texto que 

manipulo, mas compreendo que o leitor tenha dificuldade em separar minha 

biografia da minha poesia. Não é algo que me preocupa. Não escrevo para 

ensinar. 
1031

   

 

De fato, o que me capturou foi a qualidade do que eu lera e daquilo que me capturara eu fiz algumas 

seleções de temas, de recursos da linguagem, de referências a obras, a autores, a nomes de pessoas como 
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 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 138/08 – a chamada PEC da Juventude - foi aprovada em 13 de 

julho de 2010, inserindo o termo “jovem” no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição 

Federal, assegurando ao segmento citado da população brasileira direitos que já foram, constitucionalmente, 

garantidos às crianças, aos adolescentes, aos idosos, aos indígenas e às mulheres.  Fonte: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/149638-PEC-DA-
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http://www2.uol.com.br/omossoroense/050204/entrevista.htm


63 

 

 

63 

Giancarlo Huapaya, José Lezama Lima, Leonarda Gluck, Roberto Echavarren, Daniel Spoerri, Nestor Perlonger, 

Borges, de expressões até chegar a definição daquilo que mais me interessava escrever sobre a poesia de Bianca 

Lafroy: as representações do corpo. Durante a escrita do artigo, encontrei Bianca no Facebook e foi inevitável 

adicioná-la à minha rede de amigos. Creio que sejam os sinais de uma critica feita nos tempos atuais, porém não 

tão estranhos quando comparamos as postagens às cartas trocadas entre autor@s e critic@s, entre autor@s e 

tradutor@s. Tivemos algumas conversas sobre o livro, porém o artigo em sua totalidade chegará de forma inédita 

aos olhos de Bianca Lafroy e d@s leitor@s em geral. Dito isto, passo à segunda parte do artigo. Nelas, analiso as 

representações do corpo nos cinco poemas de Embrulho líquido, na sequência em que eles aparecem no livro. 

Desejo-lhes que a leitura seja prazerosa. 

 

1. A “ESCRITA-MUCOSA” OU O DE-DENTRO FRAGMENTADO DA POESIA DE BIANCA LAFROY 

 

Mucosa é o nome dado ao conjunto formado por epitélio mais tecido conjuntivo que 

reveste as cavidades úmidas do corpo, em contraste com a pele onde a superfície é 

seca. Portanto, recobre locais como a boca, intestino, bexiga, etc. Seu tecido 

conjuntivo é denominado lâmina própria ou córion. 

 

 

 Embrulho líquido é composto por “cuã”, “paisana”, “montagem”, “pista” e “quarto” mais um poemas 

que, a meu ver, lhe serve de abertura. Neste, aparece a expressão “escrita mucosa”, que tomei como título desta 

parte do artigo e o fiz por acreditar que a expressão me sinalizava, ao menos em parte, o que eu encontraria no 

corpo do texto ou no texto-corpo que eu procurava investigar. A “escrita-mucosa” de Bianca Lafroy me 

encaminhava para uma escrita sobre o de-dentro, sobre o interior, mas ao mesmo tempo sobre o de-fora, sobre a 

parte física e íntima, essa nossa parte que não se expõe em público, diferentemente da pele, esta parte seca, 

exposta, em contraste com o úmido, com o de-dentro, contraste, aliás, que é um dos recursos da poeta como 

demostrarei adiante.  

 Na poesia de Bianca Lafroy, escrita e corpo me parecem intimamente ligados. E esta ligação ganha 

reforços se consideramos a sua fala sobre a realização de sua escrita e o convívio com o seu corpo a respeito do 

que ela afirma na entrevista já aqui citada:  

 

Meu corpo está dentro da obra, mas não pela forma dramática, “marginal”. É uma 

exclusão pretendida. Tiro vantagem desta margem. Tiro do meu corpo tudo o que de 

melhor ele pode me dar. Vivo dele. O paradoxo é que por mais que a linha que 

separa a minha obra da minha vida seja tênue, não estou exposta o suficiente para 

ser devorada pelos românticos e adoradores mórbidos. “Embrulho líquido”, a rigor, 

expõe a fraqueza do corpo heterossexual. A segunda natureza acende e a agente do 

prazer.     

 

 

E Bianca Lafroy segue afirmando sobre a relação entre corpo, sexo e escrita: 

 

Eu faço sexo como tudo mundo faz, ou seja, por prazer, por necessidade. Posso até 

ser um reprodutor... Isto é uma situação. A diferença é que também faço sexo porque 

me dá dinheiro. Por um único motivo: quero ser escritora. Vendo o meu corpo 

para não vender o meu texto. [grifo meu] 
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Vale relembrar que a escritora afirma que “anoto as coisas que vivo e depois trabalho o modo de dizê-

las. Busco também a linguagem. Caso contrário, não seria poesia.” Nesta busca pela linguagem, coube-me fazer 

algumas perguntas: 1. Como Bianca Lafroy representou o corpo? 2. Quais recursos poéticos a escritora usou nas 

representações que fez do corpo. Estas perguntas me serviram de problemática e foi a elas que procurei 

responder nas partes que seguem.  

 

1.1 Cuã 

 

 No citado poema que abre Embrulho líquido  - Cuã
1032

 - tem-se pistas de como Bianca Lafroy 

representa o corpo ao falar de uma personagem: a “passante da noite”. O fato de sua poesia ter personagens, 

evidencia uma outra característica de sua escrita: a poesia narrativa, que se repetirá no poema “Paisana” como 

demonstrarei a seguir.  Aliás, em entrevista concedida ao jornalista Ricardo Sabbag, em 12. 10. 2003, que 

perguntou – A poesia é questão de preferência ou necessidade artística? - Bianca Lafroy afirmou:  

 

Talvez porque tenha lido mais prosa e minha história de vida seja mesmo 

transbordante, a minha poesia parece nascer daquele vacilo da prosa, ou melhor, 

daquele momento em que a prosa se transforma em poesia. É como se a minha 

poesia estivesse na crista da prosa. Apesar de eu não me considerar escritora, só 

poeta. O fato é que não consigo separar preferência e necessidade.  

 

O corpo da “passante da noite” não está inteiro ou não se mostra por inteiro ou não se deixa ver por 

inteiro. Trata-se de uma representação de corpo que encontra matéria em referentes recortados, em “fragmentos”, 

em “uma breve obra de arte”, em “isolado”, em “ouriço” e em “urbe”. Esta fragmentação me parece expandir-se 

para os demais poemas e foi com esta hipótese que trabalhei na leitura e interpretação da poesia de Bianca 

Lafroy, o que foi reforçado com a leitura de uma de suas entrevistas na qual ela diz: 

Embrulho Líquido. Um poema que escrevo já há vários anos, um texto mutável, que 

escrevo, escrevo e escrevo. Também pode ser lido como uma série de poemas, pois 

é dividido em 50 partes, e com uma linha tênue que as amarra, como se fossem 

fragmentos. 

 

 “O CORPO”, ou melhor, “O CORPO DA CASA” é o primeiro verso do poema em que “cuã” aparece.  

E esse corpo da casa “é o útero”, o lugar, a parte, o órgão que a narradora, a personagem, a escritora “mais 

gosta”.  E não titubeia em dizer: “Na cuã materializo/ o que sinto. Escrevo/ um poema para cada peça.” 

Corporificar e humanizar o espaço é uma das formas de representar o corpo que se encontra na poesia de Lafroy. 

O corpo é por si um lugar, um modo de ocupar lugar no espaço como afirma Alain Corbin: “O corpo ocupa um 

lugar no espaço. E ele mesmo é um espaço que possui seus desdobramentos: a pele, as ondas sonoras de sua voz, 

a aura de sua perspiração. “ (2008, p. 7) Neste sentido, falar de corpo é falar de espaço e vice-versa.  

A relação entre corpo e casa pode ser lida em outro poema: “O que me encantou/além de ela ser 

DOMÉSTICA e/ decifrar os chakras da casa/ feito Daniel Spoerri -/ seus quadros-armadilhas.” Uma casa com 

chakras é um corpo, um corpo espiritual. O uso dos sentidos é um outro modo de representação do corpo em 

Embrulho líquido: o apelo ao paladar, à audição, ao olfato, à visão, como em “A tigela de arroz amanhecido/ 
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suplicando rejuvenescimento/ ao outro punhado”. No cotidiano da cuã, a poeta representa formas de 

humanização dos objetos, seguidas da corporificação a partir do apelo ao rejuvenescimento, do olhar para este 

arroz amanhecido que se quer mostrar e se quer novo.  A alimentação, que é este movimento entre o de fora e o 

de dentro do corpo, o contato com as mucosas, é uma outra referencia presente em cuã, como no trecho do 

poema citado acima que faz referência à Eat-Art e ao trabalho de  Daniel Spoerri, um dos criadores do Novo 

Realismo. No caso específico da Eat-Art, termo criado por Spoerri, vale destacar que não interessa a duração do 

objeto artístico, mas a sua experimentação. Comer a arte, alimentar-se dela literalmente é estabelecer uma 

relação dela com o corpo.  

 Além do arroz, as azeitonas são associadas aos olhos como em “Os olhos verdes que estavam dentro/ e 

não eram de vidro/ foram para a pizza.” São imagens de um corpo fragmentado no cotidiano da casa. 

Fragmentos aos quais a poeta faz referência ao tratar do corpo, não dele todo, mas de partes dele: “Hoje os pelos 

pareciam duros./ Fiz vários COÁGULOS ao retirá-los/ da superfície visível.” Em cuã, as referências ao corpo 

passam, às vezes sutilmente, pelo gênero, sobretudo pelo jogo entre masculino e feminino de alguns termos 

como em “ O tomate -/ uma fruta –“ ou “Saiba que é de louça./ (Ele dirá que é de plástico.)” e em “Quem saberá 

o que ela sentiu/ ao perceber que a farda/ que vestia de polícia florestal/ é igual para homem/ e mulher?”. Esse 

sentimento, esse saber não saber é sentido e sabido no corpo pois, como afirma Alain Corbin, “o corpo é o lugar 

das sensações”.  (2008, p. 7). 

 

1.2  Paisana 

 

 Este é o segundo poema do Embrulho líquido, que, assim como no primeiro, apresenta uma 

personagem: homem-silicone a quem as famílias em “lugares de bem/ (supermercado, lanchonete, shopping) [...] 

miram olhos-fuzis”. Pelas famílias o homem-silicone é “reconhecido (a)”, portanto a poeta continua a usar o 

recurso do jogo de gênero e, desse modo, mostra um corpo que é construído ou como diria Corbin: “[...] o corpo 

aparece como resultado de uma construção, de um equilíbrio estabelecido entre o dentro e o fora, entre a carne e 

o mundo.” (2008, p. 8).  Uma parte do corpo do homem-silicone é revelada: o LÁBIO-LEPORINO e, com a 

revelação desta parte do corpo, a revelação sobre outros homens: “Que pai suportaria a luz do sol/ caso fosse 

revelado/ o gemido do toque desse LÁBIO PEPORINO/ em seus freios?” e continua a poeta falando de uma 

deformação dental: “(lembra da fricção labial sobre o vão/ do meu dente tortinho?)”. A pergunta abre o texto 

poético para a participação do leitor, talvez para um leitor específico (sobretudo por estar escrita entre 

parênteses). Na narrativa em prosa, este leitor corresponderia ao narratário, ou seja, aquele para quem se conta 

um fato.  

 O corpo continua a parecer em partes como se lê nos versos “Lubrificar orifícios é uma ARTE.” A 

partir desses versos, aparece mais uma personagem da poesia de Bianca Lafroy: o michê, que passa por uma 

formação para “dominar os próprios mucos” o que “é como aprender uma língua antiga”. Assim, novamente o 

domínio do corpo se compara à língua.  
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Saí p'ra lá peste!
 1034

 
 
RESUMO 

Este artigo apresenta alguns aspectos da complexa relação entre corpo, cultura e 
gênero nas sociedades contemporâneas, reflexão que nasce do resgate de 
personagens femininas presentes na literatura brasileira, caracterizadas como 
“masculinizadas”. Nessas narrativas, o corpo é atravessado por discursos e de 
conflitos inerentes às relações de gênero, nos quais se expressa o poder. A 
problematização resgata a fragmentação das concepções a respeito do corpo, da 
sexualidade e do gênero no mundo contemporâneo, mas, sobretudo, uma reflexão 
sobre os significados urdidos a partir do conflito entre a tradição e a emergência de 
novos conceitos. Nesse estudo, confere-se destaque às relações entre performance 
e gênero, a partir do diálogo entre autores como Michel Foucault (2005), Judith 
Butler  (2002, 2003) e Beatriz Preciado (2011). Através desses autores, discutem-se 
personagens como Diadorim, Maria Moura e Luzia Homem. 
UMA HISTÓRIA DE MARIAS, LUZIAS E DIADORINS 

 

“Sou diferente de todo mundo. Meu pai disse ‘que eu careço de ser diferente, 

muito diferente’”(ROSA, 2006, p.109). Diadorim, personagem emblemático de 

Guimarães Rosa1035, nessa elocução, não apenas confirma sua distinção dos 

demais personagens da obra, mas revela como seu percurso identitário foi marcado 

pela performance1036. Ela, jovem bonita e valente, ao se disfarçar de jagunço, tenta 

viver “descorporificada”. Essa des-corporificação modela um novo corpo, afastando-

a da condição feminina em um mundo em que predomina uma tensão de forças 

exercidas, especialmente, pelos homens. Nesse ambiente hostil, dominado pela lei 

do mais forte, Diadorim vive como homem para agradar seu pai, Joca Ramiro, e 

suprir a necessidade deste de ter um filho varão. Mas, mesmo as vestes rústicas de 

menino não escondiam sua beleza impactante, as finas feições, os olhos verdes, a 

voz muito leve e aprazível. Tal qual o apaixonado Riobaldo dele se lembra, 

evocando o moço vistoso que conheceu ainda menino, no porto De-Janeiro, repleto 

de canoas boiantes: “Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das 

compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afilhadinho” (ROSA, 2006, 

p.138).  

O corpo altivo de Diadorim, marcado pelo destemor, era a expressão de uma 

masculinidade que contrastava com a de Riobaldo, seu melhor amigo e 

companheiro de bando. Órfão e inseguro, Riobaldo, inicialmente apresentou-se em 

desamparo e dúvida, tomado pela vergonha e pelo medo. Mas, ao acompanhar 
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 O termo performance é utilizado no sentido atribuído por Judith Butler na obra “Problemas de Gênero” 
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Diadorim em suas andanças, tornou-se gradativamente um jagunço confiante e bom 

de tiro, que termina por assumir o comando do bando. Diadorim é o seu modelo 

ideal; é quem o ensina a apreciar as belezas sem dono, a vencer o medo, a pensar 

e agir como “homem”.  

A ficção de Guimarães Rosa evidencia que tanto Diadorim como Riobaldo 

estavam presos à materialidade do corpo e às suas normas reguladoras. Conforme 

vai refletir Judith Butler, uma das mais destacadas pensadoras da Teoria Queer, “o 

gênero pode ser compreendido como um significado assumido por um corpo (já) 

diferenciado sexualmente; contudo, mesmo assim esse significado só existe em 

relação a outro significado oposto” (BUTLER, 2003, p.28). Para ela, sexo não só 

funciona como norma, mas também faz parte de uma prática regulatória que tem o 

poder de produzir, demarcar, delimitar a diferenciação, dos organismos que controla. 

(BUTLER, 2002, p.18). Portanto, nesse trabalho, pretende-se entender o corpo 

distanciado das elaborações essencialistas que tornam fixas e imutáveis as 

categorias “feminino” e “masculino”. 

No texto de Rosa, Riobaldo custa a admitir os sentimentos muito além da 

amizade e reluta “contra o querer gostar de Diadorim mais do que, a claro, de um 

amigo se pertence gostar” (ROSA, 2006, p.36). Esse afeto que não ousava 

expressar-se fisicamente aparece vibrante no relato memorialista de Riobaldo: “Que 

mesmo, no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de empapar todas as 

folhagens, e eu ambicionando de pegar em Diadorim, carregar Diadorim nos meus 

braços, beijar, as muitas demais vezes, sempre” (ROSA, 2006, p.39). 

A tensão sexual e o encantamento entre os dois amigos é sugerido em 

diversas passagens da obra: um amor nunca consumado ou revelado em palavras, 

mas expresso em nuanças, olhares, ciúmes amargosos e devaneios:  

Diadorim: que, bastava ele me olhar com os olhos verdes tão em sonhos, e, 
por mesmo de minha vergonha, escondido de mim mesmo eu gostava do 
cheiro dele, do existir dele, do morno que a mão dele passava para a minha 
mão. O senhor vai ver. Eu era dois, diversos? O que não entendo hoje, 
naquele tempo eu não sabia. (ROSA, 2006, p.489). 
 
 

Em diversas passagens de “Grande Sertão: Veredas”, o impedimento dessa 

afeição decorre da noção de gênero, atributos que indicam o que a pessoa é, como 

é chamada, como deve ser considerada socialmente. Diadorim, moça bonito, 

“tornou-se” homem, submetendo-se às leis sociais decorrentes de seu contexto, que 

determinavam tanto para ela como para seu amigo, um conjunto de regras de 
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comportamento. Não apenas o corpo de Diadorim foi interpretado como de um 

homem, mas tudo o que nele estava associado o ajudaram a ser definido como tal: a 

forma de andar, de falar, o distanciamento mesmo da forma de ser “feminino”1037. As 

inscrições estavam, sobretudo, marcadas pelo vestuário jagunço: os gibões de couro 

e as armas à mostra, símbolos de uma ordem superior de macho, do tipo que não se 

dobra ao medo, a covardia, a rendição. Para sobreviver e viver a experiência como 

jagunço, Diadorim havia “apagado” de si as marcas do feminino, o que constituiria a 

primeira diferença sexual a ser notada em relação à Riobaldo e aos demais. Adotou 

em relação a estes uma performance de assemelhamento e não de distinção: eram 

considerados iguais e, não, diferentes.  

Tal disposição remete ao conceito de habitus, largamente usada nas ciências 

sociais, e que remonta à noção de “hexis”, criado pela tradição aristotélica. O 

conceito, traduzido por Tomás de Aquino (1225-1274) como “habitus”, designa as 

disposições psíquicas que podem ser influenciadas pela educação, por exemplo. 

Porém, tais disposições psíquicas não são nem inconscientes, nem subtraídas à 

ação da vontade, nem determinadas de maneira exclusivamente social, e, muito 

menos, determinadas unicamente pela posição do sujeito no sistema de 

estratificação social, conforme Boudon (1990) vai esclarecer:  

... estas disposições não determinam de modo nenhum de maneira 
mecânica nem as representações nem as ações do sujeito. É preciso 
concebê-las mais como quadros ou guias, de que o sujeito pode 
desligar-se com maior ou menor facilidade. É por isso que É. 
Durkheim pode ver na educação não um adestramento, uma 
inculcação ou uma programação, mas um processo que contribui 
para aumentar a autonomia do indivíduo. (BOUDON, 1990, p.79). 

 
 

O conceito de habitus esclarece, em certa medida, a noção de que Diadorim 

era “diferente de todo mundo” não apenas porque o seu pai assim determinou, mas, 

sobretudo porque “carecia de ser diferente”. As razões pareciam ser muito pessoais. 

Mas, para satisfazer a essa determinação de ser ser diferente, Diadorim tinha que se 

assemelhar aos homens e distinguir-se das mulheres de seu tempo, operando uma 

ruptura violenta das tradições e expectativas. De jagunço andrógino, cuja imagem 

ambígua era constantemente insinuada ao leitor por meio das memórias de 
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coadjuvante. 
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Riobaldo, em seu trágico final, passa a ser reconhecida como uma moça a quem o 

exercício da feminilidade foi-lhe negada. 

Se Mauss afirma que o corpo é o “primeiro e mais natural instrumento do 

homem” (1974, p.217), é sobre ele que vão estar registradas as marcas do social. É 

possível perceber as marcas dessa racionalidade sobre o corpo de Diadorim, todo 

ele imbuído da necessidade de esconder sua “natureza” biológica, deixando 

transparecer apenas o que existia em si de masculino. 

Para Judith Butler, o gênero é construído socialmente a partir de “significados 

culturais assumidos pelo corpo sexuado” (BUTLER, 2003, p.24). Em sua obra 

“Problemas de Gênero” (2003), Butler rediscute a natureza binária entre gênero e 

sexo. “A hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente a 

crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete o sexo 

ou é por ele restrito” (BUTLER, 2003, p.24). Dentro da lógica consolidada social, 

cultural e historicamente, os corpos, para fazerem sentido, devem expressar-se sem 

ambiguidade. Assim, o corpo masculino significa “macho”, e o corpo feminino, 

fêmea, modelo discursivo/epistemológico que Monique Witting chamou de “contrato 

heterossexual”; Adrienne Rich, de “heterossexualidade compulsória”; e Butler, de 

“matriz heterossexual” (BUTLER, 2003, p.216-217).  

No romance de Guimarães Rosa, é possível perceber que tanto o corpo de 

Diadorim como o de Riobaldo estava imbricado às marcas de gênero. Tais corpos 

eram como “recipientes passivos de uma lei cultural inexorável”, numa ordem 

hegemônica que era capaz de admitir somente a polaridade entre sexos e gêneros: 

homem/mulher, macho /fêmea. O corpo, nesse pensamento arrazoado, é apenas 

instrumento ou meio passivo, “sobre o qual se inscrevem significados culturais” 

(BUTLER, 2003, p.27). Tais reflexões evocam Simone de Beauvoir, quando ela 

reflete em sua obra “O Segundo Sexo”, que não se nasce mulher, mas torna-se 

mulher. Em “Grande Sertão: Veredas”, não se nasce homem; torna-se homem. Essa 

construção é algo além da biologia; é cultural, mas, sobretudo, discursivo, conforme 

vai refletir Butler: o discurso cultural hegemônico, baseado nas estruturas binárias, 

se apresenta como linguagem da racionalidade universal (BUTLER, 2003, p.28). 

Assim, para Butler, o gênero não é um artifício que se pode adotar ou rechaçar 

voluntariamente: se constrói por meio das relações de poder, assim como as normas 

reguladoras desses corpos e a materialidade do sexo são produzidos e mantidos por 

meio de uma repetição ritualizada (BUTLER, 2002, p.13). 
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Mas, a reiteração dessas normas reguladoras é sempre necessária, porque, 

segundo Butler, os corpos nunca acatam inteiramente essas normas, mediante as 

quais, se impõe a materialidade do sexo. No romance de Guimarães Rosa, é 

possível perceber as instabilidades das inscrições de gênero e as possibilidades de 

rematerializações abertas por esse processo. Diadorim é todo feito de 

ambiguidades: embora as demonstrações de macheza, seu corpo é vistoso, macio, 

delicado. Já Riobaldo, nascido homem, embora não apresente um comportamento 

efeminado, ocupa um lugar destinado às heroínas apaixonadas, que são cortejadas 

pelo herói viril. Analisando seu perfil à luz da Teoria Queer, tanto Diadorim como 

Riobaldo estabelecem seu gênero por meio da perfomatividade, prática reiterada de 

comportamentos e discursos, mediante os quais o sexo e o gênero são 

materializados no corpo.  

A história de Diadorim disserta sobre mulheres que rejeitam as estruturas 

performativas convencionadas, social e historicamente, para adotarem um 

comportamento que carece de consentimento; pelo contrário: estabelece-se como 

contestação, um ponto de dúvida em um ambiente dominado por certezas. A 

presunção de fragilidade, de submissão e de ternura, que marcam a imagem da 

mulher nesse rincão do país é contrariada não apenas por Diadorim, mas por uma 

longa lista de personagens da literatura brasileira que demonstram a diversidade e a 

complexidade da sexualidade, e não, como se diz no senso comum, uma 

“sexualidade ao avesso”.  

Este também é o caso de Luzia-Homem, que dá vida ao romance de 

Domingos Olympio, publicado em 1903. Nem tanto mulher, nem tampouco homem, 

Luzia mostra em seu corpo a ambiguidade entre o feminino e o masculino, a 

confusão de gêneros que provoca uma tensão entre os papéis socialmente inscritos 

em uma cultura hegemônica masculinista do Brasil no início do século XIX: 

Muitas se afastavam dela, da orgulhosa e seca Luzia-Homem, com secreto 
terror, e lhe faziam a furto figas e cruzes. Mulher que tinha buço de rapaz, 
pernas e braços forrados de pelúcia crespa e entornos de força, com ares 
varonis, uma virago, avessa a homens, devera ser um desses erros da 
natureza, marcados com o estigma dos desvios monstruosos do ventre 
maldito que os concebera (OLYMPIO, 2003.p.30). 
 
 
 

Luzia-Homem cresce no sertão do Ceará, assolado pela seca. Mulher 

diferente das demais, Luzia é acostumada à aridez da terra e a vida dura. Faz todas 

as tarefas tipicamente masculinas: é vaqueira e roceira, carrega tijolos nas costas. É 
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quieta e não tem os mimos das donzelas do lugar. Entretanto, há de se questionar 

esse “falso naturalismo”: será que as donzelas que proliferaram na literatura 

brasileira de meados dos séculos XIX e XX, não seriam fruto do momento da 

literatura porque passava o país, uma vez que no romantismo, elabora-se um 

modelo muito bem delineado de feminilidade... O próprio autor, Domingos Olympio 

forja a sua criatura e distancia-se dela, como tomado de “asco”. Sua personagem é 

desafiante, associada a um corpo imperfeito e abjeto, cujo destino não poderia ser 

feliz. 

Não apenas naquela época mulheres assim provocavam desconforto. E a 

maior inquietação decorria justamente porque desafiavam “o lugar e a autoridade da 

posição masculina”, como diria Butler (2003, p.7). Pode-se acrescentar, ainda, que 

tais mulheres, chamada por Olympio de “viragos”, expunham a fragilidade dos 

papéis de gênero atribuídos como “naturais”, tal como problematiza a frase 

emblemática de Beauvoir. 

O comportamento avesso de Diadorim e de Luzia-Homem contraria o lugar 

socialmente definido para homens e mulheres, cristalizados de maneira rígida nas 

normas sociais e na estética de uma família ideal, em que o lugar do homem e da 

mulher são bem definidos. Como Abrantes vai refletir: 

Se a personagem Luzia ousa colocar em cena questionamentos sobre a 
condição feminina naquele contexto, acaba por prevalecer, como sua 
qualidade mais superior, a de não ser uma mulher comum, mas uma 
“mulher-macho”, em que suas características viris ditavam seus 
qualificativos de superioridade entre as outras mulheres, ou seja, em meio 
àquelas que eram apenas “fêmeas”. (ABRANTES, 2010). 
 

 

Há de se perceber que qualquer que fosse a “nova” forma de expressão 

sexual, era sempre explicada por meio das categorias já cristalizadas e polarizadas, 

mulher, macho, fêmea... Qual é o sentido de nomear a ambiguidade sexual, 

estabelecendo vínculos indissociáveis com o gênero oposto? Maria Diadorina 

transformou-se em Diadorim; Luzia tem um apelido cravado em seu nome, 

lembrando a todos que sua existência “fora do lugar”, um “homem”. 

Butler, em suas análises sobre gênero, sugere que a primeira definição do 

sujeito se dá pela linguagem, pela maneira como os corpos são nomeados ou como 

cada um é designado. Essa nomeação constitui ou materializa aquilo que nomeia, 

produzindo corpos e sujeitos. Essa determinação compulsória sobre qual o sexo e 

qual o gênero do individuo é um processo limitado desde seu início, pois o sujeito 
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não decide inicialmente sobre o sexo que irá ou não assumir. Conforme observa 

Louro (2001), embora essas normas reiterem sempre, de forma compulsória, a 

heterossexualidade, paradoxalmente, elas também dão espaço para a produção dos 

corpos que a elas não se ajustam. “Esses serão constituídos como sujeitos “abjetos” 

– aqueles que escapam da norma” (LOURO, 2001), sujeitos estes, “socialmente 

indispensáveis, já que fornecem o limite e a fronteira, isto é, fornecem ‘o exterior’ 

para os corpos que ‘materializam a norma’, os corpos que efetivamente “importam” 

(LOURO, 2001). 

Rachel de Queiroz em “O Memorial de Maria Moura”, tal qual Guimarães 

Rosa e Domingos Olympio, não se detém apenas em construir uma personagem 

feminina que têm prazer em se travestir de homem: sua Maria Moura transgride a 

ordem vigente para ter acesso às condições de independência e autonomia a que 

somente os homens têm direito. Mas, viver conforme o universo masculino testa os 

limites dos papéis de gênero e Maria Moura quebra as expectativas dos homens ao 

se fazer tão macho quanto eles, a se distanciar do jeito das mulheres, frágeis e 

dependentes. Tanto age assim que é frequentemente comparada a animais 

selvagens, como onça, cabrita, cascavel. Os homens querem domá-la, subjugá-la, 

mas a tarefa se mostra difícil, quase impossível:  

_vou prevenir a vocês: comigo é capaz de ser pior do que com cabo e 
sargento. Têm que me obedecer de olhos fechados. Têm que se esquecer 
que eu sou mulher – pra isso mesmo estou usando estas calças de homem.  
 
Bati no peito: _Aqui não tem mulher nenhuma, tem só o chefe de vocês. Se 
eu disser que atire, vocês atiram; se eu disser que morra é pra morrer  (...) 
(QUEIROZ, 2004, p.85-91) 

  

Maria Moura não nasceu macho: transforma-se em um no decorrer da trama. 

Porém, mais transgressora ainda, não altera seu status de “fêmea”, de mulher. 

Porém, essa desordem social é reconhecida pelo outro como uma violência 

simbólica: Maria Moura não se submete aos homens; ela os manipula, os comanda, 

os vence.  

Moça de fazenda, Maria perdeu o pai muito cedo; a mãe suicidou-se por 

enforcamento; e então, para sobreviver, ela se torna amante do padrasto. Porém, 

posteriormente, ao suspeitar que foi ele quem assassinou sua mãe, acaba por 

mandá-lo matar. Diante da ameaça de seus primos de lhe tomarem a fazenda 

deixada como herança, a incendeia, partindo com os peões.  
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Em diversas passagens da obra, Maria Moura rompe valores tidos como 

naturais. Demonstra valentia e violência em vez da esperada fragilidade feminina. 

Maria Moura descobre que se aprende a ser homem também: 

E eu que quase esquecia a munição! Boa guerreira que eu ia ser! Mas a 
gente aprende, aprende. (...) Todo homem não aprende? Eles não nascem 
sabendo. Na sua infância havia possibilidades de façanhas com meninos 
pelas fazendas na caça, pesca, mas quando moça vivia presa dentro das 
quatro paredes da casa (QUEIROZ, 2004, p.65). 
 

Nesse trecho acima, Maria Moura critica a ordem estabelecida e aponta, mais 

uma vez, a falácia da “feminilidade natural”. Vestida em calças de homem, portando 

uma arma, parte com seu bando, para embrenhar-se no sertão. Para sobreviver, 

comete saques e provoca mortes pelo caminho. Eis como se define: 

Pra polícia eu podia negar, me fazer de pobre menina inocente. Isso era 
parte do jogo, todo mundo entendia. Pelo outro lado, eu tinha que ser 
temida e respeitada. (...) Minha ideia era meter na cabeça dos cabras e na 
do povo em geral que ninguém podia avaliar do que Maria Moura é capaz. 
(QUEIROZ, 2004, p.266-7).   
 
 

Embora não caibam generalizações, nesses exemplos literários, o desafio das 

mulheres é quanto ao seu papel de gênero, atitudes de subversão que parecem ser 

reforçadas pela adoção de roupas, trejeitos e comportamento tipicamente 

masculinos, contrariando a compreensão do que seria o comportamento adequado e 

atribuído às mulheres. Nessa perspectiva, as mulheres masculinizadas parecem 

rejeitar a condição de dependência e submissão aos homens; rejeitam a fragilidade 

e a fraqueza que lhe são atribuídas como características inerentes: são fortes, 

desprendidas, antipáticas, indomáveis, livres, poderosas. Porém, cabe esclarecer 

que não apenas as roupas e atitudes, por si só, determinaram a atitude queer: 

algumas vezes, como Diadorim, há um investimento na performance masculina, mas 

esta se coloca submissa a um desejo de seu pai... Maria Moura é uma mulher 

diferente de Luzia, considerada um “virago”: ela é insubordinada, valente, 

destemida, e por isso, diferente das outras mulheres descritas na obra, sempre à 

sombra de algum homem. Maria Moura, mesmo assumindo uma performance 

masculina, de homem destemido e dotado de poder, de voz de comando, não 

abandona sua condição feminina. Assim, cabe esclarecer, de forma incisiva, o que 

parece claro: sexo não é a mesma coisa de gênero e vice-versa.  

Se sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz 
sentido definir gênero como interpretação cultural do sexo. O gênero não 
deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado num 
sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de designar também 
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o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são 
estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o 
sexo está para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo 
qual a “natureza sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido 
como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente 
neutra sobre a qual age a cultura (BUTLER, 2003, p.25) 

Mesmo comandando o bando em seus assaltos e saques, Maria Moura 

desejava não banalizar a violência e a superioridade física: “É bom ter força. (...) 

podia ter matado, ferido, maltratado (...). E quando eu não fiz nada porque não 

queria, isso também foi bom, sinal de que eu comandava a minha força.” (QUEIROZ, 

2004, p.179). Conclui-se que Maria Moura afronta não apenas as regras de gênero, 

mas, sobretudo, as relações de poder, a partir das quais eram fundadas as 

diferenças percebidas entre os sexos, a hierarquia inevitável dos homens sobre as 

mulheres, e as classes sociais, o julgo dos ricos sobre os pobres.  

 

Considerações 

O que há de comum nessas três mulheres é que são heroínas que contrariam 

o modelo de comportamento ideal associado à mulher, desafiam os preceitos da 

moral burguesa, a sina das mulheres, destinadas a casar e não a vestir-se de 

homem, lutar, guerrear, envolver-se em tramas de sangue e morte. 

Nos corpos destas mulheres estão assinalados as pistas dessa insubmissão. 

Tal qual vai refletir Silvana Goellner ao considerar que “mais do que um conjunto de 

músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é também a roupa e os 

acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem que dele 

se produz, as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele se incorporam, 

os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele se exibem, a educação de seus 

gestos (GOEELNER, 2003. p.29).  

Estas mulheres viris demonstram não ter nenhuma preocupação com a 

aparência, afinal, parece ser fundamental para os autores dessas obras, romper com 

o modelo “patriarcal” de feminilidade física, cuja aparência é uma de suas maiores 

preocupações. Destaca-se e dá-se ênfase à performance. Todas as personagens 

retratadas nesse trabalho se produzem como querem ser lidas, evocando profundas 

questões de gênero: Luzia mantém seu buço es pelos espalhados no corpo; tão 

forte que carrega tijolos; mostra às outras, uma virilidade desconcertante; Maria 

Moura, veste calça masculina e impõe seu poder sobre um bando de homens; 

Diadorim veste-se e porta-se como homem, e mete-se em diversas guerras de 
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jagunço. Todas elas contrariam o modelo de feminilidade socialmente imposto, se 

insurgem contra as expectativas masculinistas. E essa rebeldia e insubordinação 

aos valores precisam ser reprimidas; em muitos casos, por meio da violência.  

Na literatura, as personagens másculas têm um final trágico: Diadorim é 

morta em combate corporal com o jagunço Hermógenes; Luzia-Homem é 

esfaqueada pelo soldado Capriúna, rejeitado por ela; e Maria Moura parte para a 

morte no final do romance de Rachel de Queiroz. Cabe dizer: quando é advertida de 

que a luta vai ser muito dura e que “não é briga para mulher”, Maria responde, sem 

temor: "Se tiver de morrer lá, eu morro e pronto. Mas ficando aqui eu morro muito 

mais". Tal a perspectiva dos criadores dessas personagens transgressoras: o fim 

trágico para restabelecer a ordem das coisas.  
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RESUMO 

Neste trabalho, investigaremos a presença e atuação de personagens femininas e sua caracterização na obra 

literária de Lima Barreto. Analisaremos apenas duas personagens entre as várias que compõem este universo 

feminino: Olga de Triste fim de Policarpo Quaresma e Edgarda de Numa e a Ninfa. Nestes dois perfis, 

notaremos a forma de agir, de se portar nas situações e o porte ontológico, isto é, o jeito de ser em si. Elas 

escapam do que é socialmente pré-definido devido às suas atitudes e poder de tomar as próprias decisões.     

Palavras-chaves: Mulher, Condição feminina, Afirmação social. 

 

ABSTRACT 

In this work we are going to analyze the presence and the action of feminine characters and their characterization 

in the literary work of Lima Barreto. There are only two characters from the feminine universe that are going to 

be analyzed: Olga from Triste fim de Policarpo Quaresma and Edgarda from Numa e a Ninfa. In these two 

profiles it is going to be noticed the way they act, behave and their ontology, i.e. their own way of being. These 

women scape from what is socially pre-defined due to their attitude and power to make their own decisions. 

Key-words: Woman, Feminine condition, Social assertion. 

 

 

I – A mulher em luta na sociedade 

  A mulher, como se convencionou no movimento pelos direitos humanos, faz parte das 

minorias políticas ao lado dos negros e outros grupos sociais politicamente minoritários. A 

luta desses grupos é para ter os direitos reconhecidos e respeitados e consequentemente 

conseguir espaço e voz ativa na sociedade. Esse processo arrasta-se, com avanços e 

retrocessos, no tempo e no espaço, ao longo de séculos ou milênios. Na França, segundo 

Michelle Perrot, durante a primeira metade do séc. XIX, os industriais com a família viviam 

no interior da fábrica, da qual as esposas faziam uma parte da contabilidade e acompanhavam 

a gestão. A condição em que enclausuraram a mulher, até o presente momento, inicia-se a 

partir da segunda metade do séc. XIX, quando a empresa familiar cede lugar às sociedades 

capitalistas. Desde então “produção e doméstico são nitidamente distintos” (PERROT, 2005, 

p.457). Percebe-se assim que o capital tem causado mais dano à sociedade e às pessoas em 

particular que aquilo que se imagina ter sido.  

A partir daí, cada vez mais se foi especificando o público e o privado, como forma de 

governabilidade e racionalização da sociedade; não bastasse a separação entre o público e o 

privado, destinou-se esses espaços a gêneros diferentes: aos homens tocou o público, às 

mulheres, o privado. (Idem, p.459). Como garantia de que um não se imiscuiria no outro, 

sobretudo o privado no público, limitou-se o raio de ação e o nível de capacitação da mulher. 

Para que isso de fato tivesse efeito, confiscou-se ou restringiu-se os direitos às mulheres: tais 

como direito ao voto, para não influenciar nas macro decisões;  direito ao estudo, para evitar a 

concorrência; direito de ir e vir, para que a mulher não adentrasse os recintos destinados ao 

homem e nem viesse a saber o que se discutia e assim não se arvorasse a intrometer-se nos 

assunto e interferir nas práticas, etc. Ainda de acordo com Perrot, “Em 1801, Silvain 

Maréchal – um babouvista radical – apresenta um projeto de lei ‘fazendo a proibição do 
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ensino da leitura para as mulheres’ sintomático em seu delírio” (2005, p.459 grifos da 

autora). A ponto de proibir-lhe o uso da Biblioteca Real (atual Biblioteca Nacional). E não 

cessa por aí as restrições às mulheres. Seguindo essa mesma linha de confiná-las ao doméstico 

sem que se pronunciassem sobre o público, impingiam-lhe a ignorância, como fizeram os 

gregos clássicos retendo a mulher no espaço do gineceu. 

Sob o duplo argumento da (limitação) natureza e da utilidade social, sexualiza-se os 

gêneros, sexualiza-se os espaços, biologiza-se as diferenças entre os sexos, o que tem 

implicações teóricas e políticas consideráveis (Idem, p.460). Com isso ocorre a organização 

do espaço e a distribuição da palavra. A mulher pode usar a palavra no espaço doméstico, mas 

não em todo, ou seja, não lhe era permitida a sala de visita. Não é à toa que Mill afirma: “o lar 

é o centro de escravização doméstica” (Apud MILLET, s/d, p.62). É evidente que com este 

confisco da palavra, a mulher está excluída dos processos políticos. Fecham-lhe os cafés, 

porque lá também se fala de política. Recusam-lhe a palavra pública para que não se 

“intrometa” nas discussões socialmente reservada aos homens, fechando-lhe o cerco da 

completa exclusão: como não fala na tribuna não pode legislar em causa própria, por 

conseguinte não consegue requerer o seu espaço social, caminho para sua liberdade.  

Depois de sexualizar-se o gênero e os espaços, sexualizou-se também as relações 

sociais, introduzindo a desigualdade como parâmetro de julgamento, porquanto era 

conveniente ao princípio da masculinidade, acentuar as diferenças para renegar a igualdade 

das pessoas. “A fonte das relações sociais entre os sexos é afinal de contas, as relações 

desiguais entre os sexos” (SCOTT, s/d, p.10). O ser humano tem essa característica de 

converter a diferença em desigualdade, e a conclusão segue sempre o mesmo postulado, 

dicotomicamente instituem-se dois campos de ação ou dois estratos de coisas, seres e/ou 

pessoas: um superior outro inferior. Desnecessário é falar que a inferioridade coincide sempre 

com o outro (que de regra não está no poder). Aquele estrato que decide é identificado sempre 

com o superior.  

Com o tempo, as mulheres percebem que liberdade se conquista e não se ganha. 

Porque “o patriarcado, reformado ou não, é ainda o patriarcado: com seus piores abusos 

denunciados ou reprimidos” (MILLET, s/d, p.42). Já que “as teorias do patriarcado 

concentravam sua atenção na subordinação das mulheres” (SCOTT, s/d, p.09). Assim, se as 

mulheres quisessem libertação elas tinham que ser suas próprias salvadoras. E isso faz com as 

mulheres ensaiem os primeiros passos rumo à liberdade. Para Millet, esse movimento ocorre 

na fase de 1830 a 1930, depois de 1930 a 1960 (s/d, p.11-2). E a partir do experimentar a 

liberdade, a mulher percebeu que não havia caminho de volta frente à sociedade e, sobretudo 
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diante do poderio do patriarcado. O que restava, mesmo enfrentando a resistência da 

sociedade e a violência doméstica, era um imperativo que se lhe impunha, ou seja, construir a 

história do caminho percorrido muitas vezes inscrita no próprio corpo; portanto indelével. 

 

II – Lima Barreto e as mulheres 

A questão da mulher em Lima Barreto é bastante delicada. Por um lado ele demonstra 

muito afeto e respeito para com as mulheres; por outro ele é bastante incisivo com elas, em 

especial no que toca às feministas do início do século XX, no Brasil, o que ele chama de 

feminismo burocrático, e, diga-se de passagem, neste ponto ele tinha ração. Segundo ele as 

mulheres são portadoras dos sentimentos mais nobres e, como seres humanos que são, têm 

direitos a serem respeitadas. Na crônica “A carroça dos cachorros” ele as defende como a 

sede do amor. “Quem os ama mais (animais), não somos nós os homens; mas são as mulheres 

e as mulheres pobres, depositárias daquilo que faz a felicidade e infelicidade da humanidade – 

o Amor” (BARRETO, MG
1038

, 1956, p.85, sic). Noutro escrito, a crônica “Pela ‘Seção 

Livre’”, ele reivindica o direito de construírem-se liceus públicos e gratuitos para as mulheres. 

“E as meninas? E as moças? Então o Congresso tem a concepção caseira de que moça não 

precisa passar além do ‘a-b-c’ municipal? Reclamo liceus secundários para as moças e isso 

por muitas razões” (BG, 1956, p.232). Nesta passagem, Lima não se limita a ser favorável à 

causa, mas empenha-se moralmente em defesa; isso em 1919. Nesta crônica, duas das razões 

que ele dá são ainda muito tradicionais ou piegas: “A segunda, para que as moças casadas, 

desgostosas dos maridos e que queiram encontrara lenitivo para as suas mágoas, nas letras e 

nas artes” (Idem). A outra razão é “Para que a influência feminina, mais bem orientada e 

instruída, se faça na família e na sala, de forma a não estropiara inteligência dos seus 

influenciados” (Idem). A primeira razão é de motivação distrativa, com finalidade de ocupar a 

mente da mulher desencantada com seu casamente; a segunda é de ordem da utilidade social, 

isto é, formar para a vida cidadãos educados e desenvoltos. Nada além vai da função da 

mulher na longínqua sociedade grega. Contudo, sua insistência de instruir as moças abre 

precedentes e possibilidades para elas perceberem outro tipo de ordem social, construírem o 

próprio caminho seguindo diferentes orientações. Ele advogava que se as mulheres 

                                                           
1038

 A partir desta citação, as se seguirem apenas terão as iniciais representando o título da obra citada, é retirada 

da obra de Lima Barreto. Isso para não confundir, porque há várias obras publicadas no mesmo ano e para não se 

repetir, pois neste trabalho citaremos várias vezes e várias obras suas. Assim: MG=Marginália; BG=Bagatelas; 

VU=Vida Urbana; RJ=Coisas do Reino do Jambon; PQ=Triste fim de Policarpo Quaresma; NN=Numa e a 

Ninfa; CR II=Correspondência II T. 
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estudassem, ao casar não se combinassem bem com o marido, poderiam separar-se e 

buscarem um trabalho digno com que pudessem sustentar-se sem depender de terceiros.   

Várias crônicas suas são em defesa das mulheres, vítimas, ontem como hoje, da 

violência doméstica. Na crônica “Não as matem”, como em várias outras, ele faz importante 

reflexão. Primeiro constata: “Nos já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras; 

agora temos os noivos que matam as ex-noivas”. Com isso, chama a atenção para o 

recrudescimento da violência doméstica, constatando que há um retrocesso na sociedade dita 

civilizada. Em seguida, faz uma espécie de questionamento retórico. “Todos esses senhores 

parece que não sabem o que é a vontade dos outros”. Por fim desabafa em forma de pedido ou 

ordem. “Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus!” (VU, 

1956, p.84-5). Essas falas mostram como ele gostava das mulheres e as defendia. Vale 

lembrar que esse texto é de 1915. Hoje, em pleno séc. XXI, praticamente passados cem anos, 

poucas são as pessoas que se arriscam em dar apoio a e reconhecer os direitos de uma mulher 

acusada de adultério, inclusive as próprias mulheres. 

Contudo, ele não poupava as mulheres que julgava injustas, interesseiras, 

representantes de um movimento que, dizia ele ser um grupo que lutava apenas pela classe a 

que pertencia sem se preocupar com as necessidades e os direitos das mulheres em geral, mas 

apenas dos seus pares. Esse tipo de feminismo ele qualificava de “burocrata”. Pois, 

convertera-se em cabide de emprego para as mulheres privilegiadas. Enquanto que as pobres, 

as negras, as mulheres que viviam nos morros e até as remediadas eram esquecidas, por esse 

movimento; sofrendo estas todo tipo de provação, inclusive sendo assassinadas pelos seus 

companheiros, sem que esse movimento, que se apresentava como defensores das mulheres, 

tomasse qualquer atitude, ao contrário, fazia “ouvido de mercador”. E alertava Lima para as 

manobras desse grupo a fim  de conseguir espaço na máquina governamental, e para a 

possível adaptação das exigências burocratas para se ocupar os cargos, pois elas eram da elite: 

“É sabido que, desde que as mulheres foram, na Europa, chamadas aos serviços exercidos 

normalmente pelos homens, de ano em ano, as dimensões antropométricas exigidas para os 

recrutas eram diminuídas”. E arrematava: “Favorecer, empregando meninas na burocracia, tal 

coisa, é um pecado de lesa-humanidade” (RJ, 1956, p.52). Neste fragmento, fica claro, 

segundo a ótica do articulista, em que se transformou o feminismo que aqui aportou trazido 

por dona Adalberta Lutz, e aqui implantado por esta e senhora Deolinda Daltro. 

Mas é no artigo “O nosso feminismo” que as feministas são flagradas no passo, em 

suas ações pouco condizentes com a defesa dos direitos de toda uma classe minoritária, num 
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país que orgulhada de ser republicano, cuja maior característica político-social deve ser a 

isonomia. Diz ele: 

A Constituição da República diz que ‘todo o brasileiro é 

obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na 

forma das leis federais’. Diz também um pouco atrás que ‘os cargos 

públicos civis e militares são acessíveis a todos os brasileiros, 

observadas as condições de capacidade especial, que a lei estatui, etc, 

etc’. [...] É muito engraçado! Para o tal feminismo que anda aí, o 

‘brasileiro’ da constituição inclui as mulheres quando se trata do 

provimento de cômodos cargos públicos; mas, quando se trata do 

trabalhoso serviço militar, criado para a ‘defesa da Pátria’, nos termos 

da Constituição, no ‘brasileiro’ desta, não entra, mais a mulher, mas 

unicamente o homem. [...] O que ele quer não é a dignificação da 

mulher, não é a sua elevação. [...]. É o feminismo que sustenta, com a 

Constituição na mão, poder as mulheres ser escriturária; mas teme 

essa mesma Constituição quanto esta, segundo a hermenêutica de tais 

damas, exige que a mulher vá para a tarimba ou para o picadeiro (RJ, 

1956, p.53-5). 

 

Na crônica “Mais uma vez” o autor volta à carga sobre as mulheres que se diziam 

feministas, mas as práticas não o confirmavam. E bem ao estilo barretiano, o que vai ser posto 

em evidência são as contradições internas deste grupo entre a teoria afirmada e a prática 

exercida nos desvãos da ação. 

 

Este recente crime da Rua da Lapa traz de novo à tona essa questão do adultério da 

mulher e seu assassinato pelo marido. Na nossa hipócrita sociedade, parece 

estabelecer com direito, e mesmo dever do marido, o perpetrá-lo. Não se dá isto 

nesta ou naquela camada, mas de alto a baixo. [...] As feministas do Brasil querem a 

emancipação da mulher unicamente para exercer sinecuras do governo e rendosos 

cargos políticos; mas que, quando se trata desse absurdo costume nosso de perdoar 

os maridos assassinos de suas mulheres, por isto ou aquilo, nada dizem e ficam na 

moita (BG, 1956, p.289, 291). 

Observando a sociedade como só ele o sabia fazer, Lima percebe a fragilidade do 

nascente movimento feminista por estas plagas. E não perde a oportunidade de por a nu suas 

contradições. O primeiro excerto trata de uma jogada das damas do feminismo burocrata, 

como dizia ele, com sutilezas sofistas, interpretando em beneficio próprio a Constituição. 
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Assim de acordo com o interesse de cada momento, o termo varia de semântica. Já que a 

expressão “todo brasileiro” quando se refere ao acesso a cargos de bons provimentos é 

interpretado como todos os que vivem no Brasil: natos ou naturalizados; mas contrariamente 

quando diz respeito ao serviço militar e o peso que este implica, a expressão se reveste de 

particularidade, denotando apenas a população masculina, isso para o autor é um índice claro 

de interpretação viciada. No segundo, ele chama atenção para as feministas que dizendo 

defenderem as mulheres, quando sua preocupação estava voltada para a obtenção de 

colocações no governo e suas autarquias que rendessem bons ordenados; ou seja, defendiam 

apenas o privilégio da classe a que o grupo estava vinculado. Pois nunca se posicionaram 

sobre as mulheres negras, pobres, suburbanas, campesinas exploradas e assassinadas pelos 

maridos possessivos. E essa atitude, para Lima Barreto, descredenciava o movimento, 

porquanto o fim levado a termo não era o fim justificado nos discursos das recepções 

elegantes. 

   

III – Olga e Edgarda: as mulheres saem do círculo 

 Muito se tem falado sobre a relação de Lima Barreto com as mulheres e quase sempre 

de maneira negativa, sobretudo os críticos mais antigos. O problema alegado é que seus 

personagens femininos são mal elaborados, superficiais, incompletos pelo fato de ele não ter 

tido contato próximo com mulheres, ou seja, ficou órfão de mãe criança e jamais casou. 

Estranhamente, seu biógrafo é o primeiro a sugerir a causa. “Ao contrário dos personagens 

masculinos, de traços vigorosos, gente viva, de carne e osso, as mulheres que transitavam nos 

seus romances são apenas desenhadas, vagas, imprecisas, faltando-lhes a densidade, por culpa 

talvez desse desconhecimento da alma feminina” (BARBOSA, 1975, p.291). A questão é que 

a obra de Lima Barreto é por demais fiel à mimesis aristotélica. Tão representativa é da 

realidade, que esta realidade em sua obra pode parecer irreal. Em sua obra, narrativa ficcional 

e narrativa jornalística se imbricam formando um todo. Ela mantém sua lógica interna, como 

toda obra de arte, mas conserva, em certo sentido, a lógica referencial através da 

representação da sociedade, o que lhe era muito caro, a ponto de constituir, para ele, o 

objetivo e a razão mesma do ser da literatura. A arte e, por suposto, a literatura, para este 

autor, era um fenômeno social; sem poder deixar de sê-lo, sob pena de tornar-se uma espécie 

de diletantismo para ociosos de luxo enfarados do quotidiano.  

Observando detidamente a obra desse autor poderia se perguntar: há algo mais real do 

que o ficcional? Ele mesmo diz: “O real me desgosta” (BG, 1956, p. 299). Doutra feita ele, 

parafraseando seu escritor preferido Dostoievski, afirma que nada é tão fabuloso e fantástico 
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quanto à realidade. A julgar por estas afirmações podemos concluir que a realidade lhe 

parecia mais interessante quanto mais ficcionalizada fosse; pela mesma razão que sua ficção 

era representativa da realidade e intencionalmente realista, mas de um realismo empírico, 

observado e não pensado, cientificado. Para ele, arte (representação) e realidade eram duas 

faces da mesma moeda.  Por isso, que seus críticos não compreendiam sua arte e nenhum 

esforço faziam para tal. Certamente necessário é contextualizar e bem interpretar essas suas 

afirmações um tanto aforísticas, para melhor compreendê-las. Mas em sua obra, ficção e 

realidade se interpenetram e se completam num só universo, que passando pelo desejo 

potencializa o quotidiano social. “Nos romances de Lima Barreto, há, sem dúvida, muito de 

crônica: ambientes, cenas quotidianas, tipos de café, de jornal, da vida burocrática [...] essa 

decida de tom [...] permitiu à realidade entrar sem máscaras no texto literário” (BOSI, 1973, 

p.95). É que nesse autor torna-se muito tênue a linha entre vida e arte. Para Antonio Candido, 

“só a podemos entender (a obra de arte) fundindo texto e contexto numa interpretação 

dialeticamente íntegra [...] em que o externo (no caso o social) importa [...] como elemento 

que desempenha um certo papel na constituição, da estrutura, tornando-se, portanto, interno” 

(2000, p.04, grifos do autor). Isso é o que ocorre na ficção de Lima. Contudo, vale ressaltar, 

que seus personagens femininos são personagens com vida própria, com traços e 

características definidas. Como as duas que serão analisadas neste estudo: Olga, de Triste fim 

de Policarpo Quaresma; e Edgarda de Numa e a Ninfa. 

 Olga e Edgarda são duas criações de Lima Barreto, que antes de mostrar a visão do 

autor sobre a mulher soam como uma denúncia social. Elas têm vida própria independência de 

ação, movimentando-se na trama com desenvoltura e intendência de ação. Nada de esquisse 

de personagem em traços rápidos como querem a maioria dos críticos, y compris, seu 

biógrafo. A primeira, filha de um quitandeiro que se tornou construtor e assim enriqueceu, 

aprendeu a valorizar a autenticidade e honestidade; como um ponto de lucidez expõe a 

sociedade em seus vícios e males, alertando como não deve ser as pessoas e suas relações. A 

segunda, como produto do meio, filha de um político corrupto e ardiloso, aprende a transitar 

pelos meandros do poder, guiar e projetar o marido truão e assim conseguir se fazer percebida 

como notória mulher da sociedade; embora que para isso tivesse que recorrer ao que a 

sociedade mais condenava na mulher: o adultério. O marido, político incompetente e 

oportunista, tinha os discursos escritos por alguém que ele pensava ser ela, mas o elaborava 

era o primo dela que também era amante. Um colega seu previu. “O Deputado Pieterzoon, um 

gordo descendente de holandês, mas cuja malícia não tinha nem o peso do seu corpo nem o da 

sua raça, disse certa vez: – O Numa ainda não ouviu a Ninfa; quando o fizer – ai de nós!” 
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(NN, p.25-6).  Então, certo dia ele faz um discurso que a todos surpreende. Era o início dessa 

parceria entre o Deputado Numa, sua esposa, a Ninfa Egéria, através de Benevenuto, amante 

desta, concretizando-se o que seu colega de plenário predissera talvez mais por ironia do que 

predição. 

São duas mulheres de alguma forma parecidas, pertencem à classe privilegiada. Ao 

menos Olga tem uma certa cultura intelectual. São mulheres fortes, inteligentes, de atitudes, 

que pensam o futuro, e casadas com homens inferiores a elas. Ambas educadas em casa para 

serem esposas e tratarem de assuntos do lar. “As mulheres ‘adequadas’ não falam de política; 

é inconveniente e mal educado” (PERROT, 2005, p.464). Pode-se ver a educação como 

adestramento e no caso das mulheres, esta característica fica mais evidente. Como se sabe não 

só em relação às mulheres, mas a todas as minorias políticas. Para serem vistas com verniz de 

educação, as pessoas de comportamento vigiado tende a recolherem-se ao espaço pré-

designado.  Na sociedade a organização do espaço passa pela distribuição e controle da 

palavra. É comum ouvir-se nas sociedades mais tradicionais a expressão “não é bonito para a 

mulher dizer esta palavra”. Logo se conclui que a cultura estabelece palavras de uso 

masculino e de uso feminino. Quem estabelece este limite é o homem e não a mulher. 

Segundo Joan Scott, “O princípio da masculinidade baseia-se na repressão necessária dos 

aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito – e introduz conflito na oposição entre 

o masculino e o feminino” (s/d, p.16). É nesse universo em que vive as duas personagens aqui 

analisadas, representativas da mulher, no Brasil do séc. XIX, quando ocorrem as histórias 

narradas, ambas na antiga república. 

Elas então agiram como mulher, da forma que delas se esperavam. Ambas se 

comportaram de forma polida (Olga nem tanto) e guiaram suas vidas com independência 

(sobretudo Olga) agindo da forma que mais lhes convinha. Olga optou por ignorar o marido, 

expressando-se segundo suas ideias e suas crenças, tomando as atitudes que achava mais 

acertadas e agindo segundo seu alvitre. Como quando fora interceder em favor do seu 

padrinho, o Major Policarpo Quaresma, quando estava preso, contra a vontade do marido. Ao 

passo que Edgarda para suportar a mesmice de um casamento insipido e um marido nulo, 

decidiu tomar as rédeas da própria vida e da do marido até fazê-lo um deputado (federal) 

famoso, nem que para isso e para deixar a vida menos morna tivesse que arranjar um amante, 

o seu primo, que era um homem de vigor, coragem e visão política. Estava constantemente a 

par da situação política nacional prevendo inclusive determinadas tendências e 

acontecimentos. Percebia claramente quando a maré política estava para preamar ou seu 

inverso. Mas no seu quotidiano vivia segundo as convenções da sociedade; como a mulher 
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sempre agiu. Faz aquilo que julga acertado e que lhe satisfaz, sem entrar em conflito com o 

que a sociedade estabeleceu como o normal e o permitido. 

Mas estas eram mulheres de fibra, cada uma a seu jeito, agiam segundo suas 

consciências. Determinadas passagens apontam para este fato. “Numa caminhava acanhado, 

de cabeça baixa, trôpego um tanto, mas a mulher, Dona Edgarda, pisava com segurança, 

muito naturalmente, e com a fisionomia cheia de alegria contida” (NN, 1956, p.28). Nesse 

excerto, Edgarda aparece como uma mulher decidida, firme, tranquila e comedida. 

Exatamente ao contrário do marido. Assustado, vacilante, sem saber mesmo o que fazia ali, se 

bem que seguro do que desejava.  No que tange a Olga era mulher de caráter assentado, tinha 

suas ideias bem claras, definidas; seu grande sentimento ético não lhe permitia jogos de 

aparência ou frivolidades. Em relação ao marido, o médico Armando Borges, ela se desliga 

afetivamente ao perceber que ele além de dissimulado era desonesto, mesmo continuando a 

conviver com ele.  

A sua clínica, entretanto, prosperava. De comandita com o tutor, chegou a ganhar 

uns seis contos, tratando de um febrão de uma órfã rica. Desde muito que a mulher 

lhe entrara na sua simulação de inteligência, mas aquela manobra indecorosa, 

indignou-a [...]. Tal ato pareceu à moça (Olga) mais vil, mais baixo, que a usura [...], 

que o aluguel de uma pena... (PQ, p.197-8). 

Ambas eram opostas aos maridos, Edgarda por ser “experta” guiava o marido por 

caminhos que ele não sabia como trilha-los; Olga por ter alto sentimento ético não concordava 

com as dissimulações e relativismos morais do marido. Então se distanciava dele 

afetivamente. Como que lavando as mãos das más ações do seu consorte, fica com ele por 

comodismo ou vício do hábito, coisa que não era muito do feitio dela, dada a atitudes 

firmemente decididas; mas ao que tudo indica para dar uma justificação à sociedade de ter um 

marido, pois uma separação seria arruinar a própria vida, resolve então viver um drama de 

faire-semblant. Contrariamente a Olga, Edgarda, sequiosa de poder e fama, comprou o projeto 

do marido e trilhou outros caminhos para levá-lo aonde ele desejava. E pelo mesmo viés que 

conduzia o marido era a ela mesma que conduzia e punha-a no topo da sociedade. Ação 

duplamente gratificante a si. Por um lado colocava-se na alta cúpula, plenificando seu ego 

sobremodo pelo olhar cobiçoso das colegas; por outro saboreava o íntimo prazer de saber que 

fora ela mesma a responsável por aquela façanha, nada devia ao marido ele ao contrário é que 

lhe devia.  

Elas sabiam guardar o silêncio que competia às mulheres, para pronunciarem-se com 

firmeza e incisividade no momento oportuno. Olga sempre emitia juízos seguros e acertados. 

Ela estava sempre interagindo com pessoas, procurando conhecer as realidades com que se 

deparava. Foi ela quem sugeriu ao padrinho, Policarpo Quaresma, a sair da cidade, num 
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momento em que era vítima de hostilidades e chacotas, ir morar no campo. “Olga dirigiu-se 

um dia ao padrinho meiga e filialmente: – O padrinho porque não compra um sítio? Seria tão 

bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta...” (PQ, p.117). O padrinho seguindo 

seu conselho vai para roça e lá vivera momentos agradáveis, não fosse a falta de lucidez... que 

o fizera perder novamente. Quando ela vai visitá-lo na roça trava conversa com Felizardo, o 

trabalhador do padrinho, sobre o lugar e cultivo de terra, os costumes: cultura e produção, 

enfim sobre todo o modus vivendi local (PQ, p.163).  

Edgarda, como visto acima, também concatenava seus pensamentos e emitia juízos de 

efeito e consequências, sobremodo orientando o marido nas lides políticas, para que ele 

pudesse deslanchar na Câmara e tornar-se um político conhecido e bem sucedido, rico e 

influente e assim ela também se projetaria socialmente. Em uma de suas primeiras conversas 

incentivando o marido diz-lhe: 

– É preciso aparecer, Numa! [...] Que dificuldade há? Você porque não 

experimenta? Não se discute a tal questão do novo Estado? [...] Eu ajudo [...] Vejo 

os livros – pergunto a papai; você indica outros, tomo notas e depois você as redige. 

Lê alguns discursos e o resto se arranja. [...] Passo a limpo e você leva a papai, para 

ver o que há.” (NN, p.40). 

 No que concerne à concepção de poder as duas personagens divergiam 

diametralmente. Olga questionava a legitimidade das ações humanas e das decisões políticas, 

enquanto atitudes arbitrárias, com a segurança de quem tem inteligência para observar e 

analisar, coração para sentir a realidade e desprendimento para expor aquilo que percebe ser 

correto ou não. “Eu não posso compreender esse tom divino com que os senhores falam da 

autoridade. Não se governa mais em nome de Deus, porque então esse respeito, essa 

veneração de que querem cercar os governantes?”. Essa lucidez com que percebe a realidade 

põe-na à frente dos homens do seu tempo. E arremata seu pensamento: “– Ainda se essa tal 

autoridade trouxesse felicidade – vá; mas não; de que vale?” (PQ, p.221). A concepção de 

poder de Edgarda é a corrente nos políticos brasileiros: influência e enriquecimento a 

qualquer preço nem que para isso seja preciso recorrer a não importa o expediente. Em certa 

conversa com o marido, quando este chega aborrecido de não saber como vencer uma 

negociata (espécie de licitação) em que fatiavam, entre políticos, a construção de uma estrada, 

ela tentando fazê-lo ficar “esperto” dá-lhe a seguinte lição. “Como?! [...] Eu sou deputado, por 

acaso? Porque não pergunta aos seus colegas? Veja como o Cristiano está rico! Quando foi 

eleito, tinha alguma coisa? Tinha nada seu tolo! Tinha nada!” (NN, p.58). De outra feita, 

vendo o marido perplexo ela resolve esclarecer-lhe como funciona a política nacional: o fim é 

o enriquecimento; os meios, os recursos públicos e o método todos ao alcance possível, 

sobremaneira a formação de quadrilha, e a concessão e cumplicidade dos colegas. Ela que era 
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filha de senador, no mínimo fisiologista, bem sabia como funciona o mecanismo disto que 

chamam de política, neste “país tropical, abençoado por Deus, e bonito por natureza!”. Como 

é costume dizer os ufanistas sejam matreiros ou parvos. 

Lima Barreto tem uma afirmação um tanto curiosa em relação à morte e à vida: “Para 

se compreender bem um homem não se procure saber como oficialmente viveu. É saber como 

ele morreu; como ele teve o doce prazer de abraçar a Morte e como Ela o abraçou” (GS, 1956, 

p.37). O narrador quer a priori mostrar a singeleza como passou para o outro lado o 

personagem Gonzaga de Sá, que morreu curvando-se para captar e a admirar a beleza singela 

de uma flor, do que há de mais simples e frágil. “Ao chegar ao jardim de sua casa, que olhava 

para a Lapa, para a Glória, para a Armação, para Niterói, contemplou  o mar insondável, 

abaixou-se para colher uma flor que me oferecera, mas caiu, e morreu” (GS, p.43). Mas esta 

sentença tem uma potencialidade de interpretação bastante vasta desde o fato em si, da forma 

e do momento da morte, como o fato de uma vez morto o indivíduo, inicia-se uma processo 

de “canonização”, ou seja, criar um mito de pessoa boa e exemplar. Salvo raras exceções. 

Isso tem muito a ver com o personagem Policarpo Quaresma, padrinho de Olga por 

um lado ele morreu bem, pois morreu tentando praticar a justiça e solidariedade, defendendo 

os vitimados da história; por outro não foi criada sobre seu ser esta aura de perfeito, não era 

necessário, ele viveu buscando ser bom, justo e útil. Para se ter uma boa imagem dele não se 

precisa forjar imagem, basta lembrar como ele viveu, e como corolário ter-se-á a forma como 

epilogou a vida. Isso pode ter passado despercebido ao universo, mas sua afilhada se 

encarregou de guardar sua memoria de vida e morte. Olga, por ser mulher, autêntica, atenta às 

forças ocultas que fazem surgir e manter a vida, é, segundo Lima, a “depositária por 

excelência do amor” (MG, 1956, p.85), portanto, do cuidado para com a vida. Ela é quem põe 

a vida em risco para defender a do padrinho.   

Encerraremos estas reflexões abordando em que situação dos dois personagens os 

livros terminam. O padrinho de Olga, Policarpo Quaresma, é preso, injustamente acusado de 

traição ao governo, e condenado à execução sumária. Ela coerente ao seu humanismo tentou 

defender o padrinho, não sem antes enfrentar o marido e se deparar com a frieza e crueldade 

do estado autoritário, sedento de sangue a exemplo dos ídolos bárbaros. Na verdade, a 

modernidade e o progresso não é outra coisa senão uma nova face e reeditada expressão da 

barbárie. Num diálogo forte e revelador em que fica patente a personalidade de uma e do 

outro. Quando o marido pergunta se ela vai sair, diz o narrador: “Ela, afogueada pela ânsia 

desesperada de salvar Quaresma, disse com certa vivacidade: – Vou. Armando ficou 
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admirado de vê-la falar daquele modo” (PQ, p.294). Sugere ele que não o fizesse porque iria 

se prejudicar e a ele também. Diante de tal egoísmo e insensibilidade desabafa enfim ela: 

 

 – É isto! ‘Eu’, porque ‘eu’, porque ‘eu’ é só ‘eu’, para aqui, ‘eu’ 

para ali... Não pensas noutra cousa... A vida é feita para ti, todos só 

devem viver para ti... Muito engraçado! De forma que eu (agora digo 

‘eu’ também) não tenho direito de me sacrificar, de provar a minha 

amizade, de ter na minha vida um traço superior? É interessante! Não 

sou nada, nada! Sou alguma cousa como um móvel, um adorno, não 

tenho relações, não tenho amizades, não tenho caráter? Ora!...  

Ela falava, ora vagarosa e irônica, ora rapidamente e 

apaixonada; e o marido tinha diante de suas palavras um grande 

espanto. Ele vivera sempre tão longe dela que não a julgara nunca 

capaz de tais assomos. Então aquela menina? Então aquele bibelot? 

Quem lhe teria ensinado tais cousas? Quis desarmá-la com ironia e 

disse risonho: – Estás no teatro? Ela lhe respondeu logo: – Se é só no 

teatro que há grandes cousas, estou. E acrescentou com força: – É o 

que te digo: vou e vou, porque devo, porque quero, porque é do meu 

direito. 

Apanhou a sombrinha, concertou o véu e saiu solene, firme, alta e nobre. O marido 

não sabia o que fazer. Ficou assombrado e assombrado e silencioso viu-a sair pela 

porta fora (PQ, p.295). 

Ao chegar ao palácio do governo e a custo falar com um ajudante de ordens, ouvir um 

“não” e o padrinho ser chamado de bandido, ela mais uma vez demonstra a mulher que 

sempre fora. Não lhe deu resposta nem se rebaixou a implorar clemência. Não era necessário: 

nem eles estavam dispostos a reconhecer a inocência do seu padrinho, nem eles mereciam 

ouvir seu pedido. “Ela nem esperou o fim da frase. Ergueu-se orgulhosamente, deu-lhe as 

costas e teve vergonha de ter ido pedir, de ter decido do seu orgulho e ter enxovalhado a 

grandeza moral do padrinho com o seu pedido. Com tal gente era melhor tê-lo deixado 

morrer” (PQ, p.296). 

E assim ela parte com um duplo sentimento: a dor de ter um ente querido ser fuzilado 

injustamente, e a paz reconfortante de saber que seu padeirinho fora um ser integramente 

ímpar, e o fato de estar para ser trucidado era exatamente por ter tentado defender os 

injustiçados. Morria como um mártir, que significa: “aquele que testemunha”. 
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Bem diferente é o final da personagem Edgarda. Que ao invés de Olga, expondo a 

própria vida para defender a de outro. Ela tenta remediar uma situação vexatória em que o 

marido se meteu na Câmara, arriscando discursar sem discurso previamente escrito “por ela”, 

terminou por se expor além do que devia, chegou a casa desesperado. 

Edgarda lia na biblioteca. Numa entrou nervoso e ansioso. Olhou um momento com 

tristeza as estantes cheias de livros. A mulher notou-lhe a fisionomia alterada, a sua 

angústia quase a nu. – Que tens, Numa? O deputado sentiu-se combalido e pôs as 

mãos na cabeça. Edgarda apiedou-se com aquela atitude do marido. [...] Fiz um 

fiasco. – Onde? – Na Câmara. – Foste falar? – Fui. – Que imprudência! Durante 

muito tempo? Numa quase chorava. Era a sua carreira, eram as suas ambições que se 

desfaziam. Pela primeira vez, sentiu alguma cousa profundamente. A mulher 

também teve a visão do desastre. Estremeceu. – Falei cinco minutos... Gaguejei” 

(NN, p.263).  

Então ela o aconselha a dormir para que ele relaxe recupere a energia e tranquilidade. 

E diz-lhe que vai preparar um discurso para ele proferir no dia seguinte, tentando apagar o 

fracasso do dia anterior, para poder retomar a fama de bom orador que havia granjeado entre 

seus pares e até mesmo na sociedade mais ou menos bem informada, através da impressa 

escrita. Ele segue para a alcova e ela para a biblioteca. 

A noite se fez totalmente. Numa dormiu profundamente as primeiras horas. Tinha os 

nervos fatigados, todo ele era cansaço e pedia repouso. Dormiu; mas, pelo meio da 

noite, despertou. Procurou a mulher ao lado. Não encontrou. Recostou-se. Lembrou-

se, [...] da combinação que tinham feito. Teve amor pela mulher, sentiu-a boa e o 

seu sentimento por ela se separava agora de todo e qualquer interesse, de toda e 

qualquer ambição. [...]. Pensou em ir ver a mulher; em ir agradecê-la com um abraço 

o trabalho que estava tendo por ele. Calçou as chinelas e dirigiu-se vagarosamente, 

pé ante pé, até ao aposento onde ela estava. Seria uma surpresa. As lâmpadas dos 

corredores não tinham sido apagadas. Foi. Ao aproximar-se, ouviu um cicio, vozes 

abafadas... Que seria? A porta estava fechada. Abaixou-se e olhou pelo buraco da 

fechadura. Ergueu-se imediatamente... Seria verdade? Olhou de novo. Quem era? 

Era o primo... Eles se beijavam, deixando de beijar, escreviam. As folhas de papel 

eram escritas por ele e passadas logo a limpo pela mulher. Então era ele? Não era 

ela? Que devia fazer? Que descoberta! Que devia fazer? A carreira... o prestígio... 

senador... presidente... Ora bolas. E Numa voltou, vagarosamente, pé ante pé, para o 

leito, onde sempre dormiu tranquilamente. (NN, p.264-5). 

  É nesta situação que o autor dá por encerrado romance e vida da personagem. Esse 

último excerto não encerra uma crítica à mulher, tanto porque há o seu contra ponto: Olga. E 

assim, ao longo do romance, o leitor inteira-se de que a relação íntima entre Edgarda e seu 

primo, Benevenuto, vem de longa data; os discursos proferidos por Numa na Câmara com os 

quais ficara famoso já era de autoria do amante de sua esposa, logo sua ascensão era devida 

ao esforço de ambos. Numa devia tudo isso ao projeto arquitetado por aqueles que a 

sociedade chamaria de traidores, mas esse juízo de valores não é tão simples assim. E o 

confirma esse raciocínio é que como ele se inteirando da realidade e não tomara nenhuma 

atitude é porque estaria de acordo retroativamente. Portanto, aceitara o fato. Se não eliminara 

a culpa de Edgarda, ao menos diminuiria sobremaneira. Mas, este texto serve sim, para 

mostrar como a sociedade, encerrando a mulher em determinadas condições, leva-a a procurar 
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a liberdade de ser e agir de alguma forma e em algum espaço. E com essa busca de liberdade 

ela a ninguém fez o mal, pois ascendeu o marido à fama, ao poder e a popularidade, o que ele 

por fim aceitou já prelibando patamares mais elevados que havia de galgar com a ajuda de dos 

dois aliados: ao para isso ele não fora néscio, muito pelo contrário, num átimo de segundo ele 

raciocinou e auto deliberou os prós e os contras de uma reação negativa sua, decidindo por 

conservar a situação em vista de um bem maior, no seu caso. 

De acordo com o autor, que questionado por João Ribeiro, em artigo publicado n’O 

Imparcial, Rio de Janeiro, de 07/05/1917, ela não era nenhuma vilã.  João Ribeiro qualificou 

sua personagem de desonesta. “Há no romance de Lima Barreto um grande número de tipos 

interessantes, sempre verdadeiros. Edgarda, adúltera e talvez mais canalha que o marido” 

(NN, p.11). Para defender sua criação Lima responde-lhe em carta de 03/06/1917, nos 

seguintes termos:  

Por isso eu pedia licença para protestar contra o qualificativo de velhaca que o 

senhor apôs à minha Edgarda. Eu não a quis assim. Ela é vítima de uma porção de 

influências sociais, de terrores em tradições familiares, quando aceita o casamento 

com o Numa (CRII, 1956, p.33).  

O autor, mesmo pondo a personagem numa situação em que todos condenam a mulher, ainda 

assim, a defende, pondo a culpa na sociedade guiada masculinamente, que transforma a 

mulher em bem de usufruto e moeda de troca para dela dispor e com ela obter vantagens e 

resolver pendências familiares e selar conchaves políticos, desde toda a “eternidade” 

ocidental. 

 

Considerações finais 

Como ideias conclusivas, pode-se afirmar que as mulheres foram silenciadas por 

vários e longos séculos, mas se a represa não tiver sangradouro estratégicos finda-se por 

romper o dique, invadir e inundar baixios e montes preservados a salvo como férteis e 

produtivos. Tanto se reprimiu as mulheres que chegou o dia de iniciar, lenta e 

progressivamente, sua revolução que também já dura quase dois séculos. Toda essa 

dominação, sistematicamente imposta pelo macho dominador, tinha por objetivo afastar as 

mulheres do centro do poder, portanto, das decisões e assim mantê-las subjugadas. 

Justificava-se a condição a que se relegava a mulher, sob argumentos de três ordens: 

teologicamente, agradava a Deus que a mulher vivesse assim, pois isto era a vontade desse 

Deus que a mulher obedecesse; biologicamente, era estabelecido pela natureza a inferioridade 

feminina, as relações só manifestavam o que a natureza já havia ditado; e socialmente, era 

evocada a necessidade da dedicação exclusiva da mulher à vida familiar e social, em suma, à 
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perpetuação e cuidado da espécie. Então a tríade que sustentava as relações de desigualdade 

entre os sexos era imbatível: Deus-Natureza-Sociedade. Como lembra Michelle Perrot (2005, 

p.476). 

Quanto a Lima Barreto, fica claro que fora um atento observador da sociedade e um 

grande defensor das mulheres não obstante às ácidas críticas feitas às feministas da época; 

pelo tipo de movimento interesseiro e discurso dúbio praticado por elas, como ele percebia. 

Assim as relações sociais e suas consequências não lhe passaram despercebidas. É desta 

interação com a sociedade que surgem seus personagens e tipos ficcionais, como o Major 

Policarpo Quaresma, o Deputado Numa Pompílio, Clara dos Anjos, bem como as duas aqui 

analisadas, Olga e Edgarda, etc. Duas personagens completas e, portanto complexas. Tão 

completas que inversamente se pode divisar na sociedade Olgas e Edgardas a se moverem na 

luta pela vida. Elas são em quase tudo opostas, salvo na inteligência de conduzir a vida e, 

sobretudo na capacidade de escapar ao círculo em que tentaram circunscrevê-las. A vida 

forjou suas personalidades e elas imprimiram em seus mundos suas formas de vida, que eram 

possíveis no momento. Lima Barreto não fora contrário às mulheres nem a sua liberdade, 

como afirmava a crítica caolha do seu tempo e posterior, que lhe era desfavorável, inclusive 

chamando-o de misógino. Sua obra é pródiga em defesa da mulher, sempre que se fazia 

necessário saía em sua defesa, mesmo que isso lhe causasse prejuízo diante da sociedade 

machistamente castradora. Contudo era questionador e não deixava passar deslizes, 

especialmente no que toca a algumas feministas brasileiras, sem um comentário incisivo. Pois 

se fizesse o contrário estava negando a si próprio e a seu projeto de vida que definia seu 

projeto estético e algo que não suportava era inverdades, desonestidades e injustiças. Como 

ele mesmo fazia questão de afirmar: “Minha vida há de ser um protesto eterno contra todas as 

injustiças” (VU, p.140) 
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IDENTÁRIA EM MUKAI, DE ANA PAULA TAVARES 
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RESUMO: 

Nesse trabalho será analisado o poema MUKAI de Ana Paula Tavares e a sua 

relação com outros poemas da escritora. Tem-se como objetivo o estudo da 

representação feminina, por meio da utilização da simbologia africana, para 

caracterizar a personalidade das mulheres angolanas, que em sua grande maioria 

sofrem pela opressão machista.  

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE; MULHER; SIMBOLOGIA. 

 

ABSTRACT: 

In this paper will be analyze Ana Paula’s poem MUKAI and its relationship with other 

poems of the writer. It has as goal the study of women’s representation, through the 

use of African symbology to characterize the personality of angolan women, who 

mostly suffer from sexist oppression.  

KEYWORDS: IDENTITY; WOMAN; SYMBOLOGY 

 

 INTRODUÇÃO 
 

 O objeto de estudo desse trabalho é a poesia de Ana Paula Tavares que se 

constitui a partir das seguintes temáticas: corpo, representação da mulher, erotismo 

e memória. Temos por objetivo a analise das temáticas destacadas, visando ainda à 
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representação social da mulher em Angola e as influências negativas da imposição 

do machismo para com essas mulheres, que vivem uma prisão dentro de si mesma. 

 Miticamente, a arte literária tornou-se uma representação autêntica das 

manifestações culturais, deixando de ser entendida como apenas uma idealização 

humana, como acreditavam os românticos, para ser uma criação ligada diretamente 

à vontade íntima do homem e da sociedade. Nesse sentido é observável que 

aliteratura e a sociedade estabelecem entre si, uma relação de sentidos que vem 

marcada pela interdependência e pela reciprocidade, sendo então respectivamente 

notável o caráter estético da literatura e a reflexão quanto aos aspectos políticos da 

sociedade. A literatura desenvolvida por Ana Paula Tavares se insere em um 

cenário diversificado,marcado por guerras,administração corrupta, preconceito e 

uma grande diversidade cultural. 

 Angola apresenta uma população de cerca de 14 milhões de habitantes, que 

originaram-se em grande maioria do povo bantu. Os grupos étnicos iniciaram a sua 

estruturação a partir do século XII formando reinos autônomos.Estes novos reinos 

centralizavam o poder em um chefe de linhagem denominado Mani, que ganhava 

respeito da comunidade, por ter prestígio e poder econômico. Por volta de 1.400 é 

formado o reino do congo, que tinha autoridade sobre a maior parte do norte do 

território que é ocupado por Angola. O reino do Ndondo era situado mais ao sul e 

habitado pelos Kimbundos, seu rei era intitulado por Ngola o qual originou o nome 

Angola. 

 Em 1.482, os portugueses chegaram à foz do rio Zaire, localizado no extremo 

norte de Angola, onde estabeleceram relações comerciais com o governador local 

do reino do congo que incluía a comercialização de escravos. Já o reino do Ndondo 

resistiu contra a presença dos colonizadores por algumas décadas graças à rainha 

Njinga Mbandi que possuía grandes habilidades políticas. Os reinos de Matamba e 

Kassange manteram a sua independência até o século XIX (Cf.GRANJA, 2009). 

 Por ser um território muito disputado, foi realizada aconferência de Berlim, 

entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, com o objetivo de 

organizar a ocupação da África. Após esse pacto, que coube a Portugal uma efetiva 

ocupação de território e difusão da cultura européia pelo interior de Angola, 

resultando em uma divisão que desrespeitou todo o contexto histórico e social dos 

povos que habitavam o continente. 
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Sendo o colonialismo um sistema carregado de contradições, os germes de 
sua própria destruição emergem em diversas circunstâncias e vários níveis. 
[...]Inclusive a repressão violenta das forças coloniais vai espevitar as 
consciências, criar a animosidade de uma forte atividade literária 
paralelamente a organização política já em marcha. E quanto mais 
decididamente os escritores superam a sua condição de colonizados e se 
impõem através da produção de texto de raiz nacional e empenhamento 
numa luta comum (FERREIRA, 1989, p. 31-32). 

 
 O contexto histórico de Angola torna-se importante para esse estudo, porque 

Ana Paula Tavares sempre lutou pelas questões que se relacionam a cultura e aos 

processos de reconstrução social de Angola, esses que começaram florescer com o 

contato dos estudantes angolanos juntamente as ideias nacionalistas européias. É a 

partir da geração de 50, que ocorre a fase de conscientização do angolano, fazendo 

com que o mesmo crie uma autonomia política em relação ao seu colonizador e 

tente se libertar desse sistema que o aprisiona. 

 Portanto, a literatura torna-se um meio para a representação de ideologias, 

caracterizando-se como de resistência e de combate ao colonialismo e suas 

respectivas decisões. O objetivo da produção literária caracterizou-se na construção 

dos heróis nacionais que se situavam anteriormente a colonização, buscando 

também introduzir os novos heróis que faziam parte da construção da nação em 

meio às imposições do colonialismo. 

 A poesia de Ana Paula Tavares aborda temas como: corpo, mulher, erotismo 

e memórias, as imagens construídas, são formadas por metáforas que se remetem a 

ancestralidade, a corpos amargurados e a sentimentos e sensações distantes. Em 

torno desses elementos, a memória segue por um caminho que reconduz um 

contexto cultural bastante amplo, mas que nos propicia o repensar da própria 

história, decorrente do presente.  

 O discurso poético estruturado pela poetisa repudia as algemas que 

restringem a liberdade das mulheres Angolanas, sugerindo uma novaliberdade que 

infringe qualquer tipo de convenção ou padrão literário, no intuito de mostrar com 

seu discurso a sensualidade feminina, que por tanto tempo, foi alienada. Com isso é 

plenamente capaz de confrontar a atemporalidade da linguagem poética, através de 

uma poética de diversos sentidos que compõem o mosaico que se descortina. 

 

2 A TELÚRICA DE ANA PAULA TAVARES 
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 Ana Paula Tavares nasceu em Lubando, península da Huíla, localizada na 

região sul de Angola em 30 de outubro de 1952,é mestre em Literaturas africanas e 

historiadora, se dedica a textos críticos e é caracterizada como uma das vozes mais 

altas da literatura Africana da atualidade. É membro da Associação Angolana do 

Ambiente (AAA), da União dos Escritores Angolanos (UEA), do Comitê Angolano do 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e da comissão Angolana 

para a UNESCO. 

 Ana Paula Tavares por meio da sua poesia exige outra nomeação das 

coisas,dos corpos, das pessoas e da terra; fala da memória dos lugares, do amor, 

dos nascimentos, das outras falas e saberes de Angola. Mas fala principalmente das 

mulheres e do seu silêncio gritante que as habita, num país feito pelas mulheres 

como é Angola. São evidenciando as vozes de muitas vozes femininas quase que a 

maioria anônima, algumas delas recolhidas por Laura Padilha em Bordejando a 

Margem (2007), no qual evidenciava as mulheres que retiravam do seu próprio 

silêncio o despertar de sua voz e a força para a publicação de literatura nos jornais 

de Angola -, desde Alda Lara e até outras poetas comprometidas como ela, com a 

luta e com a independência, na busca de uma terra nova, que se tem a paz, 

sobrevivência, amor, vida. Nesse sentido formam-se questionamentos a respeito do 

surgimento dessa nova fala, desse novo olhar? O que será caracterizado através da 

seguinte entrevista: 

 

Eu tinha nascido numa sociedade colonial fundada quando o colonialismo 
começoua sério, portanto depois da Conferência de Berlim, quando Portugal 
foi obrigado aocupar o território, e começou com uma política de 
povoamento branco paraAngola. Para o Lubango, foram grupos de 
madeirenses brancos, muito pobres, queandavam descalços, coisa que 
muitas pessoas daquela sociedade já não andavam.Havia também uma 
meia dúzia de brancos, proprietários mais ricos, e comerciantes.E ainda 
uma sociedade de pastores que parecia não fazer parte daquela 
sociedade.Eram donos de gado, alguns tinham cabeças de gado para 
serem decretados: «Ele é 
um homem rico». Mas ninguém via, e nem eles próprios queriam que os 
brancos osconsiderassem ricos. Mas eles sabiam que eram ricos, que o seu 
gado lhes dava estatuto.Era portanto uma sociedade em muitas sociedades 
e eu cresci no meio dessaconfusão, sem perceber bem o que é que se 
passava ali. (…) Tive portanto o privilégiode ter nascido ali, de ter uma avó 
negra do Kuanhama, e uma avó branca de Castelo 
Branco, que me deu esta fala, a outra fala. Do que é que aquelas duas 
mulheres à noitefalavam? Havia um ruído de fundo de que eu fui à procura. 
E por grande sorte minhadescobri que já no século XIX, alguns missionários 
tinham perseguido esse ruído. Bemou mal, tinham fixado formas desse 
ruído em narrativas, em poemas, mitos de fundação, epopéias… E assim eu 
pude ler – sabendo que havia ali uma traição – mas pude ler a memória 
daqueles povos. E pensei: Este é o meu caminho. Se eu conseguir fazer 
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alguma coisa, é por aqui que eu vou. Não faço poemas etnográficos, eu 
faço ficção. Eu não vejo a minha terra como SembeneOusmane, o grande 
realizador senegalês, dizia a Jean Rouch, o homem grande do outro 
cinema: «Tu filmas os africanos como gafanhotos, e só ficamos em pé de 
igualdade quando um dia eu conseguir filmar os europeus como 
gafanhotos». Eu não vejo a minha terra, estas mulheres, estes homens, 
estes pastores, como gafanhotos. Eu e a minha terra não nos separamos 
Não uso todo este material a que felizmente tive acesso como uma fonte, 
onde eu vou debicar aqui ou ali. Eu tento incorporar muito deste material e 
saber como foi… Eu que não fui uma mulher que passei pela iniciação, eu 
que sou uma mulher que só falo línguas imperiais... mas tenho ouvido o 
som de outras línguas, e portanto, eu 
não faço cópias: trabalho, canibalizo e devoro como muitos outros africanos 
fizeram. Esse é o trabalho que tento fazer: a incorporação de vários 
patrimónios, e se o meu olhar para ver o mundo é aquela terra, aquele 
espaço, eu também não estou cega ao resto do mundo. Leio a poesia do 
mundo e estou aberta a todas as experiências do mundo. O que eu procuro 
é não confundir as coisas, nem confundir os níveis, e trabalhar com um 
legado que a sorte pôs à minha disposição (TAVARES apud RIBEIRO, 
2007))

1039
. 

 
 

 Em Ana Paula Tavares novas vozes são convocadas, para caracterizar o 

engano nos olhares dos europeus, aparecendo outros sujeitos históricos e 

etnoculturais que são revelados, mostrando novas formas de estar, de sentir e de 

caracterizar o mundo, de ser, de viver a vida e de organização da cultura, a memória 

e a história, como as mulheres que caracterizam-se por amassarem o pão, como os 

homens dos bois, senhores da transumância do planalto de Huíla, ou seja, do 

deslocamento, em busca da de um lugar propício para o gado, lugar esse, onde 

nasceu Ana PaulaTavares. 

 

 

Vieram muitos 
à procura de pasto 
traziam olhos rasos da poeira e da sede 
e o gado perdido. 
Vieram muitos 
à promessa de pasto 
de capim gordo 
das tranquilas águas do lago. 
Vieram de mãos vazias 
mas olhos de sede 
e sandálias gastas 
da procura de pasto. 
[...] 
Partiram com olhos rasos de pasto 
limpos de poeira 
levaram o gado gordo e as raparigas. 
(TAVARES, 1999, p. 27-28) 
 
 

                                                           
1039

Ver também o texto publicado no Jornal de Letras, na secção «Autobiografia» (Tavares, 2007c). 
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 A poetisa traz para suas obras sujeitos etnoculturais que não são 

valorizados pelo regime colonial – as mulheres e os homens dos bois do planalto da 

Huíla - que possuem atitudes e formas de ser bem diferentes de seus colonizadores, 

sendo o poema, o responsável por mostrar esse outro sujeito, caracterizado como 

fotografias que dão rostos ao que anteriormente tinha apenas um simples nome. 

Seus poemas retratam uma paisagem natural, social e humana que colocam em 

questão os conceitos ocidentais de poder e conhecimentos, por meio da 

representação de vivências múltiplas de uma terra, considera como terra-mãe que 

sempre acolhe seus filhos, basicamente como uma casa-corpo, representação 

feminina em relação a terra. 

 
 
De onde eu venho 
sou visitada pelas águas ao meio-dia 
quando o silêncio se transforma 
para as doces palavras do sal em lor 
e das raparigas 
Os muros são de pedra seca 
e deixam escapar a luz por entre corredores 
de raízes e vidro 
lentas mulheres preparam a farinha 
e cada gesto funda 
o mundo todos os dias 
há velhas mulheres pousadas sobre a tarde 
 
enquanto a palavra 
salta o muro e volta com um sorriso tímido 
[de dentes e sol. 
(TAVARES, 2007b, p. 19) 
 

Ou no quase auto-retrato: 
 
Modesta ilha do planalto 
combina, farinhenta 
os vários sabores 
do frio. 
Cheia de sono 
mima as flores 
e esconde muito tímida 
o cerne encantado.  

                                     (TAVARES, 2007a, p. 26) 
 

 

 

 Ana Paula Tavares constrói um pronunciamento feminino que objetiva 

mostrar, a realidade vivenciada pelas mulheres angolanas, que em meio ao seu 

silêncio, sofrem amargamente com a opressão machista que provem de uma cultura 

que considerava a mulher como inferior. 
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Embora o poeta possa tomar por ponto de partida acontecimentos 
exteriores, para os narrar de forma comovente, ou outras circunstâncias e 
pretextos reais, susceptíveis de provocarem uma efusão lírica, não deixa de 
ser verdade que o poeta vai constituindo por si mesmo um mundo subjetivo 
completo, e que, afinal de contas, é nele mesmo que deverá procurar o 
princípio e o motivo da sua inspiração e, por conseguinte, obedecer antes 
de tudo aos impulsos do próprio eu e do seu espírito. O homem, ciente da 
sua subjetiva interioridade, vê-se a si próprio e torna-se para si mesmo, uma 
obra de arte. (HEGEL, 1980, p. 229-230) 

 

 

 A tradição oral africana dialoga diretamente com a poesia de Ana Paula 

Tavares, por trazer elementos da tradição oral, em relação à escrita ocidental. Em O 

lago da Lua (1999) a relação é estabelecida por meio da representação da 

ancestralidade que ainda mantém algumas características em contraponto com a 

realidade pós-colonial dos países africanos. 

 
Articular a forma como as mulheres percebem o mundo em que vivem, 
explorando suas reações não só ao modo como elas têm sido 
tradicionalmente representadas na literatura, mas também ao aspecto de 
seu cotidiano ligado por uma tradição africana que as tocam mais 
diretamente. Surgem, então, poemas de questionamento, problematização 
e articulação de novos modos de ser e perceber o mundo” (BEZERRA, 
1999, p. 33-34) 
 

 

 A revitalização dos rituais ancestrais está presentes no universo poético de 

Ana Paula Tavares, por representar a vida das mulheres angolanas, que necessitam 

apagar as marcas deixadas pelas guerras. 

 

O objetivo que permanece fundamental na poesia é o de nos colocar em 
estado segundo, ou, mais precisamente, fazer com que esse estado 
segundo converta-se num estado primeiro. O fim da poesia é o de nos 
colocar em estado poético. (MORIN, 2003, p. 43). 
 
 

 A estruturação poética das obras é estabelecida por meio da relação do eu 

lírico e a relação com a afetividade, não sendo esse um mero recurso estético, mas 

sim, uma forma de atingir uma visão bem mais ampla do contexto histórico das 

mulheres angolanas, tendo em vista seu papel social. A autora não se caracteriza 

como feminista, mas deseja contribuir para a construção de uma consciência mais 

feminista em Angola. 

 

3 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO DA MULHER 
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 É importante considerar que as identidades nacionais não nascem nos seres 

humanos como heranças genéricas, e nem as pessoas são seres passivos de uma 

nação, ou seja, eles participam da ideia de nação e são os representantes da sua 

cultura, a transformando a partir da interação com outras culturas, logo que esse 

indivíduo inserido, no mundo é produtor de cultura e responsável pela configuração 

da história de sua época. 

 

 

Contextualizar o poema não é simplesmente datá-lo: é inserir as suas 
imagens e pensamentos em uma trama já em si mesma multidimensional; 
uma trama em que o eu lírico vive ora experiências novas, ora lembranças 
da infância, ora valores tradicionais, ora anseios de mudança, ora 
suspensão desoladora de crenças e esperanças. A poesia pertence à 
História Geral, mas é preciso conhecer qual é a história peculiar imanente e 
operante em cada poema (BOSI, 2000, p. 13). 

 

 O Lago da Lua foi publicado em 1999, além de dar nome ao livro é também 

o poema inicial do mesmo e já anuncia as temáticas que estão por vir memória, 

simbologia, mulher e terra. 

 

No lago branco da lua  
Lavei meu primeiro sangue  
Ao lago branco da lua  
Voltaria cada mês  
Para lavar  
Meu sangue eterno  
A cada lua  
No lago branco da lua  
Misturei meu sangue e barro branco  
E fiz a caneca  
Onde bebo  
A água amarga da minha sede sem fim  
O mel dos dias claros.  
Neste lago deposito  
Minha reserva de sonhos  
Para tomar. (TAVARES, 1999, p. 11) 

 

 A mulher e a natureza estabelecem uma relação íntima em todo o texto e, 

esse sentido, liga-se diretamente ao feminismo que se caracteriza pela simbologia: à 

noite, a lua, a água. Nessa perspectiva, a integração entre mulher e natureza é algo 

evidente e, esta natureza se estabelece como testemunha das transformações 

ocorridas no corpo feminino, que passa de menina para mulher, figurado no poema 

pela imagem da primeira menstruação.  
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O sangue escorre diariamente de corpos com feridas e cicatrizes com a 
espessura de séculos e vai manchando ciclicamente a terra e a casa-corpo. 
Por isso, o “lago da lua”, onde as mulheres lavam o seu primeiro sangue, 
não é um lago simples que corre como um rio escorreitamente para o mar. 
“O lago da lua” é um lago bloqueado, mas que poeticamente constitui um 
arquivo de evasão e de sobrevivência, no qual o sujeito poético deposita 
seus sonhos. (RIBEIRO, 2010, p. 146) 

 
 

 O sangue derramado na menstruação é apresentado através de ciclos, 

assemelhando-se diretamente com as fases da lua,apresentando um tempo 

imemorial, que fortalece os laços com ancestralidade, ligando o eu lírico à natureza 

e consequentemente ao seu povo: “O meu sangue eterno”. 

 

A imagem do lago remete aos sonhos que resistiram à dor e à guerra, 
funciona como espelho onde o sujeito poético procura a identidade 
esboroada. A terra e o barro, embora sua textura não apresente reflexos 
como os das águas lacustres, guardam, de outra maneira, uma função 
especular que se evidencia no trabalho criativo das oleiras, cujas mãos 
moldam peças singulares em terracota, gravando, na memória da argila, 
fragmento de suas histórias. (SECCO, In:PADILHA& MATA, 2006, p.393) 

 

  Nesse contexto, a literatura é usada como cenário, que é testemunha das 

transformações do eu lírico na primeira estrofe e segunda estrofe, No lago branco da 

lua / lavei meu primeiro sangue. Sangue (mulher) e barro (terra) constituem um 

sentimento extremamente forte, que permite diretamente ao eu lírico viver o amargor 

e o doce da vida, assim o poema reintera uma imagem mítica da mãe terra como 

sendo aquela que literalmente gera e nutre. 

 

A poesia de Paula Tavares se faz também guardiã da palavra e da memória 
ancestrais, embora estas sejam estética e criticamente sempre recriadas. O 
lirismo de Paula se engendra, pois, como uma rede múltipla que conjuga 
signos da modernidade e da tradição. Um dos eixos que permeia sua 
trajetória poética é a consciente opção por romper o silêncio que, em 
grande parte, envolve as mulheres angolanas, em particular as originárias 
das etnias do sul de Angola, onde a pastorícia e a agricultura definem o 
modo de vida, os ritos, os contratos, enfim, os costumes e a história desses 
povos. (SECCO, 2008, P. 16) 
 
 
 

 O poema faz uma relação de integração entre lua, noite e sangue eterno, 

elementos que têm papel de fortalecedores da identidade e formadores de laços 

culturais profundos, pois a natureza se identifica como um tempo um espaço que 

acolhe, identificado assim por quem busca um espaço agradável, seja  Angola, seja 
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o Continente Africano. A terra é identificada como elemento primordial na 

transformação da matéria, criando objetos novos em conjunto com a mulher, sendo 

representado a fertilidade, a partir da associação entre mulher-mãe/terra, por serem 

consideradas produtoras vivas. Todo esse mito é configurado em decorrência da 

crença na Deusa Mãe ou da Mãe Terra. Assim como nos ensina Jean Chevalier e 

Alain Gheerbrand, no Dicionário de símbolos (2002, p.878-9), a Terra é a: 

Substância universal - o caos primordial, e primeira matéria (...), segundoo 
Gênesis - matéria de que o Criador molda o homem. A terra é avirgem 
penetrada pela lâmina ou pelo arado, fecundada pela chuva oupelo sangue, 
o sêmen do céu. Universalmente, a terra é uma matriz queconcebe as 
fontes, os minerais, os metais. Simboliza a função maternal:dá e rouba a 
vida. 

 

 A denúncia e a resistência se fazem presentes no discurso de Ana Paula 

Tavares, no intuito de mostrar em sua poesia a sexualidades reprimida, os abusos, a 

dor e o silêncio imposto pelo machismo as mulheres, sendo elas relativas da 

tradição rural, quanto as que habitam na cidade não possuem uma situação 

dissociada e sim uma mesma e dura realidade. A sua poética se propõe relevar 

aquilo que está silenciado, seja pelas culturas locais, quanto pela cultura do 

colonizador, denunciando o silêncio imposto pelas próprias tradições negras, que se 

fundamentam no poder centrado diretamente no homem. 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de 
cada sujeito (BOSI, 1994, p. 55). 

 

 

 MUKAI é uma série de quatro poemas que são grafados em caixa alta, 

visando o rompimento do silêncio das mulheres Angolanas, desde o título. Cada 

poema busca revelar aspectos considerados pertinentes que englobam diretamente 

a realidade desse universo feminino. A leitura feita nesse estudo é representativa 

quanto o papel feminino nessa sociedade, buscando também a identificação de 

elementos eróticos que fazem parte da obra. 

 

MUKAI (1) 
 

Corpo já lavrado  
equidistante da semente  
é trigo  
é joio  
milho híbrido  
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massambala 
resiste ao tempo  
dobrado 
exausto 
sob o sol  
que lhe espiga  
a cabeleira.  
(TAVARES, 1999, p. 30.) 
 
 
 

 A estrutura do poema sugere a imagem de semicírculos estilizados, 

atribuindo, portanto, um sentido mais conotativo dos ciclos da vida. É também 

composto de doze versos livres dispostos graficamente em duas estrofes.  

A escrita é simbólica e constatemente faz uma analogia correspondente ao corpo da 

mulher e o corpo da terra. A expressão “lavrar a terra” está relacionada diretamente 

com o ato sexual. O corpo lavrado, presente no primeiro verso simboliza a 

comparação entre a terra fecundada, por ter sido arada e a fecundação, por 

representar o estado de gestação da mulher. Simbolicamente são escritos os 

cereais produzidos distante da semente mesmo gerados do corpo da terra/mulher 

como o: o trigo, o milho, a massambala, cereal típico de Angola, até o joio, visto 

como um elemento negativo. Esse corpo, caracterizado como maduro e produtor é 

visto dessa forma, por não se deixar vencer nem pelo cansaço nem pelo tempo. O 

poema traz o sol como fecundador, aquele que dá a vida, sendo também 

considerado o doador de beleza, que faz a terra representada como mulher ficar 

exposta para ele. Nesse contexto, a lua representa também um papel feminino. O 

que se torna observável é a dependência da mulher, que fica sempre limitada às 

ações de gerar e de ficar submissa ao sol/homem.  

 

MUKAI (2)  

 
O ventre semeado  
desagua cada ano  
os frutos tenros  
das mãos  
(é feitiço)  
nasce 
a manteiga  
a casa  
o penteado  
o gesto  
acorda a alma  
a voz  
olhap’ra dentro do silêncio milenar.  
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(TAVARES, 1999, p. 31) 

 A estruturação de MUKAI (2) se estabelece ao retratar o roteiro da realidade 

vivenciada pela mulher dentro das sociedades tradicionais, por meio da utilização de 

analogia temos a representação do ciclo reprodutivo da mulher e da natureza: 

“deságua a cada ano / os frutos tenros”. No quarto verso é apresentado um duplo 

sentido, podendo ser entendido como os frutos da mulher advindos de uma 

gestação, como também podem ser os frutos gerados pela terra em uma 

germinação. Esses processos são desenvolvidos a partir das mãos da mulher que 

semeia característica identitária das sociedades rurais angolanas, que encarregam o 

cuidado com a terra e o plantio como tarefa de característica feminina, assim como 

as demais tarefas que são citadas nos versos posteriores: bater a “manteiga”, cuidar 

da “casa”. Apalavra “é feitiço” detém diferentes sentidos, representando não apenas 

o milagre da reprodução da mulher e da natureza, como também o erotismo 

presente no corpo feminino que mesmo sofrido ainda tem o poder de encantar os 

homens. “A corda a alma” como uma condição feminina que penetra na sua própria 

consciência identificando assim que vivem em um “silêncio milenar”. 

 

MUKAI (3)  

 
(Mulher à noite)  
Um soluço quieto  
desce 
a lentíssima garganta  
(rói-lhe as entranhas  
um novo pedaço de vida)  
os cordões do tempo  
atravessam-lhe as pernas  
e fazem a ligação terra.  
Estranha árvore de filhos  
uns mortos e tantos por morrer  
que de corpo ao alto  
navega de tristeza  
as horas.  
(TAVARES, 1999, p. 32) 

 

 Em MUKAI (3) a fecundidade feminina e a sexualidade são as temáticas que 

caracterizam os versos, desde que a sexualidade não é constituída como um ato 

erotizado de comunhão dos amantes, mas sim como uma maldição, não existindo 

prazer e nem amor, mas uma relação animalizada, sem nem sentimento. Essa relação 

animalizadora é sugerida pelo parêntese que marcam o quarto e o quinto versos, por 
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insinuarem uma situação dolorosa, involuntária que se caracterizam nas palavras: “rói-

lhe”, “entranhas”. 

 

MUKAI (4)  

 
O risco na pele  
Acende a noite  
enquanto a lua  
[por ironia]  
 
ilumina o esgoto  
anuncia o canto dos gatos  
De quantos partos se vive  
para quantos partos se morre.  
 
Um grito espeta-se faca  
na garganta da noite 
recortada sobre o tempo  

pintada de cicatrizes  
olhos secos de lágrimas  
Dominga, organiza a cerveja  
de sobreviver os dias.  
(TAVARES, 1999, p. 33) 
 

 

 A composição desse poema é estruturada em três estrofes que constituem 

um sentido de dor. A primeira estrofe é marcada pela inexistência de prazer, no 

entanto, a noite traz riscos e a lua ilumina o “esgoto” com o barulho dos “gatos”. A 

mulher é considerada como se fosse um animal reprodutor, retratado no sexto e 

sétimo versos “De quantos partos se vive para quantos partos se morre”, esse 

discurso é ainda caracterizado pela amargura presente e ressaltada pelo uso de 

chaves “[por ironia]”,na terceira estrofe o que se sobressai é opressão machista: no 

“grito” a “dor”; na “faca”. A última estrofe é marcada pela existência do ciclo semanal, 

que começa no primeiro dia da semana “Dominga”, início da rotina de sobrevivência, 

pois o corpo feminino está triste, cansado e pintado de cicatrizes. 

 É evidenciado por Ana Paula Tavares o “ser mulher” na sociedade 

Angolana, portanto torna-se complexo a construção da identidade feminina, por 

ainda ser existente no processo de adaptação e dos valores o encarceramento da 

mulher em seu próprio mundo. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



107 

 

 

107 

 

 A poetisa Ana Paula Tavares contempla em seus poemas a imagem cultural 

da oralidade e da realidade Angolana, revelando a dura realidade por meio de novas 

palavras que buscam encarnar as vozes das mulheres que foram caladas ao longo 

do tempo. Tal cenário é construído por meio da simbologia do corpo, da 

representação da mulher, do erotismo e da memória como um mosaico que se 

descortina. 

 A mulher é representada e comparada diretamente com a natureza, e o 

corpo é exposto ao universo dos afetos, sendo marcado pela trajetória da memória e 

da vivência dos povos Africanos e as suas condições socioeconômicas. São 

representadas no poema temáticas como: mulher e homem, sol e lua, e corpo da 

mulher. 

 Nessa perspectiva histórica e cultural, Ana Paula Tavares busca fazer uma 

denúncia sobre o papel feminino na sociedade Angolana, que considera o passado, 

como elemento do presente através da preservação da sabedoria dos ancestrais, 

por conta da prevalência do respeito.  
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Estilos, Gênero e Sexualidades em “Tempos de Misturas” Juvenis 

 

Alexandre Martins Joca 

 

Resumo 

 

Este artigo investiga mecanismos de articulação entre estilos e sexualidades empreendidos na sociabilidade 

juvenis em espaços públicos da cidade de Fortaleza/CE. Recorre à perspectiva das culturas juvenis por meio de 

uma análise de como os jovens mobilizam mecanismos - materiais e simbólicos – que nos informam sobre 

agenciamentos estético/corporais elaborados em meio a uma diversidade de identificações juvenis.  

 

Palavras-chaves: Juventudes, Estilos, Sexualidades, Misturas, Culturas juvenis 

 

 

Abstract 
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This article investigates articulation mechanisms between styles ans sexualities undertaken in the juvenile 

sociability in Fortaleza public spaces. It connects to the juvenile cultures perspective by an analysis of how the 

youngs mobikiza mechanisms - material and symbolic - whifh inform us about body and esthetical agency 

elaborated in a juvenile identification diversity. 

 

Keywords: Youth, Styles, sexualities, Mixes, Youth cultures 

 

Introdução 

 

Este artigo faz parte de minha tese de doutoramento - “Levados por Anjos: Modos de vida, 

educação e sexualidades juvenis” - e dá ênfase a mecanismos de articulação entre estilos e sexualidades 

empreendidos na sociabilidade juvenis em espaços públicos da cidade de Fortaleza/CE. A pesquisa de campo, de 

cunho etnográfico, foi realizada em duas praças da cidade, a Praça Portugal e a Praça Verde do Centro Dragão 

do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).  

A “mistura” de “tribos”, de grupos juvenis diversos nesses espaços trouxe para a pesquisa a 

necessidade de uma abordagem sobre os modos como estilos e orientações sexuais são acionados e acionam 

mecanismos de sociabilidades juvenis. Os sujeitos da pesquisa são Jovens Roqueiros/as, Punks, Skatistas, Emos, 

Dançarino(a)s de Free Step, Bboys, Otakus, “Coloridos”, “Pirangueiros”, “Comuns” ou “Normais”
1040

, que 

frequentavam essas praças no período de julho de 2011 a abril de 2012, independente de gênero, da orientação 

sexual ou do estilo. Durante oito meses de observação participante realizei entrevistas individuais com 08 jovens 

e três grupos de discussão, constituindo um grupo de jovens que chamo de “grupo de referência” composto por 

26 jovens.   

Para a análise dessas interações, opto por centrar-me nos processos da dinâmica social das culturas 

juvenis, ou seja, volto-me aos “modos de vida específicos e práticas quotidianas que expressam sentidos e 

valores não apenas ao nível das instituições, mas também ao nível da própria vida quotidiana” (PAIS, 2003, p. 

69). Recorro novamente a Pais (2003) – quando caracteriza os modos de existência juvenil como uma “série de 

rupturas e percursos” marcada por significativas diferenças – para tomar a dinamicidade, o pluralismo e a 

mobilidade dos modos de vida juvenis e das sexualidades como fatores centrais para a compreensão das 

experiências vividas entre jovens.  

A fluidez, o trânsito juvenil entre estilos e práticas afetivo/sexuais, se mostrava como um desafio 

pela diversidade de modos e de referenciais de interações afetivo/sexuais. Aos poucos, tornava-se perceptível 

que são sociabilidades e interações que não se fazem por homogeneidades, mas por saberes e fazeres díspares. 

Atribuo isso à dimensão da mobilidade, do movimento, do trânsito, da busca, da experienciação que se faz no 

coletivo, mas também individualmente, de maneiras singulares. 

 

2 Estilos Juvenis: Estética e Performances identitárias 

“Eu sou otaku. E daí?”, questionava o jovem Jerônimo (23 anos) em sua página do “facebook”, em 

29 de junho de 2012. Sob a frase, uma fotografia usando terno, calça social e sapato preto; nas mãos, em luvas 

brancas, conduzia o movimento de uma espada. Entre os cachos dos cabelos longos que desciam sobre a face e a 

espada que segurava na altura da boca, o olhar fixo para a câmera anuncia uma disposição à luta. Mantinha a 

perna direita esticada para frente, enquanto a esquerda, levemente dobrada para trás, em posição de quem estava 
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 Trago entre aspas e em itálico as categorias êmicas surgidas no trabalho de campo. No Capítulo 4, entre as 

páginas 206 e 223, faço uma breve apresentação desses estilos juvenis. 
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a duelar. Ao fundo, o cenário do Sana Fest 2012. Ali, conversamos pela primeira vez, apesar de tê-lo visto 

diversas vezes nas noites de sábado e domingo do DM e da PP. 

Tanto a frase quanto a foto transmitiam mensagens semelhantes e complementavam-se. Cada 

linguagem, de sua maneira, provocava o internauta e insinuava que a adoção do estilo otaku implicaria para o 

jovem, em um duelo de espadas ou de ideias sobre seu estilo e modo de vida. Fico a imaginar o que poderia 

significar para mim a frase sem a foto, ou vice-versa, se as tivesse visto (separadamente) há oito meses, antes da 

incursão no trabalho de campo desta pesquisa. Desconhecia o significado da palavra “otaku” e a foto certamente 

transmitir-me-ia apenas a ideia de um garoto fantasiado, a brincar com uma espada. 

Jerônimo (23 anos), definitivamente, estava a mostrar-se, a aparecer para o “mundo virtual” 

anunciando sua existência como um jovem otaku. “E daí?”, questionava, incitando-nos a um confronto no qual 

estava disposto a duelar. A foto, não provocou muitos questionamentos por parte dos internautas. Apenas um 

jovem postou manifestação de apoio: “isso ai mano... fodaa”, e teve como resposta de Jerônimo (23 anos): 

“XD”
1041

. 

Em tempos de novas tecnologias, quando a mobilidade de informações e imagens ganha 

proporções temporais quase imediatas por meio de webcams e dos aparelhos digitais, é possível viajar pelo 

mundo, ver o mundo, de dentro de nossa casa, do nosso quarto. Assim, nos mostramos para ele (o mundo) ao 

passo que este se mostra a nós, a partir de nossas escolhas sobre o “mundo” ao qual pertencemos, ou melhor, ao 

qual queremos pertencer; o mundo com o qual nos identificamos. 

Na rede interligada de computadores, na internet, temos o poder de acessar “mundos” diversos, de 

escolhê-los, de elegê-los. Certamente, se consultarmos o histórico de acesso a sites dos jovens dessa pesquisa, 

além das redes sociais, aqueles relacionados ao rock, ao free step, ao emocore, à cultura anime estarão 

registrados de acordo com as identificações e modos de vida de cada internauta. Nas redes sociais, os perfis dos 

jovens pesquisados nesse estudo demonstram também o quanto a sociabilidade e as interações virtuais juvenis 

definem-se por identificações de estilo e modos de vida. 

Nesse campo dialógico de espaços/tempos culturais, assim como Jerônimo (23 anos), muitos 

outros jovens estão a mostrar-se, a aparecer para o mundo e para si. O espaço virtual é apenas um exemplo de 

como o jovem apropria-se da imagem (do corpo) e a partir dela comunica e anuncia seus modos de ver (e estar 

no) o mundo e com ele interagir. A partir dela (a imagem), estabelecem códigos simbólicos e materiais 

determinantes de interações e sociabilidades. O processo de elaboração e (re)construção de si, do corpo e seus 

significados são tomados como referência, como vitrine de anunciação, tanto de suas existências quanto de seus 

modos de vida e sexualidades. A adoção de um estilo surge, então, como meio de expressão e comunicação 

consigo e com o outro. Um marcador paradoxal no qual a busca do identificar-se com “o outro”, de modo a 

pertencer a um grupo, a uma “galera”, se faz em paralelo ao desejo de originalidade, de ser singular 

(FERREIRA, 2008)
 1042

.   

Os estilos juvenis observados nesta pesquisa não são elaborados exclusivamente a partir das 

interações vividas no DM e na PP, mas de um entrelaçar e experiências juvenis, seja no âmbito do “mundo 

virtual”, do espaço familiar, da vida no bairro ou escolar. Por esta razão, apesar desta pesquisa focar-se nas 

interações juvenis entre pares vividas em espaços públicos de Fortaleza, entendo que os modos de vida e as 
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 “XD” é um símbolo corriqueiro utilizado por jovens nas redes sociais, tendo como significado um grande 

sorriso. 
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 Cf. “Marcas que demarcam” (2008). 
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sexualidades juvenis dialogam com aquelas experiências, postas em segundo plano nesse trabalho, sem que isso 

implique em algum desmerecimento, mas em uma escolha teórico-metodológica. Vale lembrar que não tenho a 

pretensão de descrever um ethos dos diversos estilos juvenis aqui mencionados, por entender ser necessário um 

estudo específico a cada estilo.  

Durante a pesquisa de campo desse trabalho, a busca por referenciais identitários específicos (ou 

de uso exclusivo) a cada estilo foi um dos obstáculos, por estes assumirem múltiplas significações entre os 

jovens pesquisados; pelo trânsito de marcadores entre os estilos; e pelo movimento fluido de alguns jovens por 

diferentes estilos, o que caracterizo aqui como bricolagem ou camuflagem, na adoção de uma política não 

identitária, de uma imagem elaborada sem referenciais de pertencimentos a modos de vida, mas por negociações 

em outras dimensões da vida social.  

 

3. Os Estilos Juvenis sob (In)Compreensões Conceituais e Empíricas e a ode a “Mistura” 

Em conversas e observações sobre estilos e grupos juvenis, é perceptível que, muitas vezes, 

“estilo”, “grupo”, “turma”, “galera” assumem significados diferentes. Usa-se “estilo” para falar de “grupo” e 

vice-versa, assim como “galera”, ou “pessoal do...” para falar do estilo, o que, a princípio, gerava 

incompreensões sobre as interações em grupos e/ou por estilos, e a constatação de que apenas por meio do 

discurso fica difícil captar as dinâmicas de sociabilidades sobre estilos e grupos juvenis. Questionados sobre a 

existência de grupos juvenis que se encontram no DM, Anjo Mau (15 anos) e Camila (14 anos) explicam: 

 

Anjo Mau (15 anos): Tem! Cada um tem a sua família. 

Camila (14 anos): Cada um chega e, mesmo se a pessoa chega e não fica 

com a sua galera, mas chega um que chama e se enturma. Não tem nem 

como!!!  

Alexandre: E como é essa galera? Como ela se forma? 

Camila (14 anos): É tipo assim... é um grupo de amigos que moram perto e 

outros que se conhecem pelo MSN, orkut, ai marca de se encontrar. Aí, se 

encontra a primeira vez e se tornam amigos, entendeu? Aí, vem todo sábado. 

E tem grupos diferentes. Tem grupo de gay, tem grupos de roqueiros, de 

góticos, de punks, de emo, de tudo um pouco, entendeu? 

Alexandre: E esses grupos são separados assim? 

Camila (14 anos): É, mas todo mundo se mistura. Todo mundo é uma 

família aqui. 

Anjo Mau (15 anos): É tipo... o grupo Psicose, Pbemos, Punk, o grupo 

Stifles, o grupo emo, gótico e assim vai... 
 

Conforme se percebe, a princípio, Camila (14 anos) associa grupos a estilos, incluindo a 

homossexualidade como um dos estilos. Afirma também, em seguida, que no âmbito das interações, todos se 

misturam. Tal leitura abriria precedente para imaginarmos haver um ou mais grupos compostos somente por 

emos, por roqueiros, por otakus, o que pode até existir, no entanto, como exceções. Isso porque os grupos mais 

homogêneos são aqueles ligados à dança: a galera do free step e do break, enquanto os demais estilos parecem 

interagir numa dinâmica de grupalidade mista sem demarcações identitárias por estilo. Os grupos juvenis, nesses 

espaços, não tomam como referência para a grupalidade a adoção de um estilo específico, mesmo que haja a 

prevalência de determinado estilo. Ao final dessa conversa, Anjo Mau (15 anos) descreve grupos e estilos como 
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sinônimos, numa demonstração de que estilo e grupalidade pairam sob imprecisões e confusões teóricas e 

práticas. 

Quanto à menção da existência de “grupo de gay”, acredito que faça referência aos jovens LGB 

que estabelecem interações, vínculos de amizade quase que exclusivamente com outros jovens LGB, apesar de 

transitarem entre turmas e galeras com hegemonia heterossexual ou bissexual. Considero o fato de mencionarem 

a “homossexualidade” entre os estilos ou grupos juvenis como um indicador de que esta funciona, entre os 

jovens, como um demarcador de identificação (ou identitário), o que apontaria para orientação sexual também 

como referência para as interações, a sociabilidades e a constituição dos grupos juvenis. 

Por vezes, a ideia de grupalidade juvenil é associada à adoção de um estilo, sem que isso implique 

em uma inserção a um grupo específico por estilo, nem acione um campo de impedimento a relações de 

afetividade, amizade e sociabilidade com jovens adeptos a outros estilos. Assim, adotar o estilo punk e frequentar 

a PP e o DM equivaleria a pertencer a um grupo nesses espaços, mesmo que se estabeleça interações com jovens 

de outros estilos, sem afinidades com demais jovens punks. Para Pais (2008, p. 209), os grupos sociais, como 

uma das formas de filiações sociais entre pessoas  

 

[...] afirmam-se por comportamentos que buscam expressar e legitimar 

identidades, numa luta pela significação. Com efeito, as identidades grupais 

entrecruzam-se com identidades pessoais em processos de identificação que 

reflectem a intersecção de um “eu” com um “nós”, em contraposição com 

outros, olhados como “eles”. 
 

No entanto, não foi necessário muito tempo para perceber que as interações juvenis desenvolvem 

dinâmicas de sociabilidades entre estilos que podem ser identificadas pelo aspecto da “mistura” e que tanto as 

sociabilidades em grupo quanto a adoção de um estilo (ou de estilos) mobilizam-se por dinâmicas de trânsitos 

juvenis, ou seja, jovens vivenciando experiências de trânsitos tanto entre grupos quanto por estilos. Atrelado a 

esses trânsitos, os marcadores de gênero e sexualidade implicam significativamente na elaboração de 

movimentos de aproximações e distanciamentos afetivo/sexuais entre grupos, estilos e jovens. Quero ressaltar 

que os trânsitos juvenis aqui estudados não se fazem homogêneos, pois é possível identificar uma diversidade de 

modos juvenis de olhar e vivenciar as experiências com estilos e sexualidades.  

No âmbito das subculturas juvenis, Ferreira (2008, p. 230) afirma que 

 

[...] a fragmentação reticular das sociabilidades subculturais contemporâneas 

não permite identificar uma unidade de “grupo”, um nós associativo de que 

se é membro, mas diversos nós sociativos conexos, fundados em relações 

concretas com outros pessoalizados, que se estabelecem temporariamente 

com base em afinidades e afectividades. Destes “nós” o jovem não exige 

semelhança, mas sobretudo, reconhecimento da sua diferença, fractalmente 

partilhada em termos de identificações, situações e experiências. É esse o 

novo compromisso social estabelecido entre quem adere a este tipo de 

contextos microssociabilísticos. 
 

Os grupos juvenis, por sua vez, se constituem, também, por uma diversidade de referenciais de 

identificações, não se restringindo a um estilo único ou à orientação sexual específica. Desse modo, a afirmativa 

de Pais (2008, p. 235) que nas culturas juvenis, “frequentemente, a identidade dos grupos é afirmada através de 
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um estilo” parecia, inicialmente, confrontada por uma diversidade elementos de identificações juvenis. Ocorre 

que essa grupalidade caracterizada pela diversidade de estilos e práticas juvenis apresenta limitações no campo 

das sociabilidades afetivas, pois se restringe a interações fluidas, de convivialidades (geo-espacial e afetiva) 

limitadas.  

Digo isso ao constatar que o grupo de jovens frequentadores da PP – a “galera da PP” – e o grupo 

de jovens frequentadores do DM – “a galera do DM” – estão subdivididos por uma diversidade de grupos 

juvenis que se mobiliza por redes de afinidades e identificações capazes de motivar convivialidades e afetividas 

mais significativas e fixas nas quais amizade, solidariedade e convivialidade surgem como laços fortalecedores 

da grupalidade. Que mecanismos mobilizam suas aproximações e distanciamentos?  

Para captar os marcadores definidores de aproximações e distanciamentos das interações juvenis 

nas praças, foi necessária uma imersão no campo das interações para além dos discursos juvenis. Somente a 

partir dessa imersão fui percebendo, por exemplo, que quando falavam da “galera do free step” ou da “galera do 

Break” referiam-se a todos os jovens adeptos desses estilos de dança de rua e frequentadores do DM, e que cada 

“galera” é composta por grupos diferentes e compartilham do mesmo espaço levados pela dança: o palco sob o 

observatório. Quanto às demais galeras – punks, roqueiros, emos, from UK, otakus –, essas têm como elemento 

primário de identificação a estética corporal, estando associados mais à imagem corporal do que a práticas 

coletivas de sociabilidade juvenil nas praças, ou seja, esses estilos teriam o corpo como locus primário de 

identificação, assim como a afinidade (ou não) com elementos relacionados ao estilo (música, cultura, dança 

etc.).  

Nesse âmbito, o caráter transitório e fluido dos marcadores estéticos corporais dos estilos – o corte 

e penteado do cabelo, a estampa da blusa, a cor da indumentária, o uso (e estilo) da maquiagem etc. – põem sob 

suspeita a legitimidade identitária por parte desdes jovens estilosos. Por algumas vezes, tal suspeita põe o estilo 

como uma categoria hierarquicamente inferior, por associá-lo exclusivamente à adesão a uma “modinha” 

expressa por meio da adoção da estética corporal, portanto, sem a identificação com os demais elementos 

identitários atribuídos aos gostos e modos de vida de um “verdadeiro” roqueiro, otaku, emo etc. Assim, seriam 

apenas jovens “vestidos de”. 

Estão imersos nesse contexto compreensões diversas sobre identidades e identificações juvenis. 

Não há, portanto, entre os jovens, um consenso sobre esse embate acerca da incorporação de uma identidade ou 

apenas de um estilo estético, de modo que “mostrar-se algo” ou “ser algo” tomam significações subjetivas 

acerca das identificações e expressões corporais juvenis. 

 

4 Marcas que se Desmarcam: Estilos, Sexualidades e Estética Corporal Juvenil  

Os estudos de Ferreira (2008) dizem respeito à corporeidade marcada em sua “versão mais 

radicalizada”: a tatuagem e o body piercing. Contrária a estes mecanismos demarcatórios do corpo, as marcações 

corporais juvenis aqui observadas não assumem um compromisso definitivo com um determinado modelo de 

corporeidade, pelo contrário, fazem do corpo um locus de marcações fluidas, inconstantes, possíveis de apagar-

se. Assim, este estudo versa sobre corporeidades marcadas por meio da estética e da performatividade juvenil 

elaboradas por marcadores temporários, transitórios e inconstantes. 

Assim, trato aqui de uma estética corporal juvenil, elaborada por meio de marcadores simbólicos e 

materiais que, se são de identidade, versam sobre um campo de identificações com os contextos e situações 
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vivenciadas nas experiências juvenis. Dessa maneira, opto por utilizar a expressão “estética corporal juvenil” por 

entender mais apropriada à representação da fluidez e inconstância dessa marcação corporal e por compreender a 

expressão utilizada por Ferreira (2008) – “marcas corporais” –  mais apropriada a “projetos identitários” que 

trazem consigo um caráter de permanência e fixidez identitária. No entanto, as discussões trazidas por Ferreira 

(2008) são pertinentes para nossa análise em torno das mobilizações estéticas e performáticas juvenis, e suas 

interações com marcadores e dispositivos sexuais.  

As interações nas praças marcam-se pelo caráter de pluralidade, tanto dos estilos juvenis quanto da 

orientação sexual (das expressões da sexualidade). São espaços onde os jovens permitem-se ou vivenciam 

experiências de convivialidade com outros de distintas e/ou múltiplas identificações, em espaços/tempos 

simultâneos, onde modos de vida e sexualidades juvenis compõem uma heterogeneidade de identificações por 

meio, especialmente, da adoção de uma estética corporal, de performatividades (também estética e corporal) e de 

dinâmicas de sociabilidades. Os gostos musicais (rock. música eletrônica), a prática de esportes (skate), o 

exercício da dança (free step/break), o cultivo de uma cultura específica (animes) são mobilizados por essas 

experiências que se e materializam no corpo e se expressam performativamente de acordo com a(s) 

identificações de cada jovem.  

Para alguns, absorvida de maneira unitária (ou majoritária) a anunciar uma suposta demarcação 

identitária pelo estilo adotado, para outros, compartilhadas por uma diversidade de identificações que ora se 

complementam, ora se contradizem num limiar paradoxal das práticas cotidianas. Nessas, a vivência 

experimental se faz mais nítida, e até consciente, anunciando o caráter de inconstância e fluidez, o que não 

implicaria, para esses, em uma posição inferiorizada de uma suposta hierarquia nos modos de vida juvenis. 

Como exemplo, o garoto dançarino de free step que curte rock e mantem sociabilidades com grupos de 

dançarinos de free step. 

Por vezes, essa bricolagem, ou esse fazer-se Frankenstein, se dá por meio de um processo 

sequencial de adoção de estilos, sujeito a movimentos de idas e vindas, quando não, de adoção simultânea de 

marcadores de diferentes estilos. Desse modo, o corpo surge como o locus de concretização simbólica e material 

no intuito de demarcar identificações com estilos juvenis. Essas marcações trazem consigo representações 

simbólicas para além de um modo de vida juvenil, por portarem marcadores socioculturais de gênero e 

sexualidade, significados expressos em formas de expressões de identidades sexuais. 

Os jovens conhecidos como “comuns” ou “normais” empreendem um “jogo de bricolagem 

estético” onde, guiados por circunstâncias de sociabilidade e afetividade, mobilizam marcadores estéticos de 

estilos diversos. Essa bricolagem ora se faz pela apropriação momentânea da estética de um estilo único, ora por 

uma fusão de marcadores diversos. Ser ou está “normal” ou “alternativo” significaria a possibilidade de transitar, 

de alternar por uma diversidade de estilos, tendo como referência identitária os padrões estéticos e hegemônicos 

instituídos em sociedade.   

Há de considerar a diversidade de significados atribuída aos marcadores, de modo que as 

motivações para a adoção de alguns são também variadas, sendo possíveis significados paradoxais a um mesmo 

marcador. Um exemplo bastante comum nas praças seria a adoção das calças coladas por jovens de grupos 

diversos e da franja, teoricamente, atribuída aos emos. 
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Tais quais as marcações corporal de caráter mais definitivo, os marcadores empreendidos pelo que 

chamo de “estética corporal juvenil” assumem, no âmbito da “bricolagem estética”, significados singulares aos 

jovens.  

 

Os recursos imagéticos sobrevalorizados na construção desse tipo de visuais 

justamente por adquirirem, no ponto de vista de seus usuários, um sentido 

mais singularizador do que unificador [...] o valor da originalidade. 

(FERREIRA, 2008, pg. 232).  
 

O caráter de originalidade é obtido por meio de sutis modificações visuais no sentido de 

adquirirem a singularidade, que os distinguirá dos demais. O estilo dos cabelos, por exemplo, são bastante 

diversos. O tamanho da franja, se cobre o olho, metade do rosto, se há grandes costeletas, se exibe uma mecha de 

outra cor etc... traz ao jovens a desejada singularidade, uma “marca” como afirmou o otaku Jerônimo (23 anos). 

Essa flexibilidade e instabilidade na produção da imagem corporal põem o corpo e a estética 

apenas mais um elemento de demarcação identitária ou de identificação, de modo que já se proclama outros 

elementos legitimadores de tais identificações. O corpo, demarcado ou não por códigos e signos identitários, 

estaria sujeito a legitimá-la via outros elementos legitimadores da identidade, de caráter menos estético e mais 

conceitual ou ideológico. Os garotos com blusas de rock, os “arrumadinhos” que passam por arguições sobre 

bandas, álbuns e músicas, na busca de legitimarem a identidade de “roqueiro”, por exemplo. Contrário a esses, 

alguns jovens roqueiros que não adotam a estética tradicionalmente atribuída a essa identidade, são profundos 

conhecedores do rock e vivenciam cotidianamente o gosto pelo estilo musical. A vida cotidiana (os circuitos, os 

grupos juvenis de que fazem parte) funciona também como determinante para a legitimação da identidade.  

Entra em jogo um embate ideológico/ético em defesa da tradicional percepção de que o corpo seria 

o locus de vivência e exposição de uma ideologia ou identidade atrelada a uma mesma lógica, elaborada por 

gostos, estética e práticas produtora de um modo de vida específico. Signos identitários, intrínsecos e 

extrínsecos, demarcadores do lugar da identidade e indicadores de sua autenticidade. Nessa percepção, qualquer 

dissociação seria fadada ao crivo da ilegitimidade, da suspeita, atribuindo ao outro, o lugar do ilegítimo, da 

identidade fraudada. É o caso dos garotos que se vestem de roqueiros para serem inseridos nos grupos, ou apenas 

como táticas de pertencimentos aos locais e grupos de sociabilidade juvenil. 

Contrária a essa percepção, colocam-se aqueles que relativizam tais elementos identitários, pondo 

em questão tanto sua legitimidade quanto a obrigatoriedade da adoção de um estilo e modo de vida único e 

definitivo. Aqui, a possibilidade de trânsitos e expressões corporais, por estéticas e performances diversas, se 

fazem associadas ou não a gostos musicais e a um modo de vida único. O sujeito se faz por processos 

experienciais de identificações e expressões corporais múltiplas, isento da ditadura identitária.  

Abrir-se-ia mão da marcação identitária fixa, constante, por uma sequencial, ou simultânea, 

dinâmica de representações artificiais por estilos e modos de vida, que se fazem descartáveis e a mercê de 

interesses e conveniências da vida (Exemplo: os “comuns” ou “comuns” que adotam uma estética mutante 

utilizando-se de signos e símbolos atribuídos a determinados estilos). Seriam experiências sujeitas apenas à 

demarcação de tempos e práticas pontuais que têm as descobertas da cidade, do lazer fora do bairro, das 

sexualidades e dos estilos referenciais de experiências e trânsitos juvenis.  
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Seriam também espaços/tempos apropriados a essas experiências aqueles onde as normatividades 

hegemônicas se fazem (geograficamente) mais distantes, e os sistemas de controle e vigilância menos presentes, 

apesar de se fazerem presentes por meio dos saberes já instituído nos processos de formação juvenis. Seriam, 

assim, as interações entre pares na rua, longe dos sistemas de controle institucionais – a família, a escola, a igreja 

– onde esses não penetram diretamente, locus oportuno para a experimentação do estilo de vida escapatório, por 

identificações esporádicas, não atendendo às reivindicações identitárias, no entanto, em diálogo e, por vezes, em 

conflito com essas. 

 

5. Interações Juvenis sob “misturas” de Estilos e Sexualidades  

 

Praça Portugal: Tal qual o Dragão do Mar, a Praça Portugal parece, também, 

acolher tribos diversas misturadas por motivações que variam entre: o 

consumo de bebida alcoólica, o uso do cigarro, ouvir música e namorar, ou 

melhor, “ficar”, conforme preferem. Não demorou muito para casais de 

garotos e garotas (hetero e homo) trocarem carícias (beijos, abraços, afetos), 

aparentemente, de maneira bastante tranquila nos bancos da praça, sentados 

sobre o gramado ou encostados aos troncos das árvores, que juntas fazem o 

mesmo desenho circular da praça. Além do centro circular da praça, as ilhas 

entre uma avenida e outra, com pouca iluminação, exceto a das bancas de 

revistas, são também ocupadas por casais  de jovens(homo e/ou hetero) que 

trocam carícias, sentam juntinhos, muitas vezes num entrelaçar de pernas. 

Para os locais do “fica” ou do namoro, os casais tanto ocupam os territórios 

mais escuros da praça (conforme eu previa ao chegar) quanto os lugares 

onde podem ser percebidos com facilidade, como em alguns bancos 

iluminados pelas luzes dos postes. Não há, aparentemente, uma intenção de 

esconder-se, nem mesmo um clima de clandestinidade ou medo de repressão 

homofóbica. Para mim, naquele momento, não havia na praça uma divisão 

explícita de ocupação dos espaços que tivesse a orientação sexual como 

demarcador de territórios. Observo, por exemplo, um casal de garotas 

namorando em meio a um grupo grande de garotos roqueiros. Elas não 

interagiam constantemente, mas misturavam-se no mesmo ambiente. Todos 

parecem encarar as manifestações de afeto entre casais do mesmo sexo com 

muita naturalidade, sem que isso gere algum constrangimento ou conflito 

entre eles e elas (Diário de Campo, 31de julho de 2011) (grifos meus). 
 

É possível e muito provável que para os frequentadores que circulam pela região da Praça Portugal 

e/ou do CDMAC, ou até mesmo para os que por ali transitam eventualmente, os jovens ocupantes desses locais 

nas noites de sábados e domingo sejam referenciais de liberdade ou libertinagem sexual. Para alguns, seriam 

expoentes de novos e modernos modos de viver a sexualidade com base em valores como igualdade de direitos e 

liberdades sexuais. Exemplos das mudanças nos modos de vivenciar e experienciar a sexualidade e as questões 

de gênero. Para outros, seriam anunciadores de tempos demoníacos, marcados pela negação de preceitos cristãos 

e pela negligência aos valores e crenças sociais por meio de condutoras e práticas ilícitas.  

De Pós-modernos a delinquentes/desviados, independente da valoração moral e social atribuída (o 

que não é aqui exatamente o meu interesse), tais olhares, que ao longo dessa pesquisa me foram relatados por 

diversas vezes, talvez sejam elaborados em virtude de uma suposta “naturalidade” com que eles – os/as jovens - 

conviveriam com as manifestações sócio/afetivas entre jovens do mesmo sexo. O diferencial, para além da 

exposição da homossexualidade em locais públicos e dessa sensação de naturalidade empreendidas nas 
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interações juvenis, talvez seja o fato dessas interações aparentemente mobilizarem-se, simultaneamente, por 

práticas de afetividades tanto heteronormativas quanto homoafetivas, ou seja, sem uma demarcação geográfica 

(territorial) que os polarize e os identifiquem enquanto estes ou aqueles.  

Conforme observado em meus primeiros dias nessas praças, seriam interações marcadas por uma 

suposta ausência de fronteiras, de guetos, conhecidas e denominadas pelos jovens como “tempos de misturas”. 

Esses jovens estariam negligenciando, de fato, o imperativo da orientação sexual e do gênero? Estariam eles 

elaborando novas formas de sociabilidades caracterizadas pela ausência dos hegemônicos marcadores de gênero 

e sexualidade?  

Acredito que essas interações juvenis, baseadas na “mistura” tanto de estilos quanto de orientações 

sexuais, alimentam o imaginário um tanto romântico (para aqueles que os olham sob uma perspectiva de 

aprovação e admiração) de alguns, ao atribuir-lhes uma espécie de rompimento com os tradicionais dispositivos 

de gênero e sexualidades empreendidos pela heteronormatividade compulsória. Contesto essa leitura sobre os 

modos de vida e sexualidades desses jovens, baseado na constatação de que nessas interações, os marcadores 

hegemônicos de gênero e orientação sexual se fazem presente de maneiras bastante significativas, no entanto, 

sem grandes reverberações no campo da geografia espacial das interações juvenis. 

A sociabilidade juvenil em espaços públicos que ignora tais marcadores que historicamente 

estigmatizam e criam mecanismos de exclusão e segregação social, ao proporcionar a convivialidade com a 

diversidade de orientação sexual já se mostra como um importante avanço, especialmente no enfrentamento ao 

distanciamento social vivido por LGBT e identificado por diversas pesquisas nos últimos anos no Brasil
1043

. Ela 

anuncia aos/às jovens (mesmo que em um campo escapatório da vida cotidiana) a experimentação de direitos: à 

cidade, à vida pública, às expressões da afetividade e ao exercício do convívio com as diferenças. 

No entanto, no âmbito dessa convivialidade, tais marcadores ainda assumem grande relevância, no 

campo do jogo subjetivo, e menos perceptível (aos transeuntes), dos referenciais que elaboram e demarcam 

códigos e signos determinantes dessas interações juvenis. É no campo da dimensão afetiva e sexual que a 

heteronormatividade situa demarcações significativas por meio de identificações de semelhanças e diferenças. 

Assim, mais que na geografia espacial (territorial) das sociabilidades juvenis nas praças, as 

fronteiras se fazem no campo das interações afetivo/sexuais juvenis, ou melhor, nas dinâmicas determinantes de 

afetividades e sociabilidades entre os/as jovens. No bojo das misturas de estilos e de orientações sexuais, 

identifico as questões de gênero e orientação sexual como um filtro determinante de aproximações e 

distanciamentos afetivo/sexuais. São nesses filtros que permanecem ainda bastante vigentes o imperativo 

heteronormativo e o binarismo de gênero. A constituição dos grupos juvenis, apresentados no capítulo anterior, 

poderia servir-nos como um indicativo de que quando tratamos de aproximações afetivas, de laços de amizade, 

de formas mais íntimas de convivialidade, a orientação sexual se faz determinante nas relações juvenis. 

Assim, naturaliza-se o “estar junto”, a “mistura”, por meio da ocupação e socialização dos 

mesmos espaços - as praças -, independente da orientação sexual e do gênero. No entanto, essa naturalização, 

que viabiliza e é, simultaneamente, viabilizada pela convivência e pela experiência entre pares, não rompe 

definitivamente com os determinantes de sociabilidades afetivo/sexuais. São esses determinantes que tomam, 

entre outros, o gênero e/ou a orientação sexual como referenciais (de identificações) para as interações afetivas e 

sexuais entre esses jovens. 

                                                           
1043

 Ver: Abramovay; Castro (2004); Pedrosa; Castro (2008); Lionço; Diniz (2009), entre outras. 
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Tais determinantes são filtrados por meio de processos sociais de identificações de semelhanças e 

diferenças elaborando, nas sociabilidades, relações afetivo/sexuais fluidas ou fixas. Amizade, grupalidade, 

sociabilidade, afetos e desafetos, são empreendidos e vividos por meio desses determinantes que são negociados, 

entre outros aspectos, a partir dos marcadores de gênero e sexualidades, identificadores de semelhanças e 

diferenças capazes de aproximá-los ou distanciá-los, em um movimento quase imperceptível aos olhos de quem 

os ver de fora.  

Não há entre os/as jovens, ou pelo menos, eles/as não assumem em seus discursos, no campo da 

dimensão consciente, o entendimento de tais determinantes, tampouco empreendem uma defesa conscientemente 

e elaborada de rompimento com padrões heteronormativos e/ou de gênero. Estariam eles/as longe da política 

Querr e sua proposta de subversão do binarismo de gênero.  

Digo isso, em virtude de, nas últimas décadas, pesquisadores e estudiosos sobre gênero e 

sexualidade recorrerem à Teoria Queer ao questionar os mecanismos sociais baseados no binarismo de gênero e 

seus sistemas hierárquicos. Entre outras questões, Butler (2003) aborda o gênero ressaltando sua dimensão 

performativa de modo a detectar seus mecanismos sócio/culturais – discursivos, linguísticos, simbólicos, 

materiais e estruturais – empreendidos sob a hegemonia da masculinidade.  Uma “pedagogia da sexualidade”, 

diria Louro, (2001), ou pedagogia dos gêneros, segundo Bento (2006), que imprime ao corpo sexuado a ditadura 

binária heteronormativa.  

O Gênero é entendido por essas pesquisadoras - entre outros/as - como uma “sofisticada tecnologia 

social heteronormativa operacionalizada pelas instituições médicas, linguísticas, domésticas, escolares e que 

produzem constantemente corpos-homens e corpos-mulheres” (BENTO, 2006, p. 87). Gênero seria uma 

categoria produzida especialmente por meio de um campo discursivo e performático, binário e heteronormativo, 

empreendido antes mesmo de nosso nascedouro. Para Bento (2006), tais construções discursivas são 

materializadas, também, no campo estético do corpo dando visibilidade aos treinamentos corporais de formação 

dos habitus de gênero, por meio da elaboração estética da “aparência de gênero”. 

Assim, mais que os discursos juvenis, as notas etnográficas que compõem esse capítulo retratam 

experiências vividas, os modos, os símbolos e os signos empreendidos nas experiências juvenis, capazes de nos 

informar seus mecanismos estéticos e performáticos de experimentações afetivo-sexuais que tomam o gênero e a 

sexualidade como pano de fundo. Essas notas estão organizadas a partir de discussões que identifico como 

estruturantes das interações entre modos de vida e sexualidades desses jovens. Desse modo, as divido entre as 

discussões sobre masculinidade e feminilidade, pois identifico nas interações juvenis estudadas uma visível 

assimetria de gênero quando tratamos de experiências e saberes sobre a sexualidade. Estou certo de que a 

identificação dessa assimetria não é nova, tampouco surpreendente.  Almeida (1995, p. 17), entre outros, anuncia 

que “a masculinidade não é simétrica da feminilidade, na medida em que as duas se relacionam de forma 

assimétrica, por vezes hierárquica e desigual”. Que contornos pragmáticos tomariam esta assimetria nas 

interações afetivo-sexuais das sociabilidades juvenis?  

Vale lembrar que, quando trato nesta pesquisa de relações afetivo-sexuais, penso nos processos de 

sociabilidades juvenis, entendidos como as relações de amizade, namoros, paqueras, “ficas”, “beijos”, ou seja, 

relações sem conotações restritivas à práticas sexuais (pensada aqui enquanto “ato sexual”). Parto da 

compreensão que tais relações, mesmo aquelas sem uma conotação sexual direta (ou explícita), do ato sexual, 

não escapam das construções binárias de gênero. Conforme veremos ainda neste capítulo, no que se refere às 
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relações entre garotos, os sistemas (hierárquicos ou igualitários) identificados por Peter Fry (1982) são acionados 

como parâmetros para pensar as relações afetivo-sexuais empreendidas pelos jovens levados por anjos. O 

sistema relacional hierárquico (boy/bicha) é fruto de  

 

[...] um conjunto de crenças que estruturam a masculinidade, estabelecendo 

hierarquias, atributos, preferências, modos de vida. Essas crenças 

configuram uma masculinidade hegemônica e estabelecem de imediato as 

masculinidades subordinadas, tais como a homossexualidade, a 

masculinidade bissexual, o travestismo etc (SEFFNER, 2004, p. 94). 
 

Essa masculinidade hegemônica, lembra Almeida (1995, p. 17),  

 

[...] é um modelo cultural ideal que, não sendo atingível por praticamente 

nenhum homem, exerce sobre todos os homens um efeito controlador [...] é 

um processo construído, frágil, vigiado, como forma de ascendência social 

que pretende ter.  
 

Assim, no âmbito da sociabilidade juvenil nas praças da cidade, como esse processo se constrói em 

um terreno social marcado por identificações com estilos e sexualidade juvenis diversas e fluidas? Ficou notório 

que os garotos, por exemplo, vivenciam processos mais intensos (rígidos) de demarcação de gênero e 

identificações sexuais. Nesse campo, a estética e performance corporal se fazem campos prioritários da análise. 

Isso fica evidente quando observamos as identificações capazes de mobilizar a constituição de grupalidades e 

viabilizar a intensidade das interações juvenis nos espaços dessa pesquisa. 

Os garotos gays que empreendem estereótipos mais próximos da masculinidade heteronormativa 

(ou hegemônica) são mais acessíveis a interações e inserções nos grupos com hegemonia heterossexual, restando 

aos garotos com trejeitos mais próximos da feminilidade as interações entre pares (no sentido das categorias 

êmicas – bicha/bicha sem estilo/bicha estilosa/viadinho pintoso/emo/colorido etc.).  

Quanto às meninas, transitam com maior fluidez pelos dispositivos de orientação sexual. Trago 

como exemplos, a valorização da bissexualidade feminina ou simplesmente do transito entre relações com outras 

garotas e com garotos. Nesse trânsito, a “menininha”, a “bi”, a “lésbica” ou a “sapatona” são categorias êmicas 

que compõem essa cena das práticas e experiências afetivo/sexuais juvenis. São categorias elaboradas e 

identificadas por performatividades de gênero, como também pelo uso estético da indumentoária e de acessórios, 

compondo uma espécie de estilo/sexual, ou uma sexualidade que se mostra a partir da estética corporal juvenil. 

No mesmo sentido de demarcação de feminilidades e masculinidades, os garotos também acionam 

um leque de possibilidades de expressão da sexualidade constituídas (ou ressignificadas) nos espaços/tempos das 

praças: o “homem”, “homem de verdade”, “boy”, “boy bafom”, “boyzinho”, “colorido”, “gayzinho sem 

estilo”, “bicha”, “bicha pintosa. Essas categorias agrupam elementos relacionados a orientação sexual e aos 

estilos, ambos, tomados como referenciais associativos.  

O imaginário juvenil de que nas praças há territoriaidades determinadas pela divisão entre “darks” 

versus “coloridos”, leia-se heterossexuais versus homossexuais, ignora os atravessamentos e cúmulos de 

identificações diversas. Os “darks” seriam aqueles aos quais a heteronormatividade estaria “naturalmente” 

imposta, enquanto os “coloridos” tomariam o pólo oposto, a homossexualidade. A imagem de jovens roqueiros 

ou punks gays e de “coloridos” heterossexuais parecem não ter força pragmática para romper com marcadores 
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de gênero e orientação sexual hegemônicos. Discursos e experiências diversas, por vezes, contraditórias 

coexistem e se confrontam constantemente no cotidiano desses jovens. 

Esses referenciais são também acionados como filtros determinantes de grupalidades, de modo que 

os grupos juvenis que compõem a “galera da PP” e a “galera do DM” tomam formatos e práticas heterogêneas. 

Além dessas observações, observo os contornos pragmáticos em que os jovens elaboram e (re)significam - em 

situações relacionais -  categorias de identificações a partir de dispositivos de gênero e sexualidades.  

 

Considerações 

Os “tempos de misturas” juvenis em espaços públicos da Cidade apontam para uma sociabilidade 

menos segregadora, onde semelhanças e diferenças coexistem por grupalidades juvenis que não se constituem 

exclusivamente pelo reconhecimento de uma unidade homogenizadora. Nela, identifico tanto elementos que 

subvertem as normatizações heterosexistas, quanto a resistência de dimensões ratificadoras de binarismos e 

estigmas de gênero. 
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O CORPO SEM ÓRGÃOS NAS ESCRITURAS SANGRADAS DE CIVONE MEDEIROS 

 

1. Introdução 

 

Civone Medeiros é poeta, performer, multiartista, encontra ressonância nos redutos, nas margens da 

produção literária. Para dialogarmos com o trabalho da autora, estabelecemos uma aproximação entre sua obra e 

os textos filosóficos de Deleuze /Guatarri (1997; 1995), Derrida (2008; 1995) e Bataille (1987). A contribuição 

destas filosofias não constitui um sistema de interpretação, mas colabora para a liberação dos discursos sobre a 

arte e mobilizam o olhar sobre a produção poética. Desta forma, buscamos estabelecer um jogo de aproximação 

reversível entre esses pensamentos e a obra de Civone Medeiros, numa tentativa de aproximar o leitor das 

possíveis relações entre a poética da autora e os conceitos dos filósofos citados. 

A poética de Civone abre espaço para a discussão da diferência, uma vez que sua escritura lança linhas 

de fuga para outros suportes, criando agenciamentos com o próprio corpo e experimentações heterogêneas em 

diferentes momentos. Produção de sensações e percepções que escapam a qualquer interpretação. 

Buscaremos mostrar como, na poética de Civone Medeiros (1999), suas Escrituras Sangradas 

apresentam um corpo fragmentado, violentado e parte constituinte da sua escritura. Este corpo apresentado por 

Artaud e retomado por Deleuze/Guatarri (1996) como Corpo sem Órgãos ultrapassa a definição binária de 

gênero masculino ou feminino, e coloca-se como lugar de possibilidades nas quais as experiências apenas são. 

Aproxima-se de um processo que realiza-se, ao mesmo tempo, no silenciamento da palavra e da repetição, seja 

por revelar-se irrepetível ou por uma escrita que, ao aproximar-se da experiência corporal, tenta escapar à 

fonetização.  

A liberação intensa de signos é também marcante, sugerindo um processo de experimentação num 

campo de intensidades, ora excessiva e vertiginosa liberação de signos, ora retenção da palavra ao corpo.  
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Aproximaremos o conceito de Corpo sem Órgãos e a busca de Artaud pelo silêncio da escritura ocidental, 

falocêntrica e passível de roubo. O fechamento da representação pela via da crueldade surge como tentativa de 

procurar por uma cena que escape às interpretações. Uma escritura que tenta escapar ao roubo, ao furtivo e, ao 

mesmo tempo, corre o risco de voltar-se exatamente àquilo que deseja transgredir. 

2. O corpo como campo de experimentação 

         O conceito de Corpo sem Orgãos é retomado de Artaud e apresentado também  por  Deleuze/ Guatarri 

(1996) como um conjunto de práticas, não é algo que pode ser apreendido, mas por onde passa todas as 

experimentações de prazer, de dor, de vertigem, de plenitude. Deleuze/Guattarri assim o apresentam: 

 

Mas o CsO não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria 

algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar. O CsO faz passar 

intensidades, ele as produz e as distribui num spatium ele mesmo intensivo, não 

extenso. Ele não é espaço e nem está no espaço, é matéria que ocupará o espaço em 

tal ou qual grau — grau que corresponde às intensidades produzidas. Ele é a matéria 

intensa e não formada, não estratificada, a matriz intensiva, a intensidade = O, mas 

nada há de negativo neste zero, não existem intensidades negativas nem contrárias. 

Matéria igual à energia ( DELEUZE/GUATTARI, 1996). 
 

O corpo escrito é um campo de experimentações intensas, que o desorganizam, desdobram, 

fragmentam. Campo de fissuras. A maneira pela qual o Corpo sem Órgãos é feito só pode ser ocupada por 

intensidades, é o que buscamos na escritura de Civone Medeiros, em que a produção do Corpo sem Órgãos 

realiza-se enquanto experimentação de imagens, buscando escapar de um processo interpretativo. 

As imagens produzidas pelos poemas da autora, embora escapem aos limites de uma interpretação, 

constituem um jogo de elo com o erotismo que Bataille (1987) apresenta como “aprovação da vida até na 

morte”. Para defender seu pensamento, o autor parte da afirmação de que a vida é um movimento de 

continuidade e descontinuidade e que nós sofremos da nostalgia da continuidade perdida. Esta nostalgia 

comanda as três formas de erotismo: o erotismo do corpo, o erotismo do coração e o erotismo do sagrado, 

expressa principalmente pela experiência mística. Estas três formas buscam substituir a descontinuidade do ser 

por um sentimento de continuidade profunda. No poema “Elo” a cena do erotismo faz-se presente: 

Tenho um frio ardente escaldante 
E quero sempre teu calor gélido 

Para fluir meu sangue e fruir teu sexo 

Para brincar de amantes\de estranhos no primeiro           

encontro de corpos ao cio 

Para romper minha veia 

Solitária 

E fazer teu solitário brilhar feito estrela 

...Vai-se saturno – ficam-se os anéis 

Vens de vieis\lunático 

E fico noturna\não só 

Como teu céu 

  (MEDEIROS, 1999) 

 

O domínio do erotismo, para Bataille (1987) seria o domínio da violência, o erotismo dos corpos traz 

fortemente esta violência por ter a marca da violação do ser constituído, como nos versos “Para brincar de 

amantes\de estranhos no primeiro encontro de corpos ao cio/ Para romper minha veia solitária”, esta ruptura do 

corpo remete ao que no encontro dos corpos gera descontinuidade, dois corpos não serão os mesmos, a 
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continuidade dos amantes é interrompida, os corpos perdem algo daquilo que apresentavam antes do encontro de 

fluidos, de “frios escaldantes”, de “sangue”, de “calor gélido”.  

Os seres diluem-se, dissolvem-se, para “fluir meu sangue” e “fruir teu sexo”, embora no jogo dos amantes 

revelado neste poema, o masculino e o feminino aqui se fundem, naquilo que Bataille (1987) mostra como fusão 

em que “se misturam dois seres para chegar ao mesmo ponto de dissolução” (Ib., p.16), a nudez, entretanto, 

opõe-se ao estado fechado, isto é, de existência descontínua, na nudez os corpos reconhecem a própria existência 

para depois lançarem-se novamente à fusão e à descontinuidade, num vai-e-vem “E fazer teu solitário brilhar 

feito estrela”. 

Para Bataille (1987) o erotismo dos corpos tem algo de sinistro, o do coração é mais livre, estabiliza-se pela 

afeição recíproca dos seres, pois prolonga ou introduz a fusão dos corpos no campo da simpatia moral, mas pode 

introduzir também o conflito, a desordem. Os versos “E fico noturna\não só” sugerem o estado solitário e 

sombrio de um dos amantes após a fusão dos corpos, pois a continuidade é uma promessa inacessível, a união 

contínua está ao lado da impossibilidade do reencontro e nisso também há violência: 

As chances de sofrer são tão grandes que só o sofrimento revela a inteira 

significação do ser amado. A posse do ser amado não significa a morte: ao 

contrário, a sua busca implica a morte. Se o amante não pode possuir o ser amado, 

algumas vezes pensa em matá-lo: muitas vezes ele preferiria matar a perdê-lo. Ele 

deseja em outros casos sua própria morte. (BATAILLE, 1987  p.18) 

O que está em jogo aqui é o sentimento de uma continuidade percebida no ser amado e nisto reside a intensa 

fúria. Parece a mesma violência do ato de devorar o outro com a imagem de “Como teu céu”. A paixão nos 

engajaria num sofrimento porque ela mesma é uma impossibilidade. Na solidão noturna, o desejo da devoração 

do “céu” do outro é, talvez, a maior expressão possível de violência diante da negação da continuidade 

vivenciada pela fusão. 

O mal, ou aquilo que há de violento na poética de Escrituras Sangradas pode expressar-se em movimentos 

de interdito e trangressão. 

 Bataille (1987) denomina interdito as proibições impostas pelo mundo do trabalho para limitar qualquer 

tipo de violência que poderia ser gerada pela liberação dos instintos humanos, no entanto, por maior que tenha 

sido ou seja o interdito num sistema, a transgressão sempre é possível e factível, pois “Não basta saber que existe 

esse jogo. O conhecimento do erotismo ou da religião exige uma experiência pessoal, igual e contraditória, do 

interdito e da transgressão” ( Ib., p. 33), como no jogo de xadrez de           “RIMANCE”: 

Sexy 
Coma a minha boca e xeque- 

Mate minha fome louca 

Cavalo, rei, bispo, pião, 

Rasgo teus olhos “en passant” 

Num beijo escaldante 

No belvedere da torre do meu eu 

Além do maior roque, tua língua 

Em uma teta régia...Minhas mãos atacentes não sei 

Onde (?) Captura a ardência no sentido de todos os movimentos reais. 

Entretece 

-se nus corpos nossos 

                                Sós 

Alívios d’amor incontido 

E o xeque-mate é desculpa boa para deitar com o rei inimigo e fazer dele amante! 

(MEDEIROS, 1999) 
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 Novamente as imagens de dissolução, descontinuidade, ruptura, rasgo, tão presentes no erotismo dos 

corpos surge aqui em “Mate minha fome louca”, em que os amantes novamente fundem-se, mas desta vez num 

ato mais violento, em que o interdito das regras do jogo dialoga com a transgressão.  

O “Xeque-mate” é o ato erótico e violento do amor incontido entre o rei e o peão, expresso no último verso 

“E o xeque-mate é desculpa boa para deitar com o rei inimigo e fazer dele amante!” jogo de interdito e liberação 

pela transgressão da violência erótica, campo de experimentação de um corpo que não é apenas erótico, é lugar 

de intensidades que operam no movimento da vida e da morte.  

Os versos eróticos apresentam um corpo em êxtase, mas não afirmam o feminino dentro de uma 

perspectiva de inferioridade e submissão que necessita de uma força de irrupção, mas um feminino em diálogo 

com as várias potências que buscam irromper espontaneamente, jorram e espicham sexo, em que a vulva, antes de 

ser órgão, é lugar  de sensações intensas, espaço fértil de gozo, lacuna de possibilidades, fenda que se abre para o 

incerto: 

 

Golfar poesia 
Como quem goza e esporra 

Como quem orgasma em gozo 

Como quem sua e assume 

Como quem grita e baba 

Lapidar experimental 

Como quem andarilha 

Por destinos  

Incertos 

E  arredios 

Adeus à calma 

Da lamparina o pavio 

Da chama da vela à luz 

Encontro certo 

Com o que mascara e revela 

Labaredas de fogueira iterior 

A se rebelar com o meio-dito 

Meias palavras 

E verdades 

Meias 

(MEDEIROS, 1999) 

 

O Corpo sem Órgãos pode ser produzido como campo de experimentações também quando há tentativa de 

silenciar a palavra que, para Artaud, é passível de roubo, pois anuncia algo que o corpo já deixou de sentir, a 

palavra é o afastamento das sensações autênticas, daí surge o projeto de evitar a sua saída, retê-la. 

A tentativa de restituição da palavra ao corpo no teatro da crueldade foi produzida pelo que Derrida (2008) 

denomina palavra soprada, criando um rigoroso controle do acaso e abertura da experiência originária através 

da busca por uma nova escritura não-fonética utilizada no teatro. O caminho para esta investigação parte de uma 

pergunta: que palavra poderia nos falar, ao mesmo tempo, da loucura e da obra? 

No que se refere a Artaud, Derrida (1995) propõe que seja aberto um diálogo entre o discurso clínico e 

o discurso crítico. O livro Hõlderlin e a questão du père produz uma ilusão de unidade entre os dois discursos, 

Foucault conclui pela impossibilidade da decifração conjunta das estruturas poéticas e das estruturas psicológicas 

reduzir a distância entre os dois. 

 A crítica de uma obra transforma-se em exemplo ou caso.  No momento em que se quer protegê-la das 

reduções psicomédicas, a obra é exemplo, testemunho. A leitura psicologizante de Artaud teria como resultado a 
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sua neutralização, pois resultaria na mesma impossibilidade de interpretação. Para Artaud, o pensamento não 

está separado da vida, portanto, seria irredutível, é a experiência o que lhe pertence, de fato.  

Derrida interroga sobre o regresso à essencialidade e nos fala da tentação de Blanchot em aproximar 

Artaud a Hõlderlin, que, em sua dissociação, quebra também a palavra e faz da sua verdade a verdade poética, 

aqui, a loucura e a obra são pensadas como uma conjunção, pois na palavra autêntica a mediação desaparece, 

palavra e poeta fundem-se no único. Esta interpretação é idealista para J. Laplache, este, quer compreender a 

obra de Hõlderlin em sua evolução na e para a loucura, mesmo que este movimento seja multilinear e dialético, 

tal decomposição só aumentariam as oscilações entre loucura e obra, até torná-las imperceptíveis e, novamente, 

o retorno ao único, tão criticado, denunciando mais uma vez a unicidade de conjunção e de encontro. 

O estilo psicológico e o estruturalista desaparecem para dar lugar ao gesto filosófico, não se trata de 

compreender Hõlderlin a partir de um ou de outro discurso, mas ver o poeta como um acesso à essência da 

esquizofrenia em geral, colocando a questão da esquizofrenia como um problema universal, sendo esta não 

apenas uma possibilidade do ser, mas a sua verdade.  Aqui, o problema da obra, da crítica, da clínica e do 

discurso psicologista desaparecem para dar lugar à questão da unidade anterior à dissociação e, voltando a 

Artaud, a sua palavra é corpo, não dá lugar a uma obra dissociada da experiência, portanto, a aventura é contrária 

a própria exemplificação e foge a qualquer interpretação clínica ou crítica, pois foge às categorias, é forjada no 

tempo presente, impossível de reprodução, imitação, repetição. Aqui, em Artaud, as dualidades não existem, a 

sua palavra jamais deveria ser soprada longe do corpo.  

Palavra soprada? Toda palavra que cai do corpo oferecendo-se em espetáculo é irremediavelmente 

roubada. Toda palavra é inspirada por uma outra voz, mas uma inspiração que está no “impoder”, tema de 

Artaud que aparece nas cartas a J. Riviére. Impoder que é a força de um vazio, irrupção da palavra que não se 

sabe de onde vem e nem quem a profere, irresponsabilidade radical da palavra como poder e como origem. A 

partir do momento em que é falada, a palavra já não pertence a quem fala, é repetida. Artaud queria um teatro em 

que a repetição fosse impossível.  

O sujeito falante já não é mais aquele que fala, a origem da palavra já é furtada, o furto, o roubo, 

encontra   sua unidade primeira na subtração, que  é produzida como enigma originário, como uma palavra que 

esconde a sua origem e é sempre roubada porque é sempre aberta. A boa inspiração seria o sopro de vida, 

inspiração que precede qualquer texto porque não lê e não permite que nada lhe seja ditado...ponto por 

encontrar...A vida seria aquele centro instável em que as formas não encontram lugares fixos e aí reside a 

diferença entre força e forma manifesta no teatro da crueldade. Ali, a categoria do roubo não está apenas na 

palavra, falada ou escrita, mas do sopro, do gesto, do corpo, da vida. Somos sempre um outro no momento em 

que nos proferimos em linguagem, o que os versos de Civone Medeiros parecem revelar... 

Sou sempre outra 
Que não a própria que encarnei 

Réstia pouca 

No ancoradouro 

Do presente ser 

Outr’hora 

Transbordando em vazio 

A secura nos olhos 

Da alma que não lacrima 

Ardor disperso por todo corpo 

Ao tempo mesmo em que é dormente 

A semente poética do não-ser 
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(MEDEIROS, 1999) 

  

O corpo é roubado desde o nascimento, privação que inaugura uma relação com a vida, o Outro se 

apropria do corpo e a morte evidencia este furto, pois só há morte perante um Outro que, para Artaud, seria 

Deus, que sempre falou antes de nós e nos priva da nossa própria natureza, que furta o nosso valor, o valor 

originário, o arquivalor que não foi mas deveria ter sido retido. Ao cair longe do orifício perdemos o nosso valor 

e ao deixar as partes de nós caírem longe de nosso corpo, somos ainda roubados...a obra é o excremento, a 

defecação, parte de nós roubada e ao mesmo tempo perseguidora, arma contra nós, pois poderá nos depreciar e 

nos sujar.  

Deus não cria, opera obras, manobras, usurpador: Deus-satanás. A história de Deus, para Artaud, é a 

história da Obra como excremento. Para evitar o emporcalhamento, fruto da separação, é necessário reter a obra 

no corpo, pois a obra como excremento é somente matéria sem vida, uma obra nunca erigirá uma vida, só se 

estará de pé com uma arte sem obra, a arte sem obra é a arte da vida.  

É contra Deus e contra a obra que Artaud instaura a possibilidade de salvação, pois o mal é o crítico ou 

o crítico que realiza o seu comentário sobre a obra oferecida, mas a vida, o corpo, a carne jamais se deixam 

comentar. Artaud elimina a metáfora do estar de pé como obra escrita e é isto que o separa de Nietzsche e 

Hõlderlin, matando a metáfora com o teatro da crueldade, mas de que forma? Com a destruição do teatro 

clássico, tendo como cena a redução do órgão, aquele teatro de palavras, de interpretação, de registro e 

tradução... é corpo articulado, organização que, ao tentar reunir as partes, escapa a si, desvia-se e despista-se de 

si.  

Reinstituir a carne, para Artaud, é o fechamento do corpo sobre si, redução do organismo. Assim, a 

dança da crueldade é a dança do corpo desmembrado, em que as partes dançam lado a lado reconstituindo a 

carne. Assim, Civone Medeiros parece compactuar junto ao projeto de Artaud e instaurar em seu poema a dança 

rumo ao corpo sem organismo, para recuperar a carne... 

E  
SCREVOLETRAS 

GRAAL ALMÁTICAS 

E ÉTICAS EM PÓ 

ESSÊNCIA ARTEIRA 

ESQUINA MUNDANATAL 

AMAR ELO CARNE 

NERVURAS TISN’ENCARDIDAS 

SULCO ENCARNADO  

JORRAMESPICHAM 

DO BICO DA TETA 

DA MENINA DOS OLHOS 

DA JUGULAR ARTEIRA 

DO BURACO DO UMBIGO DESENTUPIDO 

 

DO ESCRITO 

(MEDEIROS, 1999) 

Um “buraco do umbigo desentupido” por onde jorram não apenas letras, mas uma escritura que é 

sangrada pela força da sua realização, intensa a ponto de fazer romper as artérias da “jugular arteira” e que 

coloca-se para o lado de fora do escrito, ultrapassa a sua realização na e pela língua para performatizar com o 

corpo da autora e corpos alheios. 
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Um teatro sem órgãos deve emancipar-se do texto, o que não significa apagar a letra, mas subordiná-la 

as instâncias do ilegível, da palavra, ainda, inarticulada. O diálogo escrito e falado não pertence à cena, pertence 

ao livro e o teatro da restituição ao corpo é também a restituição ao Perigo e ao Devir. Deixar a palavra ser 

roubada é precaução, proteção do medo, sendo a crueldade retenção da letra e a restituição ao nascimento, 

portanto, ao corpo e a palavra.  

A cena em Civone Medeiros apresenta-se no intervalo entre a palavra e a sua performance. Em 

LIVROCORPO, performance realizada em 14 de março de 2011, no dia da poesia, a artista entrega o seu corpo 

nu às possibilidades de escrita do público.  Aqui, a experiência da cena está longe de restituir a carne, mas põe a 

cena na frente da palavra, esta surge depois, de forma imprevisível pelas mãos dos leitores. 

Imagem 01 

 

      

A descolonização do teatro não o entrega à arbitrariedade e à improvisação irresponsável, leva Artaud a 

criar uma nova escritura.  

A renúncia aqui é a de um modelo de escritura fundada na representação, de uma palavra que quer 

colocar-se no lugar de uma outra coisa, a alternativa foi buscar a escritura num sistema de escrita não-fonética, 

assim, Artaud procura as leis do sopro na Cabala ou no Yin e Yang, uma escritura do grito, das expressões e 

gestos que calca as escrituras teatrais naquelas originárias do inconsciente, as que se apagam e se retêm a si 

próprias.  Submetido aos hieróglifos, às elaborações rígidas e matemáticas, o teatro da crueldade, antes de ser 

improvisação, é rigor e submissão, pois proíbe e reprime o acaso, destroi o duplo para dar lugar ao fechamento 

necessário à restituição da palavra roubada. 

 Para Derrida (1995), o projeto de Artaud, na intenção de evitar a separação e a dissociação, indicaria a 

própria essência da loucura como metafísica da vida inalienável e da indiferença histórica, mas que ao mesmo 

tempo denuncia a loucura da metafísica da diferença, da obra e da alienação. Loucura como alienação ou 

inalienação. Obra ou sua ausência.  

O teatro da crueldade não é uma representação, ele funda-se na vida e no que ela tem de irrepresentável, 

o teatro deve destruir a imitação. Expulsa Deus do palco, este, dominado pela palavra, é teológico, pois apresenta 

um autor cujo texto exigirá uma certa fidelidade dos atores na sua encenação, um diretor que organiza, prepara e 

um público passivo que o assiste, na maioria das vezes, sem contestá-lo, mas apenas contemplando-o. 
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 A interpretação teatral é presa à palavra e, nesse sentido, o teatro é, tradicionalmente, o espaço do 

Criador. A encenação restituída a sua liberdade criadora seria aquela liberada do texto e do deus-autor, onde a 

representação é espaçamento, produção de um espaço que nenhuma palavra poderia resumir ou compreender. O 

teatro da crueldade é fechamento e fim da representação, mas representação originária, como já dito, a nova 

escritura teatral é uma escrita hieroglífica: linguagem de gritos, sons, luz e onomatopeias, coordenação de vários 

elementos (visuais, plásticos, sonoros), ainda, materialização visual e plástica da palavra. 

Derrida interroga sobre as características que o teatro moderno teria para ser infiel a Artaud e responde, 

através de vários tópicos, que seria todo teatro não-sagrado, que privilegie a palavra, que seja abstrato, todo o 

teatro do distanciamento, todo teatro não-político, entendendo o político aqui como ato de transformação e todo 

teatro ideológico. É o apagamento da repetição o grande projeto de Artaud, repetição vista como um mal que 

apaga a si próprio a força, a presença e a vida. Pensar o fechamento da representação é pensar numa escritura 

relacionada à morte. 

A teoria da escritura, para Derrida (2008), é uma possibilidade, pois não há como 

definir totalmente a unidade do seu projeto, nem do seu objeto, nem descrever os limites do 

seu campo, uma vez que a unidade de tudo isso está sujeita a uma época histórico-metafísica. 

Porém, em sua tentativa de formular uma teoria da escritura a partir da apresentação de 

conceitos presentes na obra de Freud, que tentam escapar ao logocentrismo
1044

, Derrida 

(1995) pergunta-se que aparelho é preciso criar para representar a estrutura psíquica, mais 

ainda, “O que é um texto e que deve ser o psíquico para ser representado por um texto”? 

(DERRIDA, 1995, p.183).  Para isso, ele parte dos textos de Freud Esquisse, de 1885, e Note 

sur Le bloc magique, escrito em 1925, nos quais aborda a problemática da exploração, ou 

seja, como a estrutura psíquica relaciona-se com elementos exteriores para compor metáforas.  

Num trabalho sobre a memória, presente no Esquisse, Freud elabora a hipótese de que existem 

neurônios a funcionar como grades de contato aos estímulos externos, oferecendo resistência, daí apresenta a 

origem da memória, sendo esta sinônimo do próprio aparelho psíquico. A origem do psiquismo e, portanto, da 

memória, seria a diferença entre as explorações realizadas pelas grades de contato, em que a repetição tem poder 

de exploração. Este modelo é posteriormente renunciado para entrar em cena a escritura.  

Freud, na Carta 52
1045

, escrita um ano após a publicação do Esquisse, retoma o conceito de memória, 

mas, desta vez, procurando refazer o caminho da memória no psiquismo. Mostra que a memória repete-se 

consignada a diferentes espécies de signos, das inscrições individuais, às inscrições segundas até inscrições 

terceiras, o caminho é da percepção ao sonho. Em texto publicado sobre alguns complementos à interpretação 

dos sonhos, escrito em 1925, e, após incessantes buscas por um sistema de codificação capaz de interpretá-los, 
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 Derrida (2000, p. 3-4) apresenta logocentrismo como a metafísica da escritura fonética que influencia o 

conceito de escritura enquanto fonetização da escritura; a história da metafísica que sempre atribuiu ao logos a 

origem da verdade em geral; o conceito de ciência, em especial a sua cientificidade que sempre foi determinada 

como lógica. 
1045

 Neste texto todo o sistema do Esquisse é reconstituído por Freud. Afirma que a memória não surge uma 

única vez, mas se repete, consignada em diferentes espécies de signos.  



131 

 

 

131 

reconhece o limite de que os sonhos têm gramática própria e que o texto consciente não é uma transcrição do 

inconsciente. Assim, reconhece os limites da interpretabilidade: 

Ainda que mediante a prática cheguemos a compreender muitos sonhos em cuja 

interpretação o sonhador teve pouca participação, não devemos jamais esquecer que 

a certeza dessa interpretação é discutível, e hesitaremos em impor nossa conjectura 

ao paciente (FREUD, 2011, p. 321) 
 

 Derrida (1995) apresenta a expressão estampas originárias
1046

 para mostrar esta impossibilidade, pois 

sua proposta, ao tentar captar o que nos estudos de Freud escapa ao pensamento logocêntrico, é desconstruir o 

conceito de representação, ou seja, que a linguagem ou escritura poderia representar o psiquismo. Entretanto, 

Freud não afirma a total impossibilidade da interpretação dos sonhos, mas reconhece sua incerteza, e essa fuga 

da representação abre a possibilidade para pensar que toda imagem apresentada no sonho, toda escritura é 

sempre diferente do conteúdo do psiquismo.  

A partir desta discussão, o filósofo traz os conceitos de diferença e diferência aqui apresentados e a 

partir dos quais é possível estabelecer relações com a poética de Civone, os diferentes movimentos criados em 

sua escritura provocam diferentes leituras e uma delas diz respeito a presença do corpo  no jogo poético.  

A autora, ao declamar os poemas em performances e ao criar diferentes possibilidades de escritura a 

partir delas nos remete a Artaud (1986) quando nos mostra que há vida na poesia. A imagem de um crime pode 

ser mais terrível do que este mesmo crime na realidade. Para o autor, o teatro deveria ser uma realidade na qual 

tenhamos que acreditar. O teatro da crueldade é um apelo à crueldade e ao terror em amplitude, nos colocando 

frente a todas as possibilidades de experimentação, em que a plateia e a encenação não estão separadas.  

A poética de Civone, embora performática, não nos remete apenas ao cruel e aterrorizante, mas causa 

uma reação estranha a diferentes expressões do corpo, em que a nudez manifesta-se além dos modelos 

convencionais. É o que encontramos numa performance realizada em Natal/RN em setembro de 2012, no show 

dos artistas locais Cabrito e Ácido Martins ( Julio Lima) quando Civone  performatiza  Milacria, personagem da 

letra misógina de Ácido Martins, apanhando no palco com os seios à mostra. Longe de criar uma encenação que 

transforma o público em mero espectador, a autora/performer traz o público à condição da violência ali, viva, 

sentida, embora entorpecida pela embriaguez da cena. Civone lê vários textos de sua autoria antes da encenação 

e, aos poucos, tira a roupa envolvendo o público no espetáculo da nudez, que, em princípio, remeteria à 

sensualidade seguida de terror. Este movimento entre o texto/performance/texto seria um aspecto da diferência 

no jogo da sua escritura, um movimento que se põe para fora da articulação da linguagem. 

 O conceito do fora é discutido por Levy (2011) ao apresentá-lo nos pensamentos de Deleuze/Guatarri, 

Blanchot e Foucault. Em Deleuze, a experiência do fora surge em discussões sobre a arte e o pensamento, o que 

pressupõe o contato com uma violência que nos tira do campo confortável da recognição e nos joga diante da 

incerteza 

A tentativa de escapar à palavra, ao significado, parece apresentar-se também diante de um jogo suicida, 

no poema que segue, aspectos da vida e da morte dialogam constantemente: 

 

A-TIRADA 
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 Derrida (1995) afirma que o texto consciente não é uma transcrição, porque não há o que transpor de um 

texto inconsciente, presente noutro lugar, portanto, não há verdade inconsciente para encontrar, pois ela estaria 

noutro lugar. A passagem da escritura para a consciência não é derivada e repetitiva, transcrevendo a escritura 

inconsciente, ela produz-se de maneira original e irredutível. 
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Sou suicida e ensandecida 

Como um meteoro 

Atiro-me no escuro, ao muro, no esmeril, as noites 

As bocas, ao mar, na rua, aos copos, a música, 

As garoa e proas, aos raios de sol que ofusca 

Aos palcos e botecos, aos mundis... 

Micros/macros-fones 

E auto-falante/s 

Arrisco-me a ser eu: 

Disforme. 

(MEDEIROS, 1999) 

 

Os versos são experiências ligadas à uma abordagem viva (Blanchot, 2011 ), pois para escrever um 

verso é necessário ter esgotado a vida, ou ainda, ter esgotado a vida na busca da arte, assim, ter esgotado a arte, 

que é uma experiência de busca num movimento de indeterminação. Estas ideias Blanchot (2011) apresenta, ao 

refletir sobre a morte possível na experiência artística, quando comenta a nota do diário de Kafka, que 

expressaria um certo contentamento diante da morte, o autor resume que não se pode escrever se o escritor não 

estabeleceu com a morte relações de soberania. Sendo a morte o extremo, quem dispõe dela dispõe de poder.  

Os versos de Civone parecem apresentar esta soberania quando, como um meteoro: “Atiro-me no 

escuro, ao muro, no esmeril, as noites/As bocas, ao mar, na rua, aos copos, a música/As garoa e proas, aos raios 

de sol que ofusca...” o que nos faz pensar sobre a experiência aparentemente contraditória de morrer contente, 

estabelecer com a morte o exercício da liberdade. Não se trata de buscar a experiência artística enquanto 

possibilidade de morte ou morrer pela arte, esta compreensão ultrapassa tais limites, mas se por num movimento 

de vida que inclui a experiência da morte como uma possibilidade e uma certeza. 

 Saber que podemos morrer  atirando-se às “bocas” embora a morte não seja um fato, ainda, é 

estabelecer com ela um exercício de inteireza diante da nossa própria condição. São as atitudes desenfreadas 

como o “atiro-me no escuro” diante do gozo da vida que podem nos colocar diante da morte. 

E quando a morte é um projeto?  

Blanchot (2011) discorre sobre esta questão quando percebe que a morte está ligada ao agora, ao 

domínio da vida através do suicídio. Não se trata apenas da consciência da morte como possibilidade e certeza, 

mas enquanto a escolha de abolir um futuro incerto, “de certo modo, matar-se é querer que o futuro seja sem 

segredo, para torna-lo claro e legível, para que deixe de ser a obscura reserva da morte indecifrável.” (Blanchot, 

2011). No entanto, o próprio autor afirma, aquele que quer morrer não chega perto senão da proximidade da 

morte, pois a morte conhecida para nós, vivos, é apenas aquela que está no mundo, a outra, que se busca pelo 

suicídio, não poderia ser um projeto, visto que o gesto está, ainda, para a existência.  

O mundo é a plateia do suicida, antes do ato temos a morte, porém, depois deste derradeiro gesto, não 

poderemos mais adentrar a realidade daquilo que chamamos de morte, perde-se para nós o acesso, perde-se para 

o suicida a possibilidade de significá-la. O suicídio é um ato enganador, pois há sempre o rico da deformidade, 

assim como a arte. 

O Corpo sem Órgãos é o campo de experimentação da vida e da morte, a palavra silenciada retida ao 

corpo, na performance, é também a possibilidade de sentir a crueldade do mundo e fazer senti-la pelo espetáculo. 

A aceitação da morte pela via do suicídio é uma forma extrema de silenciar a linguagem, assim, a poética 

enquanto Corpo sem Órgãos é a arte que traz em si o movimento da vida e da morte que lhe é inerente. 
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3. Considerações finais 

 

As relações estabelecidas entre os poemas de Civone Medeiros e as filosofias aqui apresentadas não 

constituíram um método de análise e crítica literária, mas um jogo reversível entre a filosofia e a arte, abrindo 

espaço para reflexões sobre o corpo e suas apresentações na literatura e na performance corporal da autora. Abre 

leituras sobre as diversas formas pelas quais o corpo se apresenta, deslocadas das identidades fixas de masculino, 

feminino ou qualquer outra denominação que enquadra este corpo e o destina a um processo de interpretação. 

A poética corporal de Civone Medeiros, longe de remeter às oposições binárias entre gêneros, pela 

eroticidade, como um corpo feminino que define o seu lugar de poder, impondo-se como legítimo, afirma um 

corpo que se coloca abertamente como campo de possibilidades,  que grita, sofre, mata-se, goza, se entrega às 

experiências diversas,  desfazendo as noções fixas de gênero e colocando-se à prova, seja através de uma escritura 

que joga com a tentativa de escapar ao dito, afirmando-se, ou através de uma performance que ultrapassa os 

limites do texto escrito, ampliando a linguagem para o corpo-texto-voz-cena. 
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Majestick, em Fortaleza (CE). 

 

Juliana Frota da Justa Coelho
1047

 

 

Resumo 

 

Essa proposta de comunicação objetiva a problematização da produção de subjetividades 
toxicopornográficas no Cine Majestick. A hipótese é a de que o regime farmacopornográfico produz 
essas subjetividades a partir de práticas que viabilizam os agentes como astros, quebrando as 
fronteiras entre artista pornô e público. 

  

Palavras-chave: Regime Farmacopornográfico. Subjetividades. Pornografia. 
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Abstract 

 

“Do not resist, she’s authority!”: The production of toxicopornographic 
subjectivities at the "cinemão" Majestick in Fortaleza (CE). 

 

This communication proposal aims to problematize the production of 
toxicopornographic subjectivities at the Cine Majestick. The hypothesis is that the 
farmacopornographic regimen produces these subjectivities from practices that 
enable agents as stars, breaking the boundaries between artist and porn public. 

 

Keywords: Farmacopornographic Regimen. Subjectivities. Pornography. 

 

É comum escutar entre os fortalezenses: “é possível encontrar tudo no Centro da cidade!”. 

Convém contextualizar essa famosa frase, quase um aforismo cearense. Na segunda metade do 

século XIX, no intuito de aformosear a capital do Ceará aos moldes franceses e positivistas, pôs-se 

em prática um processo de remodelação urbana, no qual o Centro foi um dos principais espaços a 

ser revitalizado, deixando transparecer o desejo de políticos fortalezenses pela ordem e pelo 

progresso. 

 O tratamento paisagístico dessa parte da cidade era uma das prioridades, já que o centro de 

uma capital deveria mostrar organização, limpeza e riqueza. Um dos ícones arquitetônicos e 

históricos da belle époque fortalezense (GONDIM 2007; PONTE, 2001) é o imponente Theatro José 

de Alencar, além da praça do Ferreira e do pomposo Cine Theatro Majestic Palace, situado na 

referida praça, em um elegante edifício de quatro andares, configurando-se como uma forma de 

entretenimento elegante e familiar para a cidade do começo do século XX. 

 Do séc. XIX ao XXI, outras remodelações tiveram lugar no Centro, ressignificando-o no 

imaginário da cidade. A intensa imigração do interior para a capital, a “fuga” das elites para outros 

bairros, o crescente número de estabelecimentos comerciais, o boom da especulação imobiliária, a 

criação de shopping centers em outros bairros e a complexificação do tráfego contribuíram para que 

hoje ele seja considerado caótico, comercial e lócus de entretenimentos diversos (bares, centros 

culturais, teatros), entre eles aqueles considerados pornográficos, da “Fortaleza que se diverte com 

sexo” (ROCHA, 2011).  

 Os cinemas-pornôs, conhecidos como “cinemões”, estão espalhados pelo Centro
1048

, seja 

com uma arquitetura mais “tradicional” (com tela de cinema e fileiras de poltronas), ou com 

arquiteturas diferentes, em casas adaptadas para esse tipo de entretenimento e sociabilidade, 

visivelmente menores, com televisores ao invés de telas, cadeiras de plástico, cabines improvisadas, 
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 Também podem ser encontrados em outros lugares da cidade, mas atenho-me à delimitação 
daqueles que estão localizados no bairro Centro. 
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paredes de compensado, pouca climatização, entre outros elementos que os diferenciam. Esses 

últimos são classificados por Vale (2000) de cine-vídeos pornôs por terem no videocassete (à época 

de sua pesquisa, 1996, atualmente podemos falar no DVD) seu principal meio de exibição, além de 

proporcionarem novas formas de interação devido a outras arquiteturas.  

 A proliferação de “cinemões” no Centro desde a década de 90 é chamada por Araújo (2011) 

de “Multissex”, uma interessante comparação aos Multiplex (complexo de salas de cinema). Costa 

(2011) faz alusão ao “Complexo da Assunção”, referindo-se aos inúmeros “cinemões” que se situam 

na rua homônima, tais quais o Secret, Eros, Love House Night, Eclipse, entre tantos outros. No 

entanto, esses estabelecimentos também estão em outras ruas vizinhas, como Clarindo de Queiroz, 

Floriano Peixoto e Major Facundo, todas no Centro.
1049

 

 É na rua Major Facundo, 866, que se situa o principal lócus de minha pesquisa, o Cine 

Majestick (agora com “k”, há 16 anos em logradouro diferente do Cine Theatro Majestic, porém no 

Centro), “cinemão” que dispõe de sala de cinema “tradicional” (tela e poltronas), bar, cabines e lan 

house após subir as escadas, nos quais práticas sexuais, entre outras, encontram espaço para o 

exercício de desejos considerados não tradicionais. O público é majoritariamente de clientes homens 

e profissionais do sexo travestis e michês.  

O estabelecimento funciona todos os dias, de 10h às 21h, com a exibição apenas de filmes 

“hétero”. Shows de sexo explícito “hétero”, que ocorrem às sextas e sábados, às 15h, 17h e 19:30h, 

também fazem parte de suas atrações, nos quais a plateia também sobe ao palco e interage 

sexualmente com as strippers. Essas e outras formas de sociabilidade no Cine Majestick me fazem 

perguntar por que esse estabelecimento é considerado pornográfico e associado, primordialmente, a 

práticas homossexuais; se a “coroa” do estrelato pornô restringe-se a quem está sob os holofotes; se 

ela também coroa quem está na penumbra, quem é responsável por escolher os filmes, que lá está 

realizando pesquisa... Seríamos todos porn stars? 

A presente comunicação situa-se no campo dos trabalhos sócioantropológicos que 

problematiza sexualidades, desejos e subjetividades considerados pornográficos, obscenos, 

desviantes. Justifica-se, portanto, por sua relevância no que diz respeito à discussão das hierarquias 

das práticas sexuais no escopo das Ciências Sociais, cuja compreensão do social, conforme Miskolci 

(2009), ainda permanece em grande parte naturalizada e essencializada a partir de um conceito que 

perpassa a maioria de suas correntes: a normalidade. Ressalto, também, a importância de pesquisas 

sobre esse tema serem realizadas por mulheres, algo quase inexistente na literatura brasileira das 

Ciências Sociais. Portanto, inicio indagando: o que faz de um cinema “pornô”?  
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 Para um panorama das discussões nativas, ver a comunidade “Cinemões Fortaleza”, na rede 
social Orkut. Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#CommTopics?cmm=40606471>. Acesso 
em 3 ago. 2012. 
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 Ao falar de pornografia, é necessário situá-la historicamente. Lynn Hunt, em sua coletânea de 

artigos historiográficos sobre a invenção da pornografia (1999), atenta para o fato de que esta não é 

um fenômeno recente. Dos séculos XVI ao XVIII, um tipo de representação sexual obscena circulava 

a partir de produções literárias, pictóricas e musicais com o principal intuito de criticar politicamente 

instituições, tais como a igreja, a família, os militares, o governo. As obras do Marquês de Sade, por 

exemplo, podem ser consideradas, junto a outros autores menos famosos e muitas vezes anônimos 

(como o autor de Teresa Filósofa, no século XVIII), uma literatura libertina ao mostrar práticas sexuais 

consideradas imorais para a época: prazeres conseguidos através de orgias, mutilações, submissões 

e mortes, cujos protagonistas fazem partes das citadas instituições. 

 No entanto, o antropólogo Jorge Leite Júnior (2006, 2009) assinala que o que hoje 

consideramos pornografia insere-se em outro registro: desde o último terço do século XIX, a filosofia 

dá lugar ao consumo da obscenidade modernizada. Enquanto a scientia sexualis (FOUCAULT, 1988, 

2001, 2004) construía seus discursos hierarquizantes sobre as sexualidades, diferenciação sexual e 

desejos normais e anormais, a pornografia, mediada pelo capitalismo e por uma nova vertente de 

consumo nas urbes, não se preocupa em discutir as sexualidades como questão moral, fisiológica, 

psíquica ou higienista - apesar de sempre esbarrar em todos estes elementos - já que o foco é o 

entretenimento. Enquanto a psiquiatria, a pedagogia e a psicologia ocupam-se em curar os desvios 

sexuais, a cultura do entretenimento mostra os mais variados desejos sob a “ótica da folia” (LEITE 

JÚNIOR, 2009, p. 512), com corpos repletos de exuberância sensual e práticas sexuais apresentadas 

como diversões.         

 A folia, nem sempre reinante na pornografia, também é problematizada por Díaz-Benítez 

(2010) em sua pesquisa antropológica sobre as produções fílmicas pornográficas. Para a autora, a 

pornografia transita em um limiar entre o conservadorismo e a transgressão, pois nem sempre o 

pornográfico, apesar de obsceno por mostrar aquilo que se pretendia interdito, rompe com padrões 

de gênero, sexualidade e desejo propagados como “saudáveis”. 

A primeira vez em que adentrei um “cinemão”, anteriormente ao 

conhecimento do Cine Majestick, aconteceu há 6 anos, em 2007, à época do 

mestrado, porém no Cine Lipstick, com uma turma de amigos homens. Na ocasião, 

nenhum de nós jamais havia frequentado esse tipo de estabelecimento e não era 

essa a intenção a priori, pois estávamos nos divertindo pelos bares do centro e, sem 

grandes explicações ou intencionalidades, resolvemos experimentar um “cinemão”. 

Lá, apesar da escuridão, observei que não havia nenhuma mulher, porém também 

notei que, apesar das investidas já esperadas em um lugar de entretenimento 

sexual, a “complexa coreografia de posturas e gestos” (BROWN, 2008, p. 918, 

tradução minha) de aceitação ou recusa fazia parte das sociabilidades que lá tinham 

lugar, fazendo com que me questionasse, desde essa época, por que quase não há 
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mulheres em “cinemões”, por que esses são vistos como entretenimento gay e/ou 

como espaços de promiscuidade.  

 Minha primeira vez no Cine Majestick foi no dia 14 de maio de 2011, um sábado. Nessa 

ocasião, fui “de casal” com um amigo. Antes de passarmos a roleta, observei a grande quantidade de 

pôsteres de filmes pornôs nas paredes e uma certa perplexidade de alguns clientes por verem uma 

mulher por lá. Logo, o bilheteiro (que também é o locutor dos shows de sexo explícito) disse: “Vocês 

são casal, então ela não paga”. Ele pagou 5 reais e adentramos por volta de 19h. 

 Indaguei se mulheres podiam entrar sozinhas e tive como resposta que não havia proibição, 

mas que era raríssimo. No entanto, a frequência de casais era mais comum, apesar de não ser tão 

frequente. A filósofa Nancy Prada (2012), ao discutir a pornografia sob a ótica feminista (também levo 

em consideração o sexismo presente na cultura brasileira e, no caso em questão, na cultura 

nordestina), dialoga com a psicóloga americana Gail Petherson, a qual afirma que a clássica 

dicotomia entre “mãe” e “puta” funciona como instrumento de controle sobre as mulheres que 

desejam usufruir o que é considerado pornográfico. Porém, tanto Prada quanto Petherson ressaltam 

que uma visão vitimizadora dessas mulheres não é profícua, pois descarta um importante aspecto 

político das correntes pornô-feministas: a agência das mulheres. Uma das estratégias contra a 

vitimização seria “la apropiación del estigma de manera consciente, com el propósito de cuestionar a 

supremacía masculina” (PRADA, 2012, p. 141).  

Para as pornô-feministas, inspiradas, entre outras fontes, por Beatriz 

Preciado, a melhor forma contra a pornografia dominante não é a censura, mas sim 

a produção de representações alternativas da sexualidade, feitas a partir de olhares 

diferentes da mirada normativa (PRADA, 2012).  

Logo ao passar pela sugestiva cortina vermelha, entramos nos fundos da sala de cinema, um 

corredor escuro no qual pessoas permaneciam em pé - interagindo de formas que não conseguia ver, 

mas ouvir e cheirar (susurros, cheiro de suor e “gala”) -, de onde podíamos ver as últimas fileiras de 

poltronas, a tela de cinema à frente, envoltos no escurinho característico desses empreendimentos. 

Gemidos vindos da tela, da plateia... Os corredores, nas laterais, próximos às fileiras de poltronas, 

também são espaços de uma interação táctil, curiosa, algumas palavras, muitos silêncios (que “falam” 

em sua linguagem particular de gestos e olhares), fricções de corpos e de desejos. 

 Importante ressaltar que o Cine Majestick é considerado, dentro do contexto dos “cinemões” 

do Centro da cidade, um local onde as travestis “reinam”, já que nos outros sua presença é 

praticamente vetada. Com enormes saltos, leques, roupas curtas e provocantes, é praticamente 

impossível não saltar aos olhos seu vai-e-vem constante entre o bar, os banheiros e as poltronas. À 

primeira vista e com uma leitura rasa, poder-se-ia pensar que um estabelecimento no qual travestis 

profissionais do sexo, strippers que também fazem programas (em número consideravelmente 
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menor) e michês fosse uma espécie de “Torre de Babel”, na qual a convivência e a comunicação 

seria prioritariamente confusa. Fugindo de uma visão maniqueísta e simplista, sugiro que as 

negociações tácitas e explícitas dão-se no decorrer das sociabilidades entre essas pessoas e 

clientes, entre elas mesmas e o espaço físico e político do Cine Majestick, cujo leque de 

possibilidades não se restringe simplesmente à “pegação”
1050

. 

 A tela, na hora dos shows de sexo explícito, passa de uma das protagonistas à coadjuvante 

(é desligada), dando espaço para um pole dance colocado à sua frente, um divã vermelho e às 

strippers, praticamente as únicas “mulheres biológicas” (PRECIADO, 2008) que percebi no recinto, 

além de mim e de mais duas que vieram “de casal”.  

Beatriz Preciado afirma, em Testo Yonki (2008), que uma nova distinção ontológico-sexual 

entre homens e mulheres “bio” ou “trans” surgiu no período da Guerra Fria, a partir do 

desenvolvimento de tecnologias hormonais e cirúrgicas para o “tratamento” e “montagem” de pessoas 

transexuais e travestis. A autora enfatiza, entretanto, que ambos estatutos de gênero são 

tecnicamente produzidos, dependem de métodos de reconhecimento visual, de produção 

performativa e de controle morfológico comuns. 

A performance temática do dia evocava um conhecido fetiche, o da autoridade (as strippers 

estavam vestidas de policiais, com direito a cassetetes e quepes). O locutor-bilheteiro atiçava os 

clientes: “Não resista! Ela é autoridade!”, propagandeava as strippers, suas qualidades, além de 

comandar e controlar as performances no palco, que conta com seguranças no lado esquerdo e 

direito, cuidando para que as posições no referido palco deixem a penetração (apenas pênis-vagina) 

bem explícita para a plateia, impedindo, dessa forma, que um cliente ou stripper fique na frente de 

outro ou de costas para os clientes na poltrona. 

  A frase, praticamente uma ordem para que os clientes não resistissem, 

chamou-me a atenção, pois, apesar da pornografia não ser considerada por muitos 

autores (GREGORI, 2012; HUNT, 1999; LEITE JR., 2006, 2009) como clandestina 

desde meados do século XIX, ela parece ser capaz de mobilizar desejos 

considerados clandestinos. Prada afirma que o que mobiliza os militantes antipornô 

é o fato de que esse fala diretamente ao próprio desejo, forçando o espectador a 

saber algo sobre si mesmo, algo que tenha decidido calar ou ignorar. A autora, 

parafraseando Virginie Despentes, concorda que a pornografia “[...] golpea el ángulo 

muerto de la razón. Se dirige diretamente al centro de las fantasías, sin pasar por la 

palavra, ni por la reflexión” (DESPENTES, 2007, p. 77 apud PRADA, 2012, p. 145-

146). 
                                                           
1050

 “Pegação” pode ser considerado sinônimo de “catação”. Ambas englobam práticas que podem 
envolver flerte e contatos corporais mais íntimos, podendo desembocar no ato sexual. 



141 

 

 

141 

 Dialogando com os estudos queer para pensar as performances no palco e na plateia (mais 

adiante discutirei que essa dicotomia muitas vezes não faz sentido), inicialmente com Butler, esta 

afirma que os “gêneros inteligíveis” da cultura do Ocidente são aqueles que estão de acordo com a 

matriz heteronormativa. Essa divulga uma pretensa naturalização e essencialização dos padrões 

binário de gênero, sexo e sexualidade. Aquelas pessoas cujos corpos não se “encaixam” na 

heteronorma são consideradas abjetas (BUTLER, 2003, 2005a, 2005b), tendo sua própria 

humanidade questionada. O inumano faria parte de um exterior constitutivo do território da 

normalidade, essencial para o estabelecimento dos padrões binários de gênero e também de 

sexualidade. 

O gênero, ou o “corpo-gênero”, como relata Butler (2005a), é performativo. A 

performatividade deve ser compreendida, portanto, não como um “ato” singular ou deliberado, mas, 

ao invés disso, como a prática reiterativa pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia. O 

fato de o gênero ser marcado pelo caráter performativo sugere que ele não tem um status ontológico. 

Pelo contrário, os atos relacionados ao gênero são performativos, pois a essência ou identidade que 

pretendem expressar são fabricações manufaturadas e assentadas por signos corpóreos e outros 

meios discursivos (PRECIADO, 2002).  

Portanto, problematizar as performances que ocorrem no Cine Majestick, tendo Butler como 

referencial, pressupõe problematiza-las como performatividades. As repetições parodísticas
1051

, por 

seu status fantasístico, possibilitam pensar as sociabilidades e produção de subjetividades nesse 

“cinemão” além (porém não as descartando) das oposições engendradas de homo/hétero, 

homem/mulher/travesti, pornográfico/erótico, pois denuncia sua pseudoessência. 

 Discordando de uma leitura deturpada da performatividade de Butler, que a considera 

puramente discursiva ao discorrer sobre materialidade dos corpos, descreditando a possibilidade de 

agência das práticas performativas, proponho pensá-la também a partir de um novo tipo de regime 

marcado por transformações recentes que apontam para a articulação de um conjunto de novos 

dispositivos de controle de subjetividade, com novas plataformas técnicas biomoleculares e 

midiáticas. 

Entre as aludidas transformações, estão a produção de toneladas de esteróides sintéticos e 

psicotrópicos, a difusão global de imagens pornográficas, a disseminação por todo o planeta de uma 

arquitetura difusa, na qual megacidades “convivem” com altas concentrações de miséria e de capital, 

                                                           

1051
 Butler (2003, p. 211) afirma que: “A repetição parodística do gênero denuncia também a 

ilusão da identidade de gênero como uma profundeza intratável e uma substância interna. Como 

efeito de uma performatividade sutil e politicamente imposta, o gênero é um ato, por assim dizer, que 

está aberto a cisões, sujeito a paródias de si mesmo, a autocríticas e àquelas exibições hiperbólicas 

do “natural” que, em seu exagero, revelam seu status fundamentalmente fantasístico”.  
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além do tratamento informático de signos e de transmissão numérica de comunicação (PRECIADO, 

2008, 2010).   

 Estes são apenas alguns dos índices da aparição, assegura Preciado (2002, 2008, 2010), de 

um regime pós-industrial, global e midiático que a autora nomeia, tomando como referência os 

processos de governo biomolecular (farmaco) e semiótico-técnico (porno) da subjetividade sexual - 

dos quais a pílula e a Playboy são paradigmáticos - de farmacopornográfico. 

 A sociedade contemporânea, portanto, estaria habitada por subjetividades 

toxicopornográficas: subjetividades que se definem pela substância (ou substâncias) que domina 

seus metabolismos, pelas próteses cibernéticas através das quais se tornam agentes, pelos tipos de 

desejos farmacopornográficos que orientam suas ações. Assim, Beatriz Preciado fala de sujeitos 

Prozac, sujeitos álcool, sujeitos silicone, sujeitos nicotina... Portanto, os filmes na tela do Majestick, a 

penumbra, os perfumes fortes das travestis, as doses whisky e energéticos que alguns clientes 

tomam para ter coragem de transar com as strippers no palco, fazer “pegação” nos corredores e 

banheiros ou mesmo aquele cigarrinho fumado numa animada conversa entre amigos no bar ao som 

de DVDs de forró, os olhares, as conversas ao celular ou na lan house, constituiriam práticas 

performativas farmacopornográficas. 

 Dessa forma, procuro aliar a potência da performatividade em Butler (2003, 2005a, 2005b) 

com o regime farmacopornográfico em Preciado (em suas semelhanças e diferenças) no intuito de 

problematizar as sociabilidades e subjetividades no Cine Majestick.  

 Os desejos farmacopornográficos adquirem peculiaridades de acordo com o contexto onde se 

apresentam, de modo que tais desejos podem se efetivar por práticas consideradas estabelecidas ou 

marginais. No que diz respeito aos desejos marginais, no contexto urbano das metrópoles brasileiras, 

o antropólogo argentino Nestor Perlongher (1987), em sua clássica obra “O négócio do Michê: 

prostituição viril em São Paulo”, contribuiu para que a vertente de estudos sobre as sexualidades 

“marginais” tivesse maior visibilidade no Brasil. Na referida pesquisa, criou o termo “territorialidades 
marginais” para problematizar como os corpos se distribuem nos espaços urbanos.  

 Para tanto, observou que não era possível comparar o contexto da “michetagem” paulista aos 

gay ghettos americanos estudados por sociólogos da Escola de Chicago, notoriamente por Martin 

Levine. Para esse autor, o gueto subentenderia, entre outras características, uma fixitude residencial 

e um apelo a uma identidade gay mais homogeneizada. Perlongher, por outro lado, subverte essa 

concepção ao desterritorializá-la e ao problematizá-la em relação à constituição de subjetividades. 

 Retomando o campo, em uma abafada sexta-feira, 8 de junho, cheguei ao Majestick quando 

o último show de sexo explícito já estava em vias de começar. Enquanto as strippers dançavam 

sensualmente, tocando-se e instigando a plateia, do lado direito do palco e rente às poltronas 

observei que começava a se formar uma fila de homens, que geralmente já começam a se masturbar 
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ali mesmo, na penumbra. Em determinado momento da performance, com as strippers já 

praticamente nuas, mas com algumas peças-fetiche (salto alto, chicote), os michês começam a 

transar com elas. Eles, que logo se desnudam, e por vezes deixam algum acessório que os 

identifique (óculos escuros, por exemplo), são “bem dotados” e chamados pelo locutor por curiosas 

expressões nativas que fazem alusão à grandeza dos pênis e a animais típicos do Nordeste: nesse 

dia, estavam em ação Big Jegue e Jumentinho. Eles, assim percebi, não têm o direito de falhar, pois 

funcionam como “abre-alas” para excitar a plateia e animá-la para que tenha coragem e suba ao 

palco, desnudando seus corpos (gordos, magros, baixos, altos, bem dotados ou não, carecas, 

cabeludos, mais velhos ou mais novos), transando frente a uma plateia ansiosa pelas performances e 

por seus desdobramentos.  

No que diz respeito ao fetiche, partindo de uma tradicional visão das Ciências Sociais (com 

Marx, por exemplo), este é compreendido como uma relação social entre pessoas mediatizada por 

coisas. O resultado é a aparência de uma relação direta entre as coisas e não entre as pessoas. As 

pessoas agem como coisas e as coisas como pessoas. No livro do fotógrafo Chas Ray Krider, 

chamado sugestivamente de Motel Fetish (2002), a seguinte frase precede um de seus ensaios 

“fetichistas”: “He couldn’t help falling in love, but was it with her... or with what she was wearing?” 

(s/p). No entanto, para autor@s feministas e/ou queer, como Donna Haraway, essas “peças-fetiche” 

são extensões de seus próprios corpos e desejos, desafiando as noções tradicionais do humano. 

Haraway, em seu Manifesto Ciborque (2009, p. 36), afirma que “A ficção científica contemporânea 

está cheia de ciborgues – criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos 

que são, de forma ambígua, tanto naturais quanto fabricados”. 

 Os referidos desdobramentos são diversos, alguns saem da fila, outros, mesmo subindo, não 

conseguem sustentar uma ereção e saem cabisbaixos, por vezes sob vaias dos que estão assistindo 

nas poltronas ou em pé ao lado das mesmas; alguns gozam super rápido... Em conversa com um dos 

frequentadores, as pessoas que esperam na fila já ficam tão excitadas que, quando sobem ao palco, 

gozam “rapidinho”. (Diário de campo, Cine Majestick, sábado, 24 de junho de 2011). Mais 

recentemente, um dos michês que estava na fila “vacilou”, segundo o próprio, pois não conseguiu 

segurar seu gozo até o momento “certo”: “Vixe, rapaz, gozei foi logo!”. (Diário de campo, Cine 

Majestick, sábado, 05 de setembro de 2012).  

Em meio a toda a ação, o locutor adverte para o uso da camisinha, que é uma das 

protagonistas do show de sexo explícito naquele palco, pois sem ela, ele não acontece. Essa 

obrigatoriedade do sexo seguro no palco pode ser problematizada como uma estratégia de biopoder 

(FOUCAULT, 1988), que visa à gestão da vida e das populações por meio de técnicas numerosas e 

diversas com o intuito de tornar os corpos dóceis, modificá-los, transformá-los, aperfeiçoá-los e, não 

obstante, produzir conhecimento para melhor manejá-lo. Como bem ressaltou Braz (2010), esses 

espaços vistos como “desregrados” são bastante regrados, ritualizados. No entanto, cabe ressaltar 

que essas regras não são de todo impermeáveis, pois a maior vigilância se dá quanto aos shows de 

sexo explícito.  
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 Nos outros espaços, a “vigilância da penumbra” se torna mais difusa, tanto por, literalmente, 

não ser claramente vista (um “boquete” na penumbra da sala de cinema pode ser reconhecido, mas 

não “claramente” codificado quanto à sua forma segura ou não), seja nos “banheirões”, cabines e 

mesmo nas poltronas da sala de cinema.  

 A interação locutor-strippers-plateia dá-se por meio de regras e objetivos estabelecidos, 

premiações (a camisinha gozada) e ovações ou vaias da plateia, que também é palco, tanto por ter a 

legitimidade de subir e “comer” a stripper sob os holofotes ao seguir determinadas regras (comportar-

se e esperar sua vez sob os olhos do segurança e sempre usar camisinha), como por fazer dos 

espaços geralmente atribuídos à plateia (poltronas, corredores) palco das atrações/interações de 

seus desejos. Esses espaços são ressignificados pelo que Preciado (2010) nomeia de arquiteturas 

masturbatórias (PRECIADO, 2010) - que não dizem respeito somente ao espaço físico de um 

estabelecimento, mas também aos desejos e subjetividades -, que ocultam e desvelam, 

“redesenham” corpos, palavras, gestos, afetos e espaços a partir de um controle 

farmacopornográfico. A lógica masturbatória, portanto, move-se pela cadeia de excitação-frustração, 

na qual se apoia, através de dispositivos de autovigilância e difusão ultrarrápida de informações, um 

modo contínuo e sem repouso de desejar e de resistir, de consumir e descartar, de desenvolver-se e 

autodestruir-se. 

 Essa estimulação-controle, típica do que Preciado (2002, 2008, 2010) nomeia de regime 

farmacopornográfico, contribui para que as dicotomias estrela pornô/espectador, 

heterossexual/homossexual, sexo seguro/vulnerabilidade sexual tornem-se difusas, borradas, 

liminares.  

A liminaridade, na Antropologia, é típica das situações rituais de margem, borra as certezas 

por não estar nem aqui, nem lá, podendo tornar-se perigosa e fascinante por ser indefinível. A fase 

liminar dos ritos de passagem de Van Gennep exerceu grande influência na obra de Victor Turner. 

Em “O Processo Ritual” (1974), aprofunda sua investigação na relação existente entre o estado 

(estrutura) e a transição (antiestrutura), enfatizando os atributos da liminaridade. Os seres liminares, 

ou transitantes, são necessariamente ambíguos, já que escapam da rede de classificações que 

normalmente determinam as posições e os estados em determinada estrutura social. Já Mary 

Douglas (1976), ao contrário de alguns leitores de Van Gennep e Turner, que defenderam os estados 

liminares como desprovidos de poder, defende que existem estados mais ou menos liminares e que 

nem tudo que está nas margens vive desprovido de poder, hierarquia, em suma, de diferença. 

O intenso fluxo de informações, trocas de imagens e vídeos pela internet, por exemplo, torna-

a uma importante tecnologia fármacopornográfica, assim como o cinema e a fotografia. A indústria 

pornô precisou se reinventar durante os séculos, mas a internet permitiu que sua difusão 

transbordasse das rédeas de multinacionais, como a Playboy, Hotvideo e Hustler, para uma produção 

pornográfica amateur (amadora), de fácil produção, bastando ter uma câmera fotográfica com função 

“gravar”, ou uma webcam, e pessoas dispostas a adentrar as “redes do pornô”. A antropóloga Días-
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Benítez (2010, p. 13) utiliza esse termo para englobar os vários integrantes desse universo: “atores, 

atrizes, criadores, produtores, diretores, assistentes, fornecedores, distribuidores; bem como motéis, 

boates, revistas, sites, saunas, clubes e casas noturnas”. 

 Em uma quinta-feira, 28 de julho de 2011, fui novamente ao Cine Majestick, dessa feita com 

um amigo que aqui passava férias. Surpreendi-me ao ver um rapaz de bermuda branca, camisa da 

seleção argentina e um chapéu branco estilo vaqueiro. Estávamos no bar do “cinemão” e ele 

aproximou-se para vender DVDs. Ao olhar o material e o vendedor, vi que se tratava de Jumentinho, 

michê que vi em ação em meu début nesse “cinemão”. Por 5 reais, era possível comprar um DVD 

pornô (JUMENTINHO, 2011), no qual ele e uma travesti eram as estrelas. Com uma produção 

claramente amadora, Jumentinho não soube, ou não quis informar, sobre quem produziu, mas 

enfatizou que se tratava um novo personagem seu: Jumentinho, o Cowboy Fudedor.  

 Voltando a atenção para o Cine Majestick, convém indagar: Quem é astro pornô? Quem é 

plateia? Seria Jumentinho mais estrela do que os dois senhores que se masturbavam na terceira fila? 

Do que as travestis com seus grandes leques subindo e descendo as escadas? Do que o rapaz 

franzino que olha uma “pegação” pela porta entreaberta de uma cabine ocupada? E as pessoas que 

vão a esse “cinemão” apenas para ver vídeos na lan house? E eu, frequentadora e pesquisadora? 

Seríamos todos porn stars? 
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O sensível e o cruel: por uma etnografia do sadomasoquismo  

Juliano Gadelha 

Resumo 

Este artigo discorre sobre a formação de alianças estabelecidas entre pessoas que encontram em 

certos espaços de entretenimento de Fortaleza-CE meios para realizar performances de uma forma 

de sexualidade “minoritária”. O campo de investigação consiste em locais da cidade que dão 

passagem a presença das performances dessas pessoas, tais como clubes, boates etc. 

 

Palavras-Chave: Arte. Intimidade. Performance. Sexualidade. Sadomasoquismo. 

Abstract 

This article discusses the formation of alliances established between people that find in certain 

entertainment venues of Fortaleza-CE means to conduct performances of a form of "minority" 

sexuality. The field investigation consists of places in town that provide passage to the presence of the 

performances from these people, such as clubs, nightclubs etc.  
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Introdução  

Esta pesquisa nasceu da minha vivência com cross-dressers
1052

, drag queens
1053

 e outras 

trans
1054

 de Fortaleza, cidade situada no nordeste brasileiro. Essa vivência passou a ser tecida 

quando, em princípio de setembro de 2004, resolvi estudar como tema de monografia, e, 

posteriormente, como objeto de dissertação de mestrado, as práticas corporais de um grupo 

específico de trans, as drag queens da aludida cidade. Em setembro de 2004, cursava o sexto 

semestre do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e, anteriormente, nunca 

havia estabelecido contato com alguma trans. No desenrolar do trabalho de campo, fui descobrindo 

que, dentre as experiências trans, a atuação crossdressing é bastante apreciada por praticantes de 

sadomasoquismo. 

Não obstantes as várias representações que a prática crossdressing pode assumir em 

diversos contextos sociais, cabe informar que no meio sadomasoquista o ato de travestir um homem 

com peças íntimas do vestuário feminino é visto como um ato de humilhar tal homem, já uma mulher 

travestida de homem representaria uma mulher forte, corajosa e altiva. O sadomasoquismo 

compreende o crossdressing por meio dos estereótipos de masculinidade (o homem como ser viril, 

másculo, forte, ativo) e dos estereótipos de feminilidade (a mulher como ser passivo, submisso). 

Como o feminino é visto nessa relação como um gênero passivo, inferior, logo um homem que se 

                                                           
1052

 Os cross-dressers costumam ser homens biológicos que se travestem com peças do vestuário 

íntimo de modo a assumir novas identidades. Mas também existem mulheres que exercem a prática 

cross-dressing. Nesse último caso, as mulheres se travestem com peças do vestuário íntimo 

masculino, além disso, costumam usar próteses que reproduzem pênis. Em síntese, o ato 

crossdressing consiste em viver personagens, vistas como sendo do gênero oposto ao da pessoa 

cross-dresser. As transformações corporais dessas pessoas não costumam ser minuciosamente 

elaboradas como as dos transformistas e das drag queens. 

1053
 As drag queens são personagens criadas por homens biológicos que as vivem em determinados 

momentos. Pintados, travestidos e adornados às mil maneiras muitos dos corpos dessas 

personagens se apresentam como verdadeiros artefatos nos quais quase tudo pode ser traçado: 

animalidade, feminilidade, masculinidade, etc. O corpo de uma drag queen pode ter asas como as de 

um dragão; possuir seios; exibir chifres; seus olhos podem ser marrons, vermelhos, violeta ou de 

qualquer outra cor; seus cabelos são de perucas cujos fios podem mostrar diversas cores, texturas e 

tamanhos; suas vestimentas (femininas) estão mais próximas de fantasias carnavalescas; e seus pés 

se apresentam calçados em sapatos de saltos elevadíssimos. Tais personagens sempre possuem 

nomes femininos e revelam modos de andar, falar e gesticular diferentes daqueles exibidos por seus 

intérpretes. 

1054
 Em Fortaleza, as drag queens, as travestis, os/as cross-dressers, os/as transexuais e os/as 

transformistas, se auto-reconhecem como trans. Assim, uso a palavra trans como categoria êmica em 

referência a drag queens, cross-dressers, travestis, transexuais e transformistas. 
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submete ao crossdressing, ou seja, um homem que foi “feminizado” é percebido pelos 

sadomasoquistas como um homem que se encontra em estado de submissão. Como se verá, as 

ideias de submissão e dominação são elementos chaves nas relações sadomasoquistas. Todavia, a 

minha inserção no meio sadomasoquista de Fortaleza se deu no momento em que passei a estudar 

quais diferenças e semelhanças existem entre as vidas drag queens e as vidas das pessoas cross-

dressers, as quais em um significativo número diziam ser praticantes de sadomasoquismo. 

Concomitante a esse período de entrevistas com drag queens e cross-dressers, passei a frequentar 

festas e eventos direcionados ao público sadomasoquista, o qual se identifica de modo geral por meio 

da sigla S/M. Assim, esse público se reconhece como um grupo SM. 

A sigla SM remete às palavras sadismo e masoquismo, estas, por sua vez, referem-se 

aos escritores Leopold von Sacher-Masoch
1055

 e “Marquês de Sade”
1056

 ou Donatien Alphonse 

François. No final do século XIX e no começo do século XX, os termos sadismo e masoquismo são 

inseridos pelos saberes psiquiátricos no quadro das perversões. A partir de então, esses termos se 

difundiram no senso comum de tal forma que qualquer prática de submissão voluntária a algo 

reconhecido como sendo cruel, violento ou perverso em algum contexto passou a ser identificado 

como masoquismo. Em tal espécie de prática, o dominador, ou seja, a pessoa que submete o outro a 

crueldade, a violência ou a perversão seria o/a sádico/a, o/a executor(a) de um sadismo. Porém, o 

sádico a lá o próprio Marquês de Sade está além de qualquer relação consensual para com suas 

vítimas, estas nem sempre são pessoas fascinadas ou interessadas em serem torturadas psicológica 

ou fisicamente
1057

. Vale informar que este último tipo de sadismo não faz parte do que nas 

                                                           
1055

 “Leopold Von Sacher-Masoch nasceu em 1835, em Lemberg, na Galícia. Seus ascendentes são 

eslavos, espanhóis boêmios. Seus antepassados, funcionários do império austro-húngaro. Seu pai, 

chefe de polícia de Lemberg. As cenas de motins e prisão, que testemunhou em criança, marcanam-

no profundamente. Sua obra inteira permanece influenciada pelo problema das minorias, das 

nacionalidades e dos movimentos revolucionários no império: contos galacianos, contos judeus, 

contos húngaros... Ele frequentemente descreverá a organização da comuna agrícola, e a dupla luta 

dos camponeses, contra a administração austríaca, mas sobretudo contra os proprietários locais. O 

pan-eslavismo ganha-o. Seus grandes homens são, juntamente com Goethe, Puchkin e Lermontov. A 

ele mesmo chamam-no de o Turgueniev da Pequena Rússia” (DELEUZE, 1983, p.07). 

1056
 “Donatien Alphonse-François, o marquês de Sade (1740- 1814), foi certamente um dos autores 

da literatura universal que mais sondaram os limites do homem, trazendo à luz (em pleno iluminismo) 

aquilo que a cultura sempre tentou ocultar: a violência do erotismo em suas mais variadas formas e 

transgressão. A tônica de seus princípios romances, escritos ao longo e quase trinta anos em onze 

diferentes prisões sob três regimes distintos, é a da libertação do indivíduo mediante a corrupção dos 

costumes. Relegado ao esquecimento por muito tempo (somente o século XX restituiu à luz e o 

consagrou), o perseguido autor de Justine e tantos outros livros escandalosos, ‘o espírito mais livre 

que jamais existiu’, nas palavras e Apollinaire, é hoje considerado um clássico, ao lado de Racine ou 

de Shakespeare um dos maiores escritores de sua época” (CONTADOR BORGES, Luiz, 2006, p. 4). 

1057
 Para mais informação sobre o sadismo nas obras e na vida do Marquês de Sade, ver MORAES 

(1992, 1994). 



151 

 

 

151 

sociedades atuais vem se denominando como BDSM (Bondagem, Dominação/Disciplina, 

Submissão/Sadismo, Masoquismo). Tal coletivo se baseia, dentre outras coisas, na noção de 

consenso entre o/a sádico/a e o/a masoquista, de modo que quem tortura não exerceria seu papel 

sem o consentimento de quem sofre essa tortura. Para os/as adeptos/as do BDSM não existe entre 

eles/as sadismo sem masoquismo o que faz essas pessoas reconhecerem suas práticas como 

sadomasoquistas. 

Atualmente, as práticas identificadas como sadomasoquistas foram cooptadas pelo 

mercado e pelas artes, que tendem a passar uma imagem positiva desse sadomasoquismo de cunho 

consensual, uma vez que os/as participantes estariam previamente dispostos a dominar ou serem 

dominados/dominadas. Essa imagem tem, de certa forma, contribuído para amenizar o estigma que 

os/as praticantes de S/M sofrem na sociedade. Uma vez que a noção de consenso transparece um 

ato de acordo isso confere ao sadomasoquismo um status de prática desejável por aqueles/as que a 

exercem e não de uma violência imposta, como aquela que as personagens sádicas dos romances 

de Donatien Alphonse François exerciam sobre suas vítimas. A imagem de um sadomasoquismo 

desejável ganha cada vez mais notoriedade graças às redes de sex shop, a literatura fetichista e o 

cinema de cunho S/M bem como por meio do aumento incessante de clubes e casas noturnas 

direcionadas ao público sadomasoquista que tem se mostrado cada vez mais visível nas grandes 

metrópoles. 

Em Fortaleza, existe uma série de casas noturnas que cedem seus espaços para a 

ocorrência de dois eventos clássicos do S/M nordestino: a festa Profania e o evento de jogos S/M 

denominado PlayS/M. Em tal festa como no referido evento de jogos, os praticantes se reúnem 

dentre outras coisas para expor seus respectivos talentos em técnicas de dominação e submissão. O 

que até então era tido como fetiche sexual e restrito ao âmbito da intimidade é revelado em palcos, 

gaiolas, jaulas, cabines ou mesmo em qualquer outro espaço dessas casas de entretenimento. Os 

corpos e seus atos tornam-se elementos de fruição estética para o público S/M por meio de shows de 

tortura e submissão. Nesses eventos, é comum a presença de casais ou grupos mais numerosos de 

sádicos/as e masoquistas famosos/as, que são contratados para exibirem suas atividades 

sadomasoquistas. Isso, porém, não exclui o fato de pessoas anônimas exibirem suas técnicas 

durante tais eventos. 

Enganam-se quem pensar que esses eventos se tratam estritamente de orgias, de shows 

de sexo explícito. Em um estudo preliminar que realizei sobre esses eventos intitulado Estética da 

crueldade: body art e performance sadomasoquista
1058

 pude verificar que o sexo explícito dificilmente 

ocorre, assim quando este se faz presente não é o fio condutor que leva o público a tais 

estabelecimentos. Os shows tem caráter de performance art, no sentido da performance como 

linguagem fronteiriça do teatro com outras artes. O que os performers de S/M exibem ao público são 

técnicas de controle e submissão das mais diversas, sendo que somente algumas envolvem sexo 

com penetração. Além dessas técnicas, diversos signos que vão desde tipos singulares de música e 

                                                           
1058

 Pesquisa apresentada no Grupo de Trabalho Narrativas e Imaginários da Violência, no Seminário 

Violência e Conflitos Sociais: trajetória de pesquisas, realizado entre os dias 24 e 27 de março de 

2009, Fortaleza, Ceará, Brasil. 
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de dança, bem como a oferta de consumo de certos objetos específicos do BDSM também 

reconhecido em pela mídia como uma “cultura fetichista” atraem o público que não é composto 

somente de sádicos/as e masoquistas, pois a presença de curiosos/as quase sempre se faz presente 

em festas e eventos S/M.  

Os praticantes de S/M denominam de dominadoras as pessoas sádicas, as quais, 

quando homens, são identificados como mestres ou reis, quando mulheres são chamadas de rainhas 

ou dominatrix. As pessoas masoquistas costumam ser reconhecidas como os/as escravos/as ou 

os/as submissos/as. No entanto, no meio SM, vez por outra, aparecem pessoas curiosas que se 

interessam em participar de alguma prática de dominação ou submissão sem ser seres que se 

rotulam como sendo sádicos/as ou masoquistas. Essas pessoas curiosas são tidas como sendo os/as 

“baunilhas”, mas um/uma “baunilha” também pode ser uma pessoa voyeur de SM, ou seja, aquela 

pessoa que tem prazer em observar outras pessoas praticando SM. 

Embora haja definições precisas para enquadrar os/as praticantes de SM em papeis que 

põem de um lado os/as adeptos/as da submissão (escravos/as, submissos/as) e de outro os/as 

dominadores/as (mestres, reis, rainhas, dominatrix) tal separação não deve ser encarada como 

rígida. Como já nos advertia Foucault (1984), existe a capacidade de mudança de papéis entre quem 

a princípio comanda o jogo e quem acata as ordens, dando mostra de como no jogo sadomasoquista 

as posições de quem joga não são posições fixas
1059

 

E pode-se jogar de diversas formas visto que as técnicas S/M são praticamente 

inumeráveis, alguns dicionários S/M chegam a elencar mais de duzentas espécies dessa qualidade 

de técnicas. Todavia, as mais comuns são a bondage e o spanking 
1060

. Mas, as práticas de 

                                                           
1059

 “O jogo do S/M é muito interessante porque, enquanto relação estratégica, é sempre fluida. Há 

papéis, é claro, mas qualquer um sabe bem que esses papéis podem ser invertidos. Às vezes, 

quando o jogo começa, um é o mestre e, no fim, este que é escravo pode torna-se mestre. Ou 

mesmo quando os papéis são estáveis, os protagonistas sabem muito bem que isso se trata de um 

jogo: ou as regras são transgredidas ou há um acordo, explícito ou tácito, que define certas fronteiras” 

(FOUCAULT, 1984, p.07). 

1060
 A bondage corresponde a amarrar pessoas com cordas, correntes, fios plásticos ou mesmo fitas 

adesivas. Um mestre ou uma rainha, quando amarra seu/sua escravo/a, posteriormente exerce uma 

série de outros atos S/M para com o seu/sua submisso/a. Nesses casos, pessoas podem ser 

amarradas para depois ser “fistadas”. A “fistação” (a palavra vem do inglês “fist” que significa punho) 

é o ato de meter a mão e o punho no ânus ou na vagina de uma pessoa. Mas sádicos também 

gostam de meter objetos diversos, tais como “vibradores” dos mais diversos tamanhos e formas, 

consolos (tubos cilíndricos de grandes espessuras próprios para penetrarem vaginas e ânus), plugs 

anais (uma espécie de objeto de formatos variados que serve para alargar ou massagear a região 

anal) e coisas diversas. Cheguei a encontrar praticantes de fisting que me confessaram que, em 

determinados encontros SM, depois de alargarem o ânus de seus/suas escravos/as com plugs 

introduziram legumes e frutas em tais masoquistas. O spanking refere-se a sessões de 

espancamentos, as quais podem se realizar com a ajuda de alguns acessórios, em especial 

palmatórias e chicotes. 
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dominação nem sempre se resumem a torturas físicas, existem sádicos/as que se dizem especialistas 

em “dominação psicológica”
1061

 e há uma série de escravos/as que procuram por essa espécie de 

dominadores/as. No universo SM à semelhança do mercado financeiro ocorre muito a lei da oferta e 

da procura. Tanto sádicos/as quanto masoquistas de Fortaleza como de outras localidades do mundo 

procuram principalmente por meio de sites de relacionamento na Internet parceiros/as para práticas 

de dominação ou de submissão.  

Existem disponíveis, na rede mundial de computadores, uma série de sites direcionados 

ao público S/M, tais como o FetLife (www.fetlife.com), Recon (http://www.recon.com), Exotic Fetish 

(www.exoticfetish.com.br) e o Projeto Luxúria (www.projetoluxuria.com.br). Observando alguns 

desses sites verifiquei que há uma certa busca de pessoas desejosas em estabelecer o que no meio 

SM é reconhecido como contrato de servidão. Esse tipo de contrato corresponde a uma aliança 

duradoura entre mestre/rainha e escravo/escrava. O que ocorre é que muitas pessoas SM procuram 

via sites de relacionamentos ou mesmo por outros meios estabelecer com outras pessoas S/M 

relações que não sejam esporádicas, que não sejam efêmeras. Essas pessoas que se lançam em 

tais buscas desejam fincar laços mais longos com outros/as praticantes de SM via um contrato de 

servidão. É possível ser escravo/a de alguém por uma noite, mas bem verdade que se pode ser 

escravo/a de alguém por dias, semanas, meses e até por anos.  

As pessoas se aliam por meio de tais contratos muitas vezes para exercer a servidão não 

exclusivamente no âmbito do espaço privado, como a casa, o quarto. Descobri que diversas pessoas 

procuram escravos/as que estejam dispostos/as a serem dominados/dominadas em público, em 

especial nas festas e eventos SM. As performances costumeiramente exibidas nessas ocasiões 

coletivas são performances que foram treinadas, planejadas a um certo tempo antes de serem de fato 

exibidas ao público. Eis o objeto de análise desta pesquisa ainda em andamento: as alianças 

estabelecidas por meio de contratos sexuais de servidão com fim a uma performance da sexualidade 

SM em espaços de socialização, clubes e casas noturnas, da cidade de Fortaleza. 

 

O dispositivo da intimidade nas alianças SM 

As sessões de submissão e dominação nos eventos de sadomasoquismo apontam uma 

socialização da vida íntima, pois o que até então era do âmbito do espaço privado passa a ser exibido 

a um público. Segundo Richard Sennett (1998), a socialização cada vez maior da intimidade em 

espaços públicos tem sido a característica do que o autor denomina de “tiranias da intimidade”, a qual 

dentro da economia conceitual de Michel Foucault pode ser lida como sendo um dispositivo que 

nasce no seio da sociedade disciplinar. Foucault define o dispositivo como: 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

                                                           
1061

 A “dominação psicológica” consiste em qualquer jogo mental de dominação, em alguma 

estratégia de controle do outro sem uso da força física. 

  

http://www.fetlife.com/
http://www.recon.com/
http://www.projetoluxuria.com.br/
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dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre elementos 

(FOUCAULT, 2006, p.244). 

 

A característica central de um dispositivo é que o poder que ele exerce sobre as vidas 

não se concentra nas leis da sociedade, tampouco em suas instituições. Nessa perspectiva, o poder 

se faz presente em todo tecido social e nos corpos das pessoas de modo, por vezes, tão sutil, que 

mesmo nas situações mais corriqueiras da vida o poder não deixa de estar presente. Em Sennett a 

“tirania da intimidade” é um dispositivo que revela toda sua força no íntimo e no público, pondo em 

cheque as categorias de espaço público e espaço privado como categorias bem acabadas, 

completas. Para Sennett (1998), tal dispositivo é oriundo de mudanças sociais ocorridas nos séculos 

XVIII e XIX, as quais acarretaram a transformações do jogo do poder, que, como bem salientou 

Foucault (2002), foi gradativamente passando de uma forma de dominação pautada no punir a outra 

caracterizada pelo vigiar
1062

. 

O padrão de visibilidade das sociedades disciplinares projetou-se no interior dos prédios das 

instituições, que passaram a ser construídos para permitir o controle interno. A sociedade disciplinar 

caracteriza um período da humanidade em que as vidas são disciplinadas de acordo com o modelo 

do panóptico de Jeremy Bentham, produzindo corpos dóceis
1063

. Todavia, essa disciplina deixará de 

produzir corpos dóceis e passará a produzir corpos estimulantes/estimulados
1064

  

                                                           
1062

 “Duas imagens, portanto da disciplina. Num extremo, a disciplina - bloco, a instituição fechado, 

estabelecido à margem, e toda voltada para funções negativas: fazer parar o mal, romper as 

comunicações, suspender o tempo. No outro extremo, com o panoptismo, temos a disciplina - 

mecanismos: um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder tornando-o mais 

rápido, mais leve, mais eficaz, um desenho das coerções subtis para uma sociedade que está por vir. 

O movimento que vai de um projeto ao outro, de um esquema da disciplina de exceção ao de uma 

vigilância generalizada, repousa sobre uma transformação histórica: a extensão progressiva dos 

dispositivos de disciplina ao longo dos séculos XVII e XVIII, sua multiplicação através de todo o corpo 

social, a formação do que se poderia chamar grosso modo a sociedade disciplinar” (FOUCAULT, 

2002, p.173). 

1063
 O panóptico é a imagem arquitetural de um modo de instituição de confinamento, em que há na 

periferia uma construção em círculo e no centro uma torre com largas janelas que se abrem sobre a 

face interna do círculo. O edifício periférico é dividido em celas que atravessam toda a espessura da 

construção; cada uma delas tem duas janelas, uma delas voltada para o interior, correspondendo às 

janelas da torre e a outra janela voltada para o exterior, o que permite a luz atravessar a cela de um 

lado ao outro. Assim, por efeito de contraluz, pode-se ver da torre a luz recortando a silhueta dos 

reclusos. Para mais informações a respeito do panóptico de Jeremy Benthan, ver FOUCAULT (2002). 

1064
 “O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a criança e 

as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contra-efeito desta ofensiva. Como é que o 

poder responde? Através de uma exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, desde os 

produtos para bronzear até os filmes pornográficos...Como resposta à revolta do corpo, encontramos 
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Com esse novo investimento sobre o corpo a sociedade disciplinar passa se transformar 

naquilo que Gilles Deleuze (1997) denominou de sociedade de controle. Dentre as inúmeras facetas 

deste novo tipo de sociedade, está o fato dos corpos serem controlados não via confinamento 

(característica típica do panóptico), mas à distância por meio das novas tecnologias da informação, 

que acabaram por fazer o indivíduo incorporar a disciplina a tal ponto que os corpos podem está sob 

os efeitos dos dispositivos disciplinares ainda que não haja a presença de alguma autoridade capaz 

de puni-lo. É como fala Foucault: “Fique nu...mas seja magro, bonito, bronzeado!” (FOUCAULT, 1988, 

p.147). Não somos punidos por nenhuma autoridade investida de poder pelo fato de não sermos 

magros ou bonitos, porém somos a todo momento estimulados por dispositivos disciplinares a 

ficarmos magros e bonitos. Somos estimulados a consumir cosméticos, a seguir dietas, a freqüentar 

academias de ginástica, etc. Esse corpo estimulado pelo controle estimula o próprio controle a se 

propagar cada vez mais de forma a recriar as forças que controlam a vida. A biopolítica (leia-se uma 

política de controle da vida) não existe de maneira dada; ela está constantemente se fazendo e 

refazendo por meios dos seus dispositivos de saber e poder. Por isso, a sociedade de controle 

produz não corpos dóceis, mas corpos estimulantes/estimulados.  

Com base na faceta da estimulação gerada pela sociedade de controle a teórica queer
1065

 

Beatriz Preciado denomina o novo capitalismo como capital “orgasmático”, no qual o regime de 

controle estimulador dos corpos seria a farmacopornografia. Denominar o capitalismo atual de 

farmacopornográfico não significa afirmar que a fármaco e a pornografia sejam ou formem o capital 

contemporâneo. O que Preciado evidência é que o modelo de agir das economias farmacológica e 

pornográfica corresponde ao próprio modelo geral de funcionamento do capital atual
1066

 

                                                                                                                                                                                     

um novo investimento que não tem mais a forma de controle repressão, mas de controle estimulação: 

‘Fique nu...mas seja magro, bonito, bronzeado!’” (FOUCAULT, 1988, p.147). 

 

1065
 A palavra queer que surgiu como xingamento homófobo, hoje é utilizada, positivamente, por 

diversas pessoas, em referência a algo estranho, raro ou mesmo excêntrico. Segundo Raymond 

Slagle (1995) a teoria queer desenvolve uma consciência baseada na diferença, renega a natureza 

essencialista dos códigos e modos de classificação dominantes, desde os usados por grupos 

dominantes até os difundidos pelos mais tradicionais grupos de liberdade gay e lésbica. O autor 

acredita que efetivamente o pensamento queer celebra a diferença em termos de raça, classe, 

gênero e sexualidade, esforçando-se por compreender e defender outras experiências sexuais, 

consideradas desviantes pelo sistema dominante, sem o objetivo de defini-las. Como deixa 

transparecer Guacira Louro (2004; 2001), os teóricos queers, em seus discursos sobre a sexualidade 

humana, concebem esta e o corpo como elementos que vem-a-ser, jamais como elementos dados e 

determinados em definitivo. 

1066
 “[...] a produção farmacopornográfica caracteriza hoje um novo período da economia política 

mundial não por sua preponderância quantitativa, mas porque qualquer outra forma de produção 

molecular intensificada do desejo corporal semelhante ao narticosexual. Assim, o controle 

farmacopornográfico infiltra e domina outra forma de producção, desde a biotecnologia agrária até a 

industria high-tech de a comunicação” (PRECIADO, 2008, p.37, tradução minha). 
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A ética da economia pornográfica é a produção semiótica de prazer (excitação-estimulação dos 

corpos via imagens) e seu controle. Ética próxima a da farmacologia que visa a produção de 

sensações (via a produção de substâncias) e seu controle. “A indústria farmacêutica e a indústria 

audiovisual do sexo são os pilares sobre os tentáculos de um gigantesco e viscoso circuito integrado” 

(PRECIADO, 2008, p.44, tradução minha). Esse circuito é o próprio capital que se efetua por uma 

produção semiótica de prazer e um controle biomolecular dos corpos. Nas palavras da autora: “Este 

novo capitalismo farmacopornográfico funciona em realidade graças a gestão biomédica da 

subjetividade, através de seu controle molecular e da produção de conexões virtuais audiovisuais” 

(PRECIADO, 2008, p.44). Dessa forma: 

[...] a indústria farmacopornográfica sintetiza e define um modo específico 

de produção e de consumo, uma temporalização masturbatória da vida, 

uma estética virtual e alucinógena do objeto vivo, um modo particular de 

transformar o espaço interior em fora e a cidade em interioridade e 

<<espaço lixo>> através de dispositivos de autovigilancia e difusão 

ultrarrápida de informação, um modo continuo e sem repouso de desejar e 

de resistir, de consumir e destruir, de evoluir e de autoexinguir (PRECIADO, 

2008, p.37). 

 

A sociedade farmacopornográfica executa não uma proibição ou disciplinarização via repressão 

do prazer, mas exerce um controle dos prazeres mesmo quando estes parecem correr frouxamente. 

No caso das sexualidades “minoritárias” como, por exemplo, o sadomasoquismo, se a sociedade 

disciplinar reprimia tal sexualidade a sociedade de controle em sua farmacopornografia estimula cada 

vez mais o corpo sádico ou masoquista, controlando esse corpo por meios de novos códigos que 

ditam como o corpo pode se exibir em sua plenitude. Na sociedade de controle que Preciado chama 

de farmacopornográfica, não há uma punição via Estado por ser sádico ou masoquista, mas um 

controle sobre quando e como exercer o sadomasoquismo: Seja sádico ou masoquista...mas use 

bons chicotes de couro, frequente clubes SM, filie-se nos melhores sites SM, etc. 

No sadomasoquismo, quando a exibição de si assume o caráter de performance art, os 

performers se esforçam para apresentar o que coletivamente é admirado como o bom ou belo 

sadomasquismo. O controle íntimo do corpo realizado durante essas performances oferece pistas 

para ver como as alianças entre mestres/rainhas e escravos/as seguem outras formas de dominação, 

as de controle macro (a farmacopornografia)? Suponho que o uso de objetos de consumo como 

acessórios e vestimentas típicos do SM bem como a própria lógica do espetáculo que permeiam as 

performances acionam facetas da farmacopornografia, tais como a estimulação dos corpos via 

imagem e o seu controle via substâncias. A própria performance SM se revela imagem-movimento a 

ser consumida, estimulando os corpos, incitando o desejo. E substâncias diversas são usadas pelos 

performers com o fim de melhor explorar as possibilidades do corpo. O poper, por exemplo, consiste 

numa substância bastante consumida pelos sadomasoquistas. Os efeitos anestesiante e dilatador 

que ela causa no corpo propiciam uma maior desenvoltura do corpo. Não é à toa que é quase regra 
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entre quem pretende se submeter a um fisting cheirar poper já que este ajuda dilatar os músculos do 

ânus e da vagina. 

Porém, retomando Foucault (1984), este afirma que os jogos SM não se resumem a expressar 

valores macro-sociais, mas tais jogos apontam processos criativos, demonstrando que nesses jogos 

o poder gera uma positividade. Com base nessa afirmação foucaultiana, nas performances SM como 

de fato o controle farmacopornográfico é exposto em atos estilizados, de modo a gerar alguma 

positividade? Essas performances parecem reinventar a intimidade, expondo-a de modo singular. A 

vida íntima não desaparece no espaço público de socialização das pessoas SM. Lanço a hipótese 

que essa vida íntima ao se expressar como performance art, constrói um novo erotismo.  

 

 

 

O SM sob a perspectiva da Performance Art 

A performance art faz parte daquilo que os americanos denominam de art live, uma arte ao 

vivo. De acordo com Cohen, “a performance é antes de tudo uma expressão cênica: um quadro 

sendo exibido para uma platéia não caracteriza uma performance; alguém pintando esse quadro, ao 

vivo, já poderia caracterizá-la” (COHEN, 2004, p.28). Segundo Richard Shachner, dentro da visão de 

performance art, podemos entender o performer como um artista cênico que pode pertencer ao teatro 

ou não. O ator seria quem interpreta personagens de acordo com a ideia de representação do teatro 

clássico, embora o ator também seja um performer, já que ele também pratica uma performance 

quando interpreta, mas nem todo performer é necessariamente um intérprete. 

Para Schechner (2002), outra das marcas essenciais da performance art é que a criação se 

dá a partir da vida do autor. Trata-se daquilo que esse antropólogo denominou de self as context, e, 

que Cohen (2004), por sua vez, interpretou como sendo uma leitura do mundo feita pelo ego do 

artista durante a performance. Para este último autor, essa individualidade do ato criativo da 

performance a aproxima do trabalho da arte plástica: “O performer vai conceituar, criar e apresentar 

sua performance, à semelhança da criação plástica. Seria uma exposição de sua ‘pintura viva’, que 

utiliza também os recursos da dimensionalidade e da temporalidade” ( COHEN, 2004, p.137). 

Nessa perspectiva a performance é uma arte de fronteira. Então quais elementos artísticos 

a performance SM de Fortaleza incorpora de demais artes? A dança, a pintura, a música são alguns 

dos estilos que costumam povoar tais performances. Não é à toa que muitas dessas performances 

são chamadas de shows e, amplamente divulgadas em sites sadomasoquistas como sendo atrações 

artísticas. As técnicas de dominação e submissão quando expostas ao público tendem a se realizar 

por meio de cenários montados, como masmorras, cemitérios artificiais, etc. Há performances que 

não se valem de cenários mais de músicas que realçam o tom que a performance vai adquirindo - por 

exemplo, costuma-se por músicas lentas durante técnicas de dominação/submissão mais suaves, 

conhecidas como o SM softcore, e, põem-se músicas de sonoridade mais pesada como rock, gótico 

ou punk no momento em que ocorrem performances tidas pelos sadomasoquistas como sendo mais 

cruéis, geralmente identificadas como SM hardcore. Percebe-e que o próprio SM vai se dividindo em 

dois: um SM leve e outro SM pesado, de acordo com o tom da performance que se exibe. Em uma 
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mesma apresentação pode haver e geralmente há os dois tipos de SM. Lembro de uma das minhas 

visitas a uma festa BDSM numa sauna, na qual presenciei uma performance em que ao som da valsa 

O Danúbio Azul de Strauss um homem começa a dar palmadas numa mulher e a amarra numa cruz 

de madeira localizada no meio da sauna, aos poucos a valsa é substituída pela música Personal 

Jesus de Marilyn Manson, cantor de som inquietante e atormentador. Concomitante a mudança de 

música, o homem ascende velas de diversas cores e tamanhos e passa a queimar a mulher com os 

pingos das velas. Durante alguns minutos, o homem realiza desenhos coloridos sobre o corpo da 

mulher, que nu serve de suporte a pintura. A passagem de uma música suave a uma música 

provocante faz parte da própria performance que vai de um SM leve a um SM hard. Contudo, essa 

performance que presencie nos aponta como a performance SM mantém afinidades com diversos 

modos de arte: pintura, música, etc. Quais outras afinidades possíveis para uma performance SM? 

Somente por meio de uma investigação mais profunda chegarei a descobrir uma vez que esta 

pesquisa ainda se encontra em andamento. 

 

Por uma etnografia do SM 

De modo geral, investigo a formação de alianças estabelecidas entre pessoas 

que encontram em certos espaços de entretenimento de Fortaleza meios para exibir 

performances de uma forma de sexualidade “minoritária”, analisando a produção de 

novos modos de intimidade e erotismo. De modo específico, procuro: discutir as 

formas de relacionamento dos praticantes de sadomasoquismo da cidade de 

Fortaleza; explorar a formação de contratos sexuais empreendidos pelos 

sadomasoquistas; mapear os modos de apresentação de si através de imagens e 

textos realizados pelos usuários fortalezenses de sites de relacionamento 

sadomasoquista; apresentar como sádicos/as e masoquistas em determinados 

contextos fazem do sadomasoquismo um modo particular de performance; fazer um 

inventário das performances que os praticantes de sadomasoquismo realizam em 

espaços de entretenimento, investigando os aspectos culturais que envolvem tais 

performances; discutir a produção do íntimo e do erótico na cultura contemporânea. 

 

Conclusão 

Para concluir, as performances SM conjugam erotismo e arte, o primeiro costumeiramente 

pensado como o que se deve preservar para si no âmbito da intimidade já a segunda como aquilo 

que se procura expor ao público. Ora, a performance SM se mostra como um erotismo que se quer 

fazer ver por um público, que não mais o simples parceiro sexual. Segundo Foucault (1999), o 

erotismo e a sexualidade são dispositivos históricos que se fazem e mudam no curso da vida em 

sociedade. Aposto demonstrar por meio desta pesquisa como no curso de nossa sociedade a 

performance SM exibe uma nova intimidade, na qual o erotismo não é algo que se experimenta 
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reservadamente, à vista apenas de poucos. Sob os rastro de uma nova “tirania da intimidade” de uma 

sociedade farmacopornográfica, o sadomasoquismo se faz performance que parece borrar os limites 

do íntimo de do privado, do erótico e do artístico, e, que novas fronteiras essas performances são 

capazes de desfazer. 
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1067

 Heteronormatividade é um termo que especifica a tendência, no sistema ocidental contemporâneo de sexo-
gênero, de ver as relações heterossexuais como norma, e todas as outras formas de comportamento sexual 
como desvios ou estranhamento dessa norma (SPARGO, 2006).  Entre parêntese, o termo homo acentua o 
recrudescimento da normatividade ao modo de homossexualidade ‘assimilada’ que incorporada as formas 
lógicas da norma heterossexual, tal qual outra versão da política sexual ou dominação de formas neoliberais 
(BROW, 2012). 
1068

 Segundo Borrillo (2001, p.13-19) o fenômeno da homofobia – vista, grosso modo, como uma manifestação 
arbitrária frente ao outro, compreendido como contrário, inferior e anormal, é apresentada como uma atitude 
hostil, de repulsa irracional (homofobia afetiva) em respeito à homossexualidade (apreendida como algo fora do 
universo comum dos seres humanos), pode ser comparada como à xenofobia, ao racismo e ao antisemitismo. 
Salienta-se que a homofobia deve ser tratada como crime contra à humanidade, por ser produto da alienação do 
heterosexismo e construção ideológica (homofobia cognitiva), emergindo como um objeto de estudo da 
psicologia social, sociologia e ciências jurídicas. Nesse sentido a homofobia é um fenômeno bem mais amplo 
que a violência contra homossexuais, pois enquanto esta é constituída no contexto histórico e econômico-cultural 
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Resumo: 
Problematizando o silêncio e segredo construídos acerca dos assassinatos de homossexuais, tais 
como expressões singulares da homofobia no Estado do Piauí, esta comunicação objetiva analisar as 
vozes contrárias que dilaceram os gestos, performances e corpos frente às forças discursivas 
hetero(e/ou homo) normativas, partindo do método de análise dos Estudos Gays e Teoria Queer. 
Palavras-Chave: Homofobia; Heteronormatividade; Homonormatividade; Corpo; Interior do Estado do 
Piauí. 
Abstract: 
Questioning the silence and secrecy built about the murder of homosexuals, such as singular 
expressions of homophobia in the State of Piauí, this communication aims to analyze the contrary 
voices that torture gestures, performances and bodies facing straight discursive forces (and / or homo) 
normative , based on the method of analysis of Gay Studies and Queer Theory. 
Keywords: Homophobia, Heteronormativity; Homonormativity; Corps; Within of Piauí State. 
Introdução: 

Agora não se fala mais, toda palavra guarda uma cilada; e qualquer gesto é o fim do 

seu início; agora não se fala nada e tudo é transparente em cada forma, qualquer 

palavra é um gesto [...] (não se fala. não é permitido: mudar de idéia. é proibido); 

não se permite nunca mais olhares, tensões de cismas, crises e outros tempos; está 

vetado qualquer movimento. Torquato Neto 
1070

  

 

  Esta comunicação procura problematizar o silêncio e o segredo acerca das séries de 

assassinatos de homossexuais que vem ocorrendo no interior do Piauí. Corpos asfixiados e/ou 

despedaçados são comumente encontrados em terrenos baldios, beiras de rios, caminhos ermos, 

entre destroços ou trancados em apartamentos. Estes fenômenos, longe de ser vinculados à 

homossexualidade ou a indefinida prostituição masculina não são registrados como expressões da 

homofobia, não aparecem enquanto tais nas mídias locais ou nos dados das pesquisas levantadas 

pelo movimento LGBT. Sobretudo emergem ruidosamente nos fuxicos das comadres, nas gírias dos 

tímidos guetos ou furtivamente disfarçadas nas expressões e gestos daqueles que coletivamente 

guarda o segredo de tais mortes em silêncio. 

O ponto de partida que me incitou o início de uma pesquisa de mestrado acerca das 

situações de violência contra gays no interior do Piauí foi o fato do mesmo ser anunciado pelas 

pesquisas do GGB
1071

 como um dos estados brasileiros de menor índice de violência letal contra 

gays, lésbicas e travestis, fato que me chamou atenção porque, segundo minhas observações, nas 

pequenas cidades piauienses quase não havia registros de tais violências, apesar dos assassinatos 

de homossexuais ocorrerem escandalosamente de forma brutal e desumana. Uma das reais faces 

dessa realidade cotidiana mostrou-se protegida pelos silêncios construídos coletivamente frente às 

clandestinas relações e práticas homossexuais, sufocadas pelos subterfúgios das violências 

                                                                                                                                                                                     
dado como realidade contemporânea, aquela pode ser observada desde a formação social, psicológica e jurídica 
do mundo ocidental. 
1069

 Professor nos cursos de Direito, Serviço Social e Jornalismo no Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá 
(IESRSA) e Coordenador da Diversidade e Inclusão na Secretaria Municipal de Educação de Picos/Piauí (PMP). 
Graduado em História (FUNESO), Especialista em História das Artes e Religião (UFRPE), História do Brasil com 
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(UFPE). E-mail: pmafrajr@hotmail.com; fone +55(89)99390500. 
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 Torquato Neto é um dos poetas mais famoso do Piauí, sendo referência intelectual do movimento 
tropicalista. Problematizou os conceitos através das imagens e cinema. Asfixiou-se aos 28 anos dentro do seu 
apartamento, deixou um acervo intelectual que estilhaça os sentidos das palavras (BRANCO, 2005). Ver em: 
http://www.letraselivros.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=65 
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simbólicas, mortalmente demarcadas pelo puritanismo acerca dos acordos de prostituição entre 

homens e fortemente dilaceradas sob o segredo dos mecanismos e dispositivos da hetero e 

homonormatividade (SOUZA JUNIOR, 2011). 

No contexto das violências, Prado (2008, p. 89) afirma que a história da cultura e 

posicionamento políticos dos homossexuais aparece de forma bastante imprecisas, devido sua 

aparição ocorrer em inúmeras configurações sociais e em diversos contextos histórico-culturais – 

estando em todas as sociedades, assumindo posições sociais de formas distintas, estando em todas 

as hierarquias econômico-sociais, em várias ocupações políticas, religiosas, profissionais e 

envolvidas em distintas tramas da história sociais – sendo, portanto, muito difícil de traçar uma 

história de resistência dos homossexuais frente às situações de violência. Sobretudo porque “o lugar 

de subalternidade dos homossexuais foi construído a partir de um silenciamento, muitas vezes 

violento, das vozes contrárias [...] o que contribuiu para sua invisibilidade”. 

Portanto é diante da demanda política de desfazer a invisibilidade dos corpos estilhaçados 

sob os mecanismos dos discursos, performances e agenciamentos dos corpos que este trabalho se 

propõe trazer à tona as vozes contrárias que exibem as forças da hetero e homonormatividade que 

ajustam e reajustam corpos que indefinidamente assume a crise da identidade ora travesti, ora gay 

ou ora bissexual e acabam por serem asfixiados e dilacerados pela camisa de força posta pela 

sociedade normativamente e monarquia do sexo (SOUZA JUNIOR, 2011). 

 

Do arquivo-morto: A homofobia no interior do Piauí 

 A homofobia no interior do Estado do Piauí, tal como objeto de investigação, surge como uma 

das expressões da realidade brasileira que nunca esteve guardada, como se fosse um objeto 

esperando para ser descoberto. No entanto, tem esse efeito porque é aqui tratada como um arquivo-

morto por ter sido encerrada sob o selo do segredo e protegida através da barreira do silêncio 

coletivo. Assim, o fenômeno do desprezo à homossexualidade e suplício dado aos corpos dos 

homossexuais são reproduzidos sob a concepção de tempo passado que, quando acessado na sob a 

égide da atualidade, abre-se para o aparecimento de outras compreensões acerca de um mundo real, 

levando-nos ao estranhamento das nossas noções de verdade frente às relações 

hetero(homo)normativas na contemporaneidade. 

 A ideia de arquivo protegido no interior do Piauí, território concebido como o lugar do “Berço 

do Homem Americano” pela comunidade internacional de arqueólogos no Piauí liderada pela Drª 

Niede Guidon
1072

, foi construída a partir da problemática dos dados enunciados das pesquisas 

realizadas anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, através do site GGB. Os resultados sinalizam que o 

Piauí, entre os anos de 2004 à 2010,é um dos estados brasileiros de menor índice de violência letal 

contra LGBT, fato contraditório diante do alarmante silenciamento e segredo no entorno dos vários 

assassinatos de sujeitos envolvidos, majoritariamente, com a prostituição masculina, especialmente 

na região do Vale do Rio Guaribas
1073

 e que, comumente, quase nunca aparecem nas estatísticas 

das pesquisas realizadas a partir dos dados jornalísticos, sobretudo por ser um fenômeno que, ao 
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 Ver http://www.egal2013.pe/wp-content/uploads/2013/07/Tra_Antonio-Jos%C3%A9-Castelo.pdf 
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http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/valedoguaribaspi/one-
community?page_num=0 

http://www.egal2013.pe/wp-content/uploads/2013/07/Tra_Antonio-Jos%C3%A9-Castelo.pdf
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/valedoguaribaspi/one-community?page_num=0
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/valedoguaribaspi/one-community?page_num=0
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modo piauiense, as notícias aparecem sem detalhes quando a temática é de conotações 

(homo)sexuais e, muitas das vezes as informações que estão na ‘boca do povo’ são suprimida pelas 

imprensas locais e sufocadas sob a norma da sociedade abrangente, tal como pressuposto de evitar 

o desconforto da família e a ‘boa’ memória do/a morto/a. 

Partindo do pressuposto de que hoje em dia o pensamento só é possível acerca do vazio e 

silêncio do homem assassinado (ROUANET 1996), o cenário da homofobia reprodutora dos 

homicídios, no interior do Piauí, é reconhecido pelas expressões, majoritárias, de enforcamentos, 

asfixias e esfacelamentos de caixas cranianas. Apesar das causas mortis, locais e armas dos crimes 

entre outros elementos que constituem a infâmia de tais fenômenos, a homofobia ao modo piauiense 

traz à tona a imagem trágica de corpos silenciados, faces desconfiguradas, bocas destruídas e 

promove o estranho desenho das forças normalizadoras dos dispositivos da 

hetero(homo)sexualidades. Sobretudo, para o além do maldito retrato da violência corporal e 

simbólica, o fenômeno traduz as técnicas de ajustamento dos sujeitos sexuados, técnicas e práticas 

de hierarquização das subcategorias sexuais, assim como os mecanismos de poder e controle sobre 

os corpos. 

E é sob os corpos asfixiados e decapitados pela homofobia no interior do Piauí que 

encontramos os mais modernos e sutis mecanismos do puritanismo brasileiro, tais como produtos 

resultantes da formação social e político-cultural de um dos estados mais católicos do território 

americano. Noutro sentido, esse mesmo estado revela uma das mais emblemáticas descontinuidades 

do processo histórico de tolerância religiosa e sexual no Brasil. Se a conhecida cidade de Oeiras, 

hoje orgulhosamente apelidada como “Capital da Fé” agrega anualmente o maior número de 

suicídio
1074

 por enforcamento do estado, estando à cima da média nacional de suicídios, essa mesma 

cidade agregou, ainda enquanto capital do Piauí, um dos primeiros sabá satânicos do Brasil Colônia, 

que segundo Mott (2007) revela a mais antiga referência explícita a tolerância às práticas 

homossexuais no ano de 1758: 

Duas jovens escravas, Josefa Linda, mulata da Vila do Mocha e Custódia 

de Abreu, índia gueguê da Gurgueía, confessaram a um emissário da 

Inquisição em visita pastoral pela Freguesia de Nossa Senhora do 

Livramento de Paranaguá que, sob o pretexto de realizar o famoso “sabá de 

feiticeiras e diabos”, praticaram, diversas vezes “atos de soneto (como) de 

um homem com uma mulher nas partes pudendas, na traseira e na 

boca”
1075

 

Mott (2007) salienta que neste tempo elas pediram perdão e nada lhes aconteceu. Do mesmo 

modo como vários outros casos em que indivíduos escreviam e contavam histórias homoeróticas que 

se esvaiam pelos sertões, descritas por antigos cronistas que relatavam o ano de 1697, com 129 

fazendas de gado onde viviam 398 homens e apenas 40 mulheres. Ele relata que 40% das fazendas 
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 Os dados revelam que 70% dos casos de suicídios são realizados pelo sexo masculino; 91%  por católicos; 

76% através do método de enforcamento. Ultima consulta em 08/2013, disponível em 

http://oeiras.pi.gov.br/noticias.php?id=132&exibe=comentarios 
1075

 Mott (2007) faz referência ao trabalho: Um congresso de diabos e feiticeiras no Piauí Colonial. In. BELLINI, 
Lígia; SALES SOUZA, Evergton; REIS SAMPAIO, Gabriela (Orgs.). Formas de crer: Ensaios de história religiosa 
do mundo luso-afro-brasileiro, século XIV-XXI. Salvador: Corrupio-Edufba, 2006, p.129-160 

http://oeiras.pi.gov.br/noticias.php?id=132&exibe=comentarios
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não havia uma mulher e a improvável castidade cristã, certamente não impedia a masturbação, a 

zoofilia e o homoerotismo dentro e fora das choupanas nas quais, comumente, se vivia apenas um 

vaqueiro branco, acompanhado de um ou dois escravos negros. Este cenário parece fértil para o 

recrudescimento do segredo mediante a força heteronormativa do moralismo cristão que veio se 

fortalecendo nos tempos modernos. 

Mott (2007) aponta a História da homossexualidade no Piauí como ‘uma página em branco’, 

pois a prática do segredo que se tornou robusta e alimentou o silenciamento da história da 

homocultura no Piauí, tornou-se um tema tabu na contemporaneidade. Assim como foram abafadas 

as vidas e obras dos poetas Mário Faustino – autor dos mais belos poemas homoeróticos, segundo 

João Silvério Trevisan – e Torquato Neto
1076

, mentor intelectual do movimento tropicalista, descrito 

como poeta errante, marginal e experimentador da contracultura, que deixando composições como 

“Mamãe, coragem”, “Geléia Geral”, entre outras dos LPs “Panis et Circense” e “Tropicália”, fatalmente 

asfixiado aos 28 anos. 

 

Dos Corpos asfixiados e dilacerados sob as forças das hetero(homo)normatividades: 

Discussões teórico-metodógicas
1077

 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso 

tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que 

podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de 

discrição é exigida a uns e a outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são 

parte integrante das estratégias que apóiam e atravessam os discursos (FOUCAULT, 

1998 p.30). 

 

O impulso qualitativo deste estudo foi posto pelos expressivos crimes de ódio que 

simultaneamente desfiguraram corpos em várias cidades do interior do Paiuí nos nove últimos anos 

(do ano 2004 ao 2013), fenômeno velado pela problemática do silêncio acerca da homossexualidade 

reprimida num estado assustadoramente católico e determinados pelos valores da família tradicional 

cristã. Esta realidade demarcou o desenhou e procedimentos metodológicos que acabou por sofrer a 

influência do raciocínio construcionista dos estudos gays e que acabou sendo extremamente 

instabilizado pela negação do discurso legítimo e normativo oriundo do pós-estruturalismo constituída 

pela teoria queer. 

Entretanto, foi a demanda da desconstrução do discurso hegemônico que pôs luminosidade 

sobre o silêncio da homossexualidade que, enquanto tal, agrega a heteronormatividade da rede 

institucional da sociedade contemporânea, realidade que exigiu deste discussão uma constante 

incertezas e negação frente à invenção das identidades sexuais enquanto categorias essencialistas e 

naturais.  
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 Mott faz referência ao artigo: Torquato Neto era gay? , In ISTOÉ, São Paulo, 11 de maio de 2005.   
1077

 Inicialmente será tratada, na etapa desse trabalho, a construção teórico-metodológica desenvolvida durante 
a pesquisa de mestrado intitulada de “O silêncio e o segredo do cabeça de cuia: Um estudo sobre a situação de 
violência vivida pelos gays no Vale do Rio Guaribas” e que contribuiu para problematizar a temática do presente 
trabalho.  
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Segundo Gamson (2006, p.345-6), a história da pesquisa no campo da sexualidade possui 

semelhanças com a história dos estudos sobre as mulheres e estudos étnicos, por se apresentarem 

como pesquisas que são entrelaçadas com a política dos movimentos sociais, matizadas com a 

cautela quanto à forma pelas quais a “ciência” tem sido empregada contra os marginalizados e 

aparecendo confortáveis com as estratégias da pesquisa qualitativa. Nesse sentido, os sujeitos da 

pesquisa aparecem delimitados como reprodutores dos significados políticos e culturais: dando mais 

espaço às vozes e às experiências que foram suprimidas no contexto sociocultural; evidenciando a 

problemática da maioridade dos sujeitos na pesquisa de campo e visibilidade das representações 

sociossexuais; e, apreendendo a voz dos novos sujeitos nos seus posicionamentos-identitários 

(RIOS, 2004).  

Tais procedimentos teórico-metodológicos se tornam óbvios pelas marcas da difícil tarefa de 

reconhecer o sujeito gay ou hetero como sujeitos unificados por um eu autônomo. Esta situação, que 

passou a ser problematizada junto ao desenvolvimento da teoria queer, influenciou vários trabalhos 

entorno da temática da sexualidade que, adotando os insights construcionistas, acrescentaram 

críticas pós-estruturalistas aos discursos científicos. Percebi, através desta teoria, que os 

pesquisadores se distanciaram do uso pleno da linguagem positivista e da noção do sexo como 

realidade reguladora de uma estrutura biológica ou essencial do desejo sexual constituído por um 

gênero, uma raça, uma nação ou uma classe. As histórias contadas trazem à tona o abandono e a 

decadência das velhas narrativas que tinham como objeto de estudos os sujeitos como estruturas 

estáveis. Por outro lado, propuseram luminosidades sobre os questionamentos pós-modernos da 

objetividade e sobre a adoção de um ponto descentralizado dos posicionamentos-identitários, sempre 

mutáveis, que enquadra a diferença, o movimento e a instabilidade dos sujeitos contemporâneos (cf. 

HALL, 2006; LYOTARD, 2004; GAMSON 2006 p. 346), aqui observados, frente aos desejos 

sociossexuais. 

Demarcando as tendências concorrentes com o discurso hegemônico, a fim de instabilizar o 

mesmo, o intuito inicial é de romper com o binarismo homo/hetero e processos de categorização 

sexual; trazer visibilidade para constituição histórica e cultural dos dispositivos das sexualidades, tais 

como práticas “estilísticas da existência” e políticas sociossexuais do indivíduo e corpo coletivo. É 

neste sentido que o sujeito da pesquisa sempre aparece, ancorado no pós-estruturalismo, como 

provisório, circunstancial e cindido, através do qual o procedimento metodológico articule e apreenda 

o sexo como sistema de utilidade e regulação da vida social presente nos discursos, instituições, 

enunciados científicos, formas arquitetônicas, proposições morais e filosóficas. Assim, a 

heterossexualidade só existe por meio da enunciação da homossexualidade que, aparecendo como o 

“Outro” inferior, negativo, abjeto, sem o qual o hegemônico não se constitui e nem tem como 

descrever a si próprio (MISKOLCI, 2009 p. 2-3). 

No agenciamento dos corpos (des)contruídos pelos discursos hegemônicos no Estado do 

Piauí, percebe-se que os casos de assassinatos de homossexuais, articulados e denunciados a partir 

dos interesses políticos e ideológicos da imprensa e grupos de homossexuais organizados, parecem 

produzir visibilidades sobre o discurso conservador das instituições governamentais e não-

governamentais. Pois a visibilidade dos casos de assassinatos de homossexuais se dão no contexto 
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histórico-econômico fomentado na imprensa local através de relações coloniais e tradicionalistas 

frente aos valores morais conservadores do status-quo de uma elite burguesa em detrimento dos 

emergentes sujeitos praticantes da homossexualidade e movimentos sociais de homossexuais 

organizados. (SOUZA JUNIOR, 2011) 

Noutro sentido, os dispositivos da heterossexualidade incitam no movimento de 

homossexuais organizados o ativismo político-social das denúncias, reconhecidas como tal pelos 

próprios militantes e organização coletiva dos mesmos. No entanto, parece óbvio que o não 

reconhecimento político do movimento LGBT na esfera política das relações de sociabilidade frente 

ao conservadorismo das instituições governamentais e da sociedade civil confirma que a denúncia 

dos assassinatos de homossexuais expressa o posicionamento conservador da imprensa brasileira e 

latino-americana, diferentemente da imprensa norte-americana (GREEN, 2000). 

Se as denúncias de assassinatos na capital do Piauí são estimuladas a tomarem visibilidade, 

segundo os dispositivos que fazem falar o ativismo homossexual, percebe-se que as informações 

arquivadas no GGB foram, majoritariamente, viabilizadas pelos grupos organizados da capital 

Teresina, tal como efeito dos mesmos dispositivos. Sobretudo, no interior do estado a demanda do 

fenômeno da violência contra gays revela-se como mecanismo que faz calar e intimidam as 

denúncias dos movimentos e ativismos dos posicionamentos político-social dos homossexuais
1078

. 

Segundo o estudo de Mott (2007, p.28), a capital do Piauí concentra 91% dos homicídios 

denunciados, aparecendo denúncias no interior apenas através da mídia eletrônica e informações 

radiofônicas, apreendidas pelos grupos de ativistas da capital. A denúncia de um dos casos de 

assassinatos de homossexuais na cidade Picos, no Vale do Rio Guaribas, arquivada pelo GGB, foi 

viabilizada pelo grupo Matizes, ONG sediada na capital.  

ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, travesti Toinha, foi encontrada 

morta com a cabeça esmagada com uma pedra, no dia 21-1-2007, domingo 

de madrugada, no bairro Conduru, Picos-PI; São acusados do crime, E.F.C 

de 17, já detido, e o outro menor cuja inicial do primeiro nome é L. de 16 

anos, residente na região do bairro do Junco. Consta que estes jovens 

decidiram fazer um “programa” com a travesti, com o objetivo de arrecadar 

dinheiro necessário para o pagamento da bebida consumida no Bar da 

Railha, nas proximidades de onde foi encontrado o corpo. Segundo o 

delegado Xavier, ao chegarem ao bairro Conduru, os dois menores 

desistiram da proposta inicial e cometeram o homicídio, dando pelo menos 

três golpes “com o corpo rígido de concreto”, o que esfacelou a cabeça da 

travesti. “Estamos averiguando se haveria possibilidade de apenas um dos 

rapazes ter levantado a pedra, devido o seu tamanho”, comentou. Os dois 

menores possuem constantes passagens pela polícia picoense por crime de 
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 Foi observado durante noves anos (2004-2013) no Vale do Rio Guaribas e Vale do Canidé que muitos dos 

casos de assassinatos de homossexuais não foram vinculados como tais na imprensa local. Mesmo que muitos 

sabem quem foram os assassinos, a polícia e a sociedade civil não enquadram tais sujeitos como homofóbicos, 

alguns foram detidos e logo depois liberados e outros nunca foram presos como autores de tais crimes, dados 

como foragidos.  
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pequeno porte. O crime chocou a cidade pela violência empregada. Este é, 

agora, o nono homicídio em Picos em menos de dois meses, fato que tem 

chamado à atenção das autoridades policiais locais e de Teresina (FONTE: 

RIACHAONET; JORNAL 95, FM CIDADE MODELO, GRUPO MATIZES. 

MOTT, 2007 p.35).  

Parece que o “complô do silêncio” e a “lei do segredo‟ faz emergir incertezas acerca das 

evidências de quem e porque levantou a pedra para esfacelar a cabeça de “Toinha”, assim como 

emerge a incerteza sobre a constituição do crescente número de casos da violência letal contra 

homossexuais no interior dos estados brasileiros – 165 mortes no interior frente a 95 mortes nas 

capitais, no ano de 2010. Este fenômeno é descrito como resultante do robustecimento da homofobia 

ou aumento da eficiência de identificação dos assassinatos e realização de denúncias efetivadas pelo 

movimento LGBT no interior dos estados. Como se verifica no estado do Piauí, segundo tabelas 

completas divulgadas no site do GGB, o número de denúncias de violência letal aumentou de 2 para 

8 casos de assassinatos de homossexuais, do ano de 2009 para o ano de 2010. Mott (2007, p.22,28) 

problematiza as denúncias da violência contra homossexuais no interior do Piauí a partir do 

questionamento de como é possível fazer aparecer os números dos homossexuais assassinados, “se 

somos nós que sabemos a incompletude dessas estimativas”.  

 Assim, foi a partir de pesquisas in lócus, que assumi a demanda durante o desenvolvimento 

da pesquisa de mestrado em serviço social de relatar a história de vida de alguns sobreviventes da 

violência letal em algumas cidades do Vale do Rio Guaribas, momento que trouxe à tona uma série 

de fragmentos de histórias de vida de sujeitos estigmatizados que nunca havia aparecido nas mídias 

ou jornais das redes sociais locais e, no entanto, tiveram a infeliz visibilidade apenas após as suas 

mortes, através das notícias policiais e ainda onde o eixo central da problemática de sua morte foi 

suprimido, silenciada devido aos ditames morais do moderno puritanismo burguês e dos bons 

costumes do fundamentalismo cristãos da sociedade abrangente. 

 Segue adiante uma breve mostra de diálogos, valendo-me como instrumentos dos dados 

coletados as entrevistas semi-estruturadas com os pesquisados
1079

, seguida de diálogos com a 

literatura consultada e das observações de campo realizadas acerca dos assassinatos de 

homossexuais no Vale do Rio Guaribas-PI. Sinalizo que tais diálogos, inevitavelmente consciente 

e/ou inconsciente, são imbricados por percepções apreendidas na convivência e atravessadas pela 

subjetividade do autor junto aos discursos e silêncios produzidos pelas posições-identitárias dos 

sujeitos ora postos enquanto heterossexuais/homossexuais em interações com os mecanismos, 

práticas políticas, sociais e culturais da sociedade hegemônica da localidade. Destaco ainda, que os 

diálogos são “por exemplos” de leituras e interpretações de uma das formas que o real pode tomar. 
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No número de doze pessoas, os sujeitos pesquisados foram delimitados a partir dos seguintes critérios: Ter 

mais de dezoito anos, assumir o posicionamento-identitário dos homossexuais no momento das entrevistas e ser 
indicado por outro sujeito pesquisado pelo autor da pesquisa. O primeiro participante da pesquisa foi uma 
indicação do movimento LGBT de Picos-PI, segundo a presidente do GGLOS (Grupo Guaribas de Livre 
Orientação Sexual). Foi utilizado o método de “bola de neve” para composição dos sujeitos participantes e a 
técnica de saturação para delimitação dos mesmos e respostas das entrevistas.  
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Diálogos com os sobreviventes: Dos ajustamentos dos gestos, performances e controle dos 

corpos frente as forças da hetero(homo)normatividade 

 As temáticas trabalhadas nesta etapa do trabalho serão apresentadas através de trechos de 

entrevistas, fragmentadas para facilitar a ilustração dos agenciamentos dos corpos e forças 

discursivas demandadas pela norma dos dispositivos das sexualidades. Os trechos dos depoimentos 

emergiram acerca do diálogo sobre a temática da homofobia, tal como uma atitude hostil, aversão, 

frente a tudo que está relativo à homossexualidade e/ou homossexual, constituída como um 

constructo coletivo e individual, podendo aparecer de forma externizada ou internalizada, se 

reproduzindo nas instituições e micro-relações interpessoais, sociais, culturais, políticas e 

acadêmicas. A homofobia internalizada que provoca o sofrimento interior também leva o indivíduo a 

assumir uma inferiorização nas relações socias e políticas, além de viabilizar o caso da violência 

contra o próprio corpo até a efetivação do suicídio (BORRILLO, 2000; CARRARA & RAMOS 2006).  

A homofobia aparece através través do preconceito, discriminação, atos, gestos e palavras 

baseado no ódio ou não saber acerca do conhecimento invisibilizado pelo discurso heteronormativo 

(MOTT 1997, 2007; PRADO, 2008; MACHADO & PRADO 2011). É constituída por uma noção binária 

da realidade homo/hetero, normal/anormal, saudável/doentio, forte/frágil, mantido pela lógica 

hegemônica de hierarquias sociossexuais e econômicas construída sobre a ideia de “minorias 

sociais” e “maioria social” (GREEN 2000; MARSIAJ 2003; GAMSON 2006; MISKOLCI 2009). 

Os nomes dos sujeitos pesquisados são substituídos por nomes de tribos indígenas que 

deixaram traços culturais nas populações locais do interior do Piauí. A estratégia metodológica é uma 

provocação de novas reflexões sobre o neocolonialismo a partir das identidades de gênero e 

normatividades das orientações sexuais. 

Partindo da noção de controle dos gestos, os espaços escolares e domésticos aparecem, 

majoritariamente, como os ambientes determinantes nos disciplinamentos dos corpos, como 

podemos identificar através das falas de: 

Tabajara: “Assim no colégio quando eu era mais novo um pouco, eu sempre 

fui espontâneo, aí ficavam tirando brincadeira, gayzinho tal... pra pessoa 

que não é decidida ainda, machuca muito e eu ficava isolado dos outros no 

colégio. Aconteceu já faz algum tempo que eu presenciei uma discussão... 

uma do mundo gay e outra hetero, a pessoa tava com muita agressão 

verbal... Já em muitas delas, com muitas pessoas que começaram com 

provocação baixa... na medida que eu tentava me defender ele ia 

aumentando... estava todo mundo na quadra eu e meus colegas, e veio 

esse garoto e começou a provocar... ele começava a me chamar de gay, de 

várias coisas, pejorativas... exatamente, como a quadra era pública, ele não 

aceitava os gays jogarem bola lá, praticar algum esporte... ele usava caráter 

pejorativo para nos agredir... na casa do meu pai não posso nem dizer que 

sou, aí é onde eles partem para agressão”  

Pimenteiras: “eu acho que foi no colégio, quando eu fazia terceiro ano... que 

eu era meio que discriminado... assim.. por meninos... os homens... não 
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eram muito próximo, sei lá... tiravam muita piadinha... não dava espaço pra 

se aproximar... e eu sou do tipo de pessoa que se eu notar qualquer 

coisinha já não me aproximo... aí eu acho que até já peguei um trauma 

disso.. eu num tenho amizade com hetero por causa disso, eu tenho medo 

de tá incomodando... aí eu nem me aproximo, eu acho isso... no terceiro 

ano principalmente, eu tinha 16ª[...] Eu acho assim, passivamente... um gay 

afeminado que saí na rua fazendo escândalo, eu acho que facilita um hetero 

tirar uma piada... e o ativo é o que tem preconceito... o lugar era na escola, 

não porque eu me expressasse lá, mas porque quando eu me expressava 

na rua, aí as pessoas comentavam na escola.. e é porque eu nem falo na 

sala com eles direito... aí eles me viam na rua, aí ficavam comentando, aí 

ficavam zuando...”  

Tremembés: “a primeira experiência é você ta ali numa sala de aula e as 

pessoas saberem que você é gay e você sempre ser motivo de piadinhas... 

muitas das vezes agressivamente dos meninos por não aceitarem como 

eles dizem... um viado dentro da sala de aula... então, tudo que você faz, 

tudo que você diz vai ser alvo de criticas e ninguém aceita... porque não 

querem ser liderados por um viado na sala de aula... a primeira experiência 

foi na escola, por não ser aceito muitas vezes... mas também por ser 

admirado, porque dizem que gays tem notas altas, gays são bastantes 

inteligentes...”  

Acroá: “Na escola, com os outros alunos... eu sempre usava rosa e roxo pra 

ir ao colégio, e um aluno me pegou e jogou minha mochila roxa dentro do 

vaso e mandou eu pegar e me bateu dentro do banheiro... eu chorei muito... 

procurei autoridade da escola, mais eles nunca fizeram nada... já com um 

professor de física... ele é homofóbico... ele disse pra mim que gay não 

tinha vez... se eu não ficasse calado eu não ia fazer prova durante dois 

meses...”  

A homofobia que se vê nos espaços públicos parecem como construções ou continuidades 

das instituições escolares. Constrangimento parece ser uma consequência da expressividade não 

contida. Segundo Costa (1992), as escolas internas, os exércitos e as tabernas refletem a 

homossexualidade reprimida da infância do adulto de heterossexualidade compulsória, a realização 

deste estaria em submeter a sexualidade infantil à lei do desejo heteronormativo, à qual, enquanto 

crianças foram submetidas. Tal situação homofóbica parece alimentar hetero(homo)normatividade 

submetida aos corpos a partir de gestos específicos que sinalizam dispositivos que expõe os sujeitos 

à situações perigosamente violentas. As expressões da homofobia silenciosa surgem como algo 

muito peculiar se confrontada com a bibliografia, é comum as histórias no interiro do Piauí onde 

travestis deixaram de se travestir para serem aceitas na comunidade e ter emprego na região, assim 

como gays deixarem de levar a vida de gays para se casarem com o sexo oposto e adotaram o 
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modelo de vida heterossexual, tal como uma alternativa de sobrevivência e fuga das situações da 

violência  física e simbólica. 

No decorrer da pesquisa de campo, dois gays que foram indicados para a pesquisa de 

campo, se casaram segundo a modelo heterossexual e um deles se converteu às doutrinas da igreja 

evangélica. A discriminação dada por funcionários em supermercados, atendentes de lojas, garçons 

ou clientes/consumidores se incomodarem com a presença de gays ou travestis no ambiente, parece 

surgir como freio para a lógica do consumo e expansão do mercado “GLS‟
1080

. Sobretudo, na fala de 

Tremembés é sinalizado o enunciado de que “gays tem notas altas, gays são bastante inteligentes”, 

expressão emblemática da homonormatividade que desconcerta o discurso hegemônico do modelo 

heteronormativo. 

Marsiaj (2003) sinaliza para a acentuação da discriminação e da violência baseadas nas 

diferenças socioeconômicas entre famílias de classes populares e médias, nas relações sociais e na 

dinâmica político-cultural dos espaços públicos. Os trechos das entrevistas corroboram para 

caracterização da homofobia ocorrida nas relações micro-sociais, como apontadas nos estudos de 

Carrara & Viana (2006), segundo os registros do DDH no Rio de Janeiro. Aqui chamamos atenção 

para a sutileza dos casos de violência dados em ambiente domésticos, tais como ameaças, 

agressões, discriminações que acontecem em maior grau do que a violência letal e que no entanto 

recobre de silêncio os assassinatos. Os casos vistos nas entrevistas com gays do Vale do Rio 

Guaribas as situações de violência contra gays parecem concorrer com as entrevistas em ambiente 

público e privado. Segundo as observações realizadas na região, há uma presença marcante das 

normas familiares e ordem higienista ainda remanescentes do século XIX, conservadas pela ordem 

cristã e vista comumente nos ambientes citadinos, cunhados sob o perfil da família sagrada e 

mortificação do corpo na cruz – desde as residências familiares às escolas, comércios, prefeituras, 

câmera dos vereadores, enfim, nos espaços públicos e privados – apresentam a heteronormatividade 

cristã como princípio a-histórico, natural e verdade universal. Na praça central da cidade de Picos, o 

presépio da família cristã tem uma exposição permanente, em todos os prédios da prefeitura e 

comércio o corpo crucificado é exposto nas portas e paredes centrais. Este fenômeno parece 

provocar uma variedade de gestos e discursos que trazem uma visibilidade silenciosa do 

assassinatos de homossexuais no cotidiano, assim como provoca o surgimento de mecanismos 

singulares de enfrentamento e denúncias da violência.  

Acerca das estratégias do corpo-segredo, aqui entendido como o corpo que busca velar uma 

sexualidade estigmatizada, aparece nos gestos e performances como técnicas de “normalizar‟ o 

discurso, invisibilizar os trejeitos “femininos‟ ou evitar aparecer: 

Cariri: “Não procuro mexer... Aí a gente passa normal... Como se nada 

tivesse acontecido...”  

Acaraós: “Tenho uma postura reservada, por causa que não sou muito de 

andar chamando atenção, se vestir de mulher e tal... e me comporto normal, 

me vestindo como homem.”  

                                                           
1080

 GLS: Gays, Lésbicas e Simpatizantes - termo que surgiu dentro da dinâmica do discurso mercadológico da 

sexualidade, existente muito antes do termo GLT, GLBT (adotado pelo movimento social). Facchini 2002 apud 
Machado & Prado. IN: http://lodel.demo.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=300#tocto2n2 



171 

 

 

171 

Amanajós: “Não é pra todos os gays não... mas eu acho que o que dificulta 

é pra aqueles que são afeminados e fazem questão de dizer -ah sou gay! - 

eu acho que aqueles discretos não têm lá esses problemas não... eu acho... 

as pessoas não olham pra o interior das pessoas... aqueles que usam 

roupas de mulher... eu acho que é mais difícil... Eu tento fazer alguma coisa 

pra não dá na cara que eu sou... sei lá... fazendo tudo que dá na telha... 

assim com a mão... gesticulando... com a voz afeminada... por exemplo 

quando você se sente em casa... aí eu acho que se você fazer isso em todo 

o lugar dá na cara... aí fica mais arriscado, comentários... essas coisas.... se 

for pra sair eu saio... mas o bom pra sair é quatro ou cinco pessoas [...] Sair 

com muitas pessoas gera mais comentários [...]Esses lugares que sempre 

tem gente toda hora, num comércio, num lugar onde tem muitas pessoas 

que gostam de brincar e soltar piadinha, lugar muito freqüentado, no 

trabalho... cem por cento não, mais ou menos... não pode não... Às vezes 

eu to andando em algum lugar... aí, eu cruzo as pernas... quando eu 

lembro, eu tiro! Tem vez que eu sento e boto a mão na cintura, quando eu 

lembro eu solto...”  

Acroá: “Eu evito passar onde tem muita gente... muito rapaz e muita moça, 

porque sempre joga piadinha na gente, passo pela outra calçada, às vezes 

não passo... eu saio do lugar onde tem gente... assim preconceituosa e às 

vezes finjo que não escuto [...] Tem gays afeminados que não trabalham 

pelo falto de ser afeminado de se vestir igual a uma mulher... eu deixei de 

ser afeminado porque emprego é difícil.” 

Tabajara: “Eu não procuro me aproximar das pessoas que já vejo assim de 

cara que não são as certas pra conversar e tudo, porque sempre vem com 

algum tipo de agressão, eu fico na minha ou procuro as pessoas do mesmo 

tipo que eu... um fato que eu observo é a conversa dele com as outras 

pessoas, ou então, olho pro jeito dele, a cara, a aparência da pessoa, 

muitas coisas indicam o modo que a pessoa é... se tem cara fechada e o 

tipo de conversa, se tira brincadeiras sem graça, ali nem encoste... senão 

ele começa assim e vai para umas mais pesadas.”  

As falas denunciam a demanda da formação de guetos, da segregação dos grupos e 

invisibilidades da diversidade dos sujeitos. Inúmeros sujeitos pesquisados e observados 

apresentaram o conflito em desfazer as normas naturalizadas dos gênero, tal como um conflito de 

pertencimento ao gênero masculino ou feminino, tal como lógica heteronormativa. Enquanto sob a 

lógica homonormativa, muitas das vozes contrárias revelam os limites de assumir-se enquanto 

travestis, sendo forçado a mostram-se como gays ou, caso contrário, assume-se obrigados a viverem 

sob o modelo do ‘homem heteronormativo’. 

Os trechos acima, inevitavelmente, evocam as reflexões acerca da política dos gestos e o 

rompimento do silêncio pela barulhenta desqualificação daqueles que assumem sua preferência pelo 
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papel inferior. Tal como os gregos na idade clássica encontravam naqueles sujeitos não viris a razão 

de problematizar a virilidade e a juventude dos homens (FOUCAULT, 1984). No entanto, a idade 

contemporânea parece exigir dos indivíduos o exercício e técnica de si que punciona identidades 

sócio-sexuais provisórias, furtivas o que, ao mesmo tempo, parece estimular a busca por uma 

identidade político-sexual permanente ou favorecer o surgimento de subculturas e fortalecimento de 

guetos.  

O posicionamento de Cariri em “[...] passa normal... como se nada tivesse acontecido” 

sinaliza para o domínio de si no evitar ou enfrentar as situações de violência contra gays que também 

sugere a constituição de situação onde ele não precise exercer uma “tal normalidade‟. No exemplo de 

Tabajara em “procuro pessoas do meu tipo que eu” indica a formação de guetos e subculturas como 

forma de evitar e enfrentar as situações de riscos. A maioria dos depoimentos aparece como 

estratégias silenciosas de suprimir o confronto dos discursos hegemônicos, ou de visibilidade dos 

mesmos. Assim como denotam a separação de corpos e categorização dos gestos dado pela lógica 

binária homo/hetero; normal/anormal. Outro detalhe é que a postura e os gestos afeminados 

aparecem como sinônimo de produção e rompimento do silêncio heteronormativo, o que caracteriza a 

violência contra gay imbricada pela questão binária da violência de gênero feminino/masculino; 

mulher/homem. A idéia de „ex-gays‟ e „ex-travestis‟ parece indicar uma dupla violência dada por uma 

homofobia externa e outra interna, ou simplesmente como estratégia de sobrevivência ou 

aprimoramento de técnica de si e silenciamento do corpo político-sexual no âmbito social, o que 

proporciona a visibilidade do discurso hegemônico da hetero(homo)normatividade, é nesse contexto 

que muitos homossexuais piauienses que se ‘convertem na lei dos crentes’ (fundamentalismo 

cristão), comumente revelam o sofrimento da homofobia sofrida dentro e fora de si.  

Nesse sentido, percebe-se o agenciamento do corpo-silêncio, tal como performances que 

fragmentam o corpo e dilacera os sentidos a partir da ideia de ‘virar a face’, ‘tapar os ouvidos’, ‘fechar 

os olhos’, ‘calar a boca’ ou ‘suicidar-se’:  

Acaraós: “Aquele que tá espancando as pessoas homossexuais, 

espancamento, é o de menos, mas não precisa, é só evitar bater boca e sair 

do lugar.”  

Jaicós: “... aí eu finjo que não tô nem escutando, faço só passar direto, eu 

tapo os ouvidos, faço de contas que não to nem vendo...”  

Mandaú: “A minha estratégia é uma só, se eu vou para uma rua que tenha 

alguma relação de mau... Eu mudo para outra rua... Sempre eu mudo meu 

caminho...eu evito festa de meio de rua...na verbal eu deixo 

passar...violência verbal é em qualquer lugar em qualquer tempo... não falo 

nada e prossigo meu caminho [...] Muitos até se matam porque não 

conhece o homossexualismo...já ouvi falar de uma pessoa que se 

matou...por não entender direito...”  

Timbira: “devido eu ter passado por essas coisas e tudo, hoje eu sou mais 

caseiro [...] Hoje eu sou mais na minha, devido às informações, devido o 

trabalho, é totalmente diferente...”  
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Pimenteiras: “Eu dou uma de louca, como diz um amigo meu... eu finjo que 

nem to vendo... é como se fosse normal... hoje em dia tudo é normal [...] eu 

me saio, sei lá... finjo que não to escutando...”  

A asfixia dos sentidos dado pela situação de violência contra gays parece disciplinar os 

corpos em favor da discrição e negação do mundo aparente. Timbira indica que as formas de 

enfrentamento são demandadas pelas informações e trabalho, se resguardando numa postura mais 

caseira, o que certamente parece limitar o exercício de sua vida sócio-sexual, pelo fato das restrições 

de firmar uma parceria sexual no âmbito doméstico. A loucura de Pimenteiras aponta para um 

posicionamento queer trabalhada por Gamson (1996), pois quando tudo parece viabilizar uma 

normalização, ele prefere parecer como louca. Sobretudo, o suicídio descrito por Mandaú parece ser 

das formas de enfrentamento mais complexo, estudado por Borrillo (2001) como uma violência 

provocada pela homofobia internalizada. Já na perspectiva foucaultiana, esse enfrentamento, apesar 

de apontar para a anulação de uma situação de violência, é expressão do poder sobre o próprio 

corpo, porém o poder sobre si só, sem positividade em gerar e reproduzir a vida, o poder destrutivo 

que não proporciona o desenvolvimento tecnológico de gerir e reinventar o poder da humanidade de 

preservar a vida. (DREYFUS, 1995).  

 

Considerações finais 

Sinto uma felicidade melancólica em viver no meio dessa confusão de ruelas, de 

necessidades e de vozes: quantos prazeres, impaciências, desejos, quanta sede de 

vida e que embriaguez vêm à luz aqui a cada instante! E logo, contudo, o silêncio 

cairá sobre todos esses homens barulhentos, vivos e felizes por viver! Atrás de cada 

se desenha sua sombra, obscuro companheiro de caminhada! (...) Cada um deles 

quer ser o primeiro nesse futuro – e, contudo, a morte, o silêncio da morte são as 

únicas certezas que todos têm nesse futuro! Como é estranho que essa única certeza, 

essa única comunhão seja quase imponente em agir sobre os homens e que eles 

estejam tão longe de sentir essa fraternidade da morte! Sinto-me feliz em constatar 

que os homens se recusam absolutamente a pensar na ideia da morte e gostaria 

muito de contribuir para lhes tornar a ideia da vida ainda cem vezes mais digna de 

ser pensada. (O Pensamento da Morte. A Gaia Ciência – Friedrich Nietzsche) 

 

No decorrer da escrita dessa comunicação, mais um corpo de um homossexual foi 

encontrado com a cabeça esfacelada num terreno baldio às margens do centro da cidade de 

Picos, interior do Estado do Piauí.  

Distante da estratégia política das normatividades de reproduzir o medo 

contemporâneo nos sujeitos desejosos em viver a tão sonhada liberdade sexual no próprio 

corpo, este estudo visou, à guisa conclusiva, sinalizar os prejuízos dado à humanidade 

provocado pelo silenciamento dos gestos, mortificação dos prazeres do corpo e segredos 

acerca dos dispositivos que dilaceram o nosso direito de ser e mostrar-se diferente diante do 
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processo de desfazer os gêneros e modelos tradicionais das orientações sexuais que reprimem 

e asfixiam os nossos corpos em caixinhas dentro dos armários ou prateleiras dos 

supermercados sexuais da espetacular sociedade do consumo.  

 Enquanto observador das expressões das violências acerca das normas e regulações 

das orientações e corpos sexuais, venho constatando que os mecanismos lógicos das 

hetero(homo)normatividades, através da demanda econômica ou jogo do poder, reproduzem 

mercados concorrentes na venda de modelos ideais de sexualidades e/ou consumos de pacotes 

fechados de estilos de vida modernos. Sobretudo, é nos bastidores dos grandes espetáculos 

das propagandas de margarina da ‘feliz família sagrada’, durante os intervalos das novelas das 

oito ou no silêncio que nos tomam entre os episódios de Glee e Paradas LGBT que 

percebemos os estímulos que nos incitam às falas, quase que obrigatórias dos 

posicionamentos de identidades sexuais “tipo modelo” que devemos, à qualquer custo, 

consumir e assumir como nossa ‘liberdade’ de ser e viver. 

Enfim, esta comunicação emergiu do desejo de estilhaçar os discursos hegemônicos a 

fim de fazer provocações críticas acerca das lógicas e razões consumistas, desfazendo os 

rótulos postos pelos tipos de orientações sexuais. Acredito que a partir da visibilidade e 

liberação das vozes contrárias que nos sufocam e dilaceram nossos corpos sob as obscuras 

forças hetero(homo)normativas é que reconheceremos as nossas diversas vontade de morte e 

diferentes desejos de vida. 
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RESUMO 

 

Este artigo discorre sobre as Performances Drag-Queens do show “Jú Onze e vinte e quatro” em 
Goiânia (GO), diferenciando a Drag-Queen dos demais sujeitos relacionados à sexualidade e gênero, 
permitindo realizar um estudo sobre as transformações estéticas e teatrais em cena. Propõe um 
diálogo entre estudos de gênero, teatralidade e performance, focando o devir artístico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Performance, Drag-Queen, Paródia, Corpo, Gênero. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses about the Drag-Queens Performances at the show "Ju eleven and twenty-four" 
in Goiânia (GO), differently the Drag-Queen of the subjects related to gender and sexuality, allowing a 
study on the changes in aesthetic and theatrical scene. Proposes a dialogue between gender studies, 
theatricality and performance, focusing on transformation artistic. 
 
KEYWORDS: Performance, Drag-Queen, Parody, Body, Gender. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, temos uma vasta discussão sobre a performance nas áreas de conhecimento, 

sobretudo nas Artes, nas Ciências Sociais e na Antropologia que trazem abordagens sobre a 

performance em diferentes contextos. Se tentarmos traduzir o termo performance de sua língua 

materna – o inglês – teremos como resposta uma gama de palavras no sentido de: desempenho, 

atuação e também de jogos em ação. Contudo, percebe-se então que a performance não se limita a 

estas traduções, tampouco a estes conceitos superficiais. Renato Cohen (2007, pág. 27) afirma que: 

 

A noção que ficou para o público brasileiro é que performance é um 
conjunto de sketches improvisados e que é eventualmente apresentada em 
locais alternativos... Claro que comparada ao teatro, à performance de fato 
se realiza em espaços alternativos com poucas apresentações e um tempo 
maior para a improvisação. 

 

É complicado classificar ou conceituar a performance como um formato único, unilateral. 

Existem grandes estudos que trabalham a performance pelo viés antropológico, baseadas nos 

estudos de Richard Shechner (2012) e Victor Turner (2005), distantes da Performance Arts, oriundos 

da década de 60, análogos à body art. A partir desta perspectiva, podemos pensar que a 

performance guarda, em sua raiz, características cênicas outrora plásticas e visuais, podendo 

dialogar numa perspectiva antropológica. 

O corpo de quem faz a performance é emprestado para a mesma, mas este não é o único 

instrumento de significação para o todo da obra. É parte deste todo. Regina Merlim (2008, pág. 08) 

afirma que: 
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Devemos substituir o estereótipo que associa a noção de performance a um 
único formato, tendo o corpo como único objeto de expressão e 
investigação, análogo a body art

1082
. Na performance o corpo é parte no 

constitutivo da obra. Se o corpo é uma parte da obra, podemos então 
pensar a performance como desdobramento da escultura e da pintura, 
levando em conta as contaminações das práticas interdisciplinares que 
agrupavam teatro, dança, música e poesia dos anos 60. 

 

Neste sentido, penso que a antropologia e a sociologia que já discutem a questão de 

performance de gênero estão fragilizadas em função do devir artístico, pois quando se trata de 

performance de gênero, muitas vezes não estão relacionadas à representatividade do ato de ser e 

estar no mundo e seus processos de construção. 

Schechner (2012) ao aproximar-se das qualidades do teatro não exclui outras formas de 

expressão, mas que se orienta a partir destas qualidades para seguir numa perspectiva para uma 

pesquisa de performance no campo cênico, usando o game theory por conseguir relacionar em 

ambas as perspectivas. A relação do jogo é fundamental para que a performance aconteça numa 

relação de transformados e transportados tanto para os espectadores, quanto para quem joga. 

Já Turner (2005) pensa que cada ritual é um processo pautado em um tempo, cujas unidades 

são objetos simbólicos e aspectos serializados da conduta simbólica. A partir destes dois pontos de 

intersecção, podemos pensar que os símbolos adequados às suas performances são elaborados de 

acordo com a apresentação ritualística que suas performances apresentam. 

Assim, posso refletir que ao abrir esse leque de possibilidades, a performance Drag-Queen 

também se orienta nas qualidades do teatro e da representatividade aliados aos estudos da teoria 

Queer, permeando também o campo da sexualidade e da teatralidade. Nas ciências sociais e na 

antropologia se discute a performatividade de gênero. Por isso acredito na discussão de performance 

Drag-Queen tendo um ponto de vista a partir da experiência de palco, improvisação, jogo e 

representação, numa relação entre lugares e espacialidades. 

As relações temporais e espaciais se relacionam na medida em que o sujeito 

Drag Queen através de sua interpretação se insere num determinado lugar e 

espaço. Esta relação ocorre também através da ambientação da música a ser 

dublada e da cena em que se é proposta. 

Assim, podemos pensar que um dos sujeitos que mais representa a performatividade de 

gênero ligados à sexualidade é o artista Drag-Queen. Portanto, podemos verificar que as drags 

podem ser traduzidas em ícones queer e comunidades LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros). Analisaremos neste artigo, desde a preparação do performer drag, além de seu 

espaço de atuação, antes, durante e depois da performance, apresentando a análise de apenas três 

integrantes do Grupo Jú Onze e Vinte e Quatro, composto por drag-queens na cidade de Goiânia – 

GO. 
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 Body Art (termo inglês que significa Arte do Corpo) é uma manifestação das Artes Visuais 
popularizada no Brasil e no mundo na década de 1960, onde o corpo do artista é utilizado como meio 
de expressão e experimentação, segundo a pesquisadora do Instituto de Artes da Unicamp Priscilla 
Ramos da Silva (2008, p.1-2). 
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1. COMO NASCE UMA DRAG-QUEEN? PODEMOS CLASSIFICAR EM GÊNERO? 

 

Um dos primeiros ritos de passagem que uma Drag tem é o batismo de um nome. Não 

necessariamente dado pelo intérprete, pudemos analisar que este nome é sempre ligado a uma diva, 

atriz ou artista consagrado. Outros casos também são batizadas como “filhas” de outras Drags 

famosas, na ilusão de uma parentalidade relacionada por aproximações estéticas ou ainda num 

processo de identificação por categoria de performatividade. 

Portanto, toda Drag tem um nome. Segundo Arnold Van Gennep (2011) os rituais de 

passagem também inferem ritos de agregação, pois se você pertence a um determinado grupo, 

significa que você exclui outro grupo, diferenciando-o de seus valores, sentimentos e ações que têm 

características próprias. 

No caso específico das Drags aqui analisadas, todas tiveram este batismo em relação às 

suas experiências junto ao diretor Júlio Vilela e influência de artistas consagradas nas décadas de 80 

e 90. No momento em que tive contato com o grupo (2005), conheci as drag queens Leleco Diaz 

(Leleco Diaz
1083

), Tina Brazil (Randerson Martins
1084

), Andrômeda Cyber (Marco Antônio
1085

), Janices 

Lopes (Clésio Rodrigues), Veruska Martini (Edilberto Silva
1086

), Aretusa Maya (Claudio Rodrigues
1087

), 

Margosa Simpson (Marques Mattos
1088

), Lázaro e os atores/bailarinos Helder Moreira, Marcos 

D’avilla, Gleik Lino e André Srur. 

 

 

Imagem 01: Júlio Vilela (entrevistando o ex-Big Brother Brasil Dhomini) – Fonte: Arquivos 

pessoais 
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 Ator-performer, drag-queen e designer de moda. 
1084

 Ator-performer, drag-queen, maquiador e produtor de moda. 
1085

 DJ, professor de Inglês e drag-queen. 
1086

 Maquiador e drag-queen. 
1087

 Ator e ginasta artístico. 
1088

 Ator, produtor teatral e drag-queen. 
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Pude perceber que, diferentemente das identidades trans, as drags não se travestiam ou se 

montavam para saírem no dia-a-dia. Após cada show elas se desmontavam
1089

 e “saiam” de seus 

personagens. Tanto é que tínhamos ali desde maquiadores a professores. O processo desta 

transformação das drags era muito interessante. 

Seja em boates, teatro ou espaços de sociabilidade gay, as três drags aqui analisadas 

(Leleco Diaz, Tina Brazil e Amargoza Simpson) trabalham em suas performances, diferentes 

correntes estéticas. 

 

 

Imagem 02: Drag-Queen Leleco Diaz - Fonte: Arquivo pessoal 

 

Leleco opta por performances visuais, inspirado em tecnologias e uso de adereços 

espetacnológicos, fazendo paródias frequentemente. Tina Brazil faz performances mais relacionadas 

ao transformismo e ao texto falado, valorando a beleza feminina, enquanto que Amargoza Simpson 

trabalha caricatura de vedetes e chacretes. Não analisarei neste trabalho, o tipo de devir de cada 

Drag, mas os pontos de contato em comum da elaboração de suas performances. 
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 Terminologia utilizada para descaracterizar o personagem, tirar a vestimenta e a maquiagem. 
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Imagem 03: Drag-Queen Tina Brazil – Fonte: Arquivo pessoal 

 

E onde estas Drag-Queens
1090

 se inserem neste contexto Goiano? Percebe-se que as 

Drags
1091

 são os personagens mais performáticos nos programas de humor e no cenário 

contemporâneo. Elas animam, reclamam, ironizam, debocham, satirizam e criticam a sociedade com 

suas interferências para que possam atentar aos sujeitos estudados na teoria Queer. 

A teoria Queer busca analisar as teorias feministas baseadas na oposição homens versus 

mulheres e também procura aprofundar os estudos sobre minorias sexuais, dando maior atenção à 

formação de sujeitos da sexualidade desviante como o travestismo, a transexualidade e a 

intersexualidade. Guacira Lopes Louro (2004, pág. 38 – 39), nos explica que: 

 

Queer pode ser traduzido como estranho, ridículo, excêntrico, raro ou 
imaginário... A expressão também se constitui na forma pejorativa com que 
são designados os homens e mulheres homossexuais... Representa 
claramente a diferença que não quer ser tolerada... Queer também 
representa, na ótica de alguns, uma rejeição ao caráter médico que estaria 
implícito na expressão “homossexual”. 

 

Discutir sobre a performatividade de gênero implica necessariamente discorrer sobre 

sexualidade, tendo em vista que em nossa existência somos moldados ao gênero desde que 

nascemos e vivemos numa determinada sociedade, imbuídos em determinada cultura. Podemos 

                                                           
1090

Popularmente, é assim denominado o artista que se traveste de mulher ou figura andrógena seja 
em sua forma mais fiel ou caricatural para se apresentar em shows, eventos e performances em 
casas noturnas. 
1091

 Abreviação habitualmente usada para Drag-queen. 
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pensar ainda que a partir do gênero, o corpo traz marcas que traduzem muito do que somos e o lugar 

que ocupamos no mundo. 

Gênero é algo que fazemos e que inclui toda nossa experiência cultural, ao modo de ser e 

agir no mundo com sua marca, expressão e signos corporais. Desta forma, podemos refletir que 

somos moldados desde que nascemos, e nos apropriamos de notáveis diferenças de nossa cultura. 

Segundo Judith Butler apud Salih (1999, p. 25, 35): 

 

Gênero não é algo que somos, é algo que fazemos, um ato, ou mais 
precisamente, uma sequência de atos, um verbo em vez de um substantivo, 
um fazer em vez de um ser. O gênero é a contínua estilização do corpo, um 
conjunto de atos repetidos no interior de um quadro regulatório altamente 
rígido e que se cristaliza ao longo do tempo para produzir a aparência de 
uma substância, a aparência de uma maneira natural de ser. 

 

 Isto infere pensar que uma pessoa não está livre para decidir qual gênero escolher, pois a 

questão do rótulo do gênero é muito limitada e não permite margem para uma livre escolha 

justamente pelo traje que lhe foi imposto ou designado. A ideia da performatividade se origina da 

simulação da identidade do ser, onde a expressão são os supostos resultados. Neste sentido, Butler 

apud Salih (idem, p .25) aponta que: 

 

O gênero demonstra ser performativo, constituinte da identidade que 
pretende ser, o gênero é sempre um fazer, embora não um fazer por um 
sujeito que se possa dizer que preexista ao feito, performativamente 
constituída pelas próprias expressões que são seus resultados. 

  

 Desta forma, devemos nos ater aos conceitos de performance e performatividade quando nos 

relacionamos ao gênero. Gênero não é performance, mas utiliza da performatividade para a 

contestação do próprio eu. Assim, Butler apud Salih (idem, p. 33) enfatiza que “a performance 

pressupõe um sujeito, enquanto que a performatividade contesta a própria noção de sujeito”. 

 Então há uma linguagem para a constituição do gênero? É somente homem masculinizado ou 

mulher feminilizada, rotulados pelas diferenças de sexo? Ao pensarmos que as identidades de 

gênero são construídas e constituídas pela linguagem, não há identidade de gênero que preceda a 

linguagem, segundo Butler (idem, p. 91). É justamente o discurso que se promove que o torna 

performático, seja no dialeto, seja no ser e estar no mundo. Butler (idem, p. 93) ainda aponta que 

“não existe um eu fora da linguagem, uma vez que a identidade é uma pratica significante, e os 

sujeitos culturalmente inteligíveis são efeitos e não causas dos discursos que ocultam a sua 

atividade”. 

 

2. PARÓDIA DRAG-QUEEN 

 

Popularmente, sabemos que as Drags são ícones da cultura LGSBT. No início dos anos 90, 

as Drags passaram de performar nas noites e boates do mundo gay para os palcos dos ambientes 

heterossexuais no Brasil e no mundo, além de revolucionarem nas telas de cinemas, ganhando 
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espaço na mídia e encenando espetáculos com grandes estrelas do cinema americano e brasileiro. 

Penso que essas variadas formas de registro não lhes tiram a característica de performance. 

Neste sentido começo minha provocação acerca da paródia Drag-Queen: são atores ou 

sujeitos de gênero que fazem paródia para uma mera encenação, usando uma performatividade 

dialética como meio de expressão? Na verdade podem ser os dois, pois o sujeito Drag-Queen não 

está fora das relações de gênero e linguagem que perpassam a performance e o hibridismo das 

Artes. 

Diferentemente das Drag-Queens, os transformistas são sujeitos que se “transformam” ou 

imitam a forma mais fiel de uma mulher, explorado a relação imagética e estética. São personagens, 

e podem buscar a imitação fiel de um artista conhecido, ou de uma figura própria de criação. Ao 

contrário das Drags, não usam roupas/fantasias espalhafatosas, exageradas porque simulam traços e 

corpo de mulheres, tentando segui-las à risca, em quase todos os aspectos. 

A paródia Drag necessariamente passa através do quesito oralidade. Se as Drags ora se 

abstêm da própria voz para dar vida a outra cantora (no caso da dublagem), ora elas podem intervir 

com uma voz fictícia ou a voz do performer em loco. Nesse sentido a provocação é explicita, porque 

lida diretamente com um público que a ouve, ao contrário daquele que somente a assiste. 

Quando esta Drag ainda está se performando para o seu público, com alguma entrevista ou 

apresentação, há uma transfiguração dessa voz, o que deixa claro que o público sabe que aquela voz 

na música é de uma cantora geralmente renomada, mas no momento da performance, acredita ou 

ilude-se que seja a voz da Drag. 

A interação com o público neste momento se faz imprescindível. Sua performance inicia-se 

com a dublagem de tais músicas e há certo “sentido” ou enredo para a dublagem musical. Daí a Drag 

pode levar o contexto da música em seu sentido original ou satirizar, brincar ou provocar com o 

enredo, dando outro sentido, parodiando a música em questão. Este momento da apresentação é o 

que mais interage com o público. Assim como no contexto Teatral, a Drag pode passar uma 

mensagem ou significado em sua performance, ficando por conta do público entender ou não. 

As paródias de gênero são mais performáticas porque brincam com a imitação do próprio 

gênero, segundo Butler (ibidem). Sara Salih (2002, p. 93) aponta que: 

 

Neste caso, deve ser possível encenar esse gênero sob formas que 
chamem a atenção para o caráter construído das identidades 
heterossexuais que podem ter um interesse particular em apresentar a si 
mesmas como essenciais e naturais, de maneira que seria legítimo dizer 
que o gênero em geral é uma forma de paródia, mas que algumas 
performances de gênero são mais paródicas do que outras. 

 

Depois de realizar sua performance, sejam com texto, vídeos, exposições, entrevistas, 

dublagem, etc., a Drag deixa seu espaço de performação e vai se “desmontar” 
1092

, descaracterizar. 

Ela vai para seu camarim ou espaço similar e se despede desta figura montada, idealizada e ilusória. 

                                                           
1092

 Uso aqui a palavra desmontar no sentido de descaracterizar. Em estudos sobre a performance, 
faço a mesma relação do momento de esfriamento da performance, apontado por Richard Schechner 
(2012), sendo parte constitutiva da mesma, onde também devemos considerá-la e respeitá-la tanto 
quanto o momento de preparação, mas que pouco estudados. 
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Existirá somente na memória e na narrativa de quem viu e que depois, apenas narra a outras 

pessoas. Mesmo que se registre em vídeos, documentos, fotos e textos, quem a vê ou lê, não tem a 

ideia da performance em sua totalidade, sempre falta alguma coisa. 

Após este processo, o performer volta a sua personalidade ou figura original. Volta-se para 

sua vida cotidiana normal e exercendo seus papéis sociais como cidadão, diferentemente dos outros 

gêneros ligados à sexualidade que popularmente são inseridos no mesmo rótulo. 

 

 

3. A DRAG-QUEEN EM PERFORMANCE 

 

Destacamos anteriormente, o processo que pode caracterizar uma performance Drag-Queen. 

Neste momento do texto, apresentaremos um pouco dos elementos que possam “montar”, 

caracterizar essa drag, iniciando desde a maquiagem até o momento da performance. 

Um transformista é um performer que se transforma em alguém. Toma posse do esteticismo 

visual e da expressão corpórea e géstica de outrem. O primeiro elemento a ser observado é a 

maquiagem e talvez seja o elemento essencial para essa caracterização. 

A primeira preocupação é atenuar as falhas, irritações ou desgastes que a pele adquire com o 

passar dos anos. Popularmente os maquiadores profissionais chamam esta etapa de “fazer a pele”. É 

como se aperfeiçoassem aquela pele anterior. Disfarçam-se as olheiras, espinhas, barba, bolsas na 

região dos olhos e o que for preciso para esconder a expressão masculina. É aí que a performance 

se inicia. 

Porém, quase em sua totalidade, esta parte não é vista pelo público e tampouco registrada, 

pois muitas drags famosas não aceitam registros deste primeiro passo do processo (a fim de não 

revelarem sua identidade masculina). 

Posteriormente disfarçam-se os pêlos das sobrancelhas para criar outra, especificamente 

feminina. Depois são os olhos que recebem uma atenção especial, pois além de afeminar o olhar e a 

expressão facial do performer eles revelam a identidade da drag, assim como a boca. O olhar da 

drag-queen é mais expressivo do que o da transformista, pois trabalha com o exagero. 

Após finalizar o make-up com um blush, a drag prepara seu figurino e acessórios para sua 

performance. De agora em diante tudo dependerá da proposta de sua apresentação. No final do 

século XX, especificamente na década de 90, as drags usavam vestimentas exageradas, como forma 

de exaltar e caricaturar a beleza feminina. Associadas como grandes ladies, sempre se comportavam 

como a caricatura de uma dama. 

Mais evidentemente no início do século XXI, algumas mudanças ocorreram em sua forma de 

vestir. Continuaram as caricatices das drags, porém surgiu uma nova visão estética, associada à 

beleza, como resposta à tradução de drag-queen como rainha-dragão. 

A preocupação então passa a ser com a verossimilhança, com a verdadeira aparência de 

uma mulher, resultando em seios de tamanhos mais proporcionais ao corpo, cabelos ou perucas mais 

naturais (não mais exagerados como as drags anteriores), trazendo, assim, uma identidade própria 

para essa drag, essa performer, essa personagem, permitindo ainda a emersão das transformistas. 
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Chega-se então à era das lentes de contato, do “gênero musical drag-music”, e das batidas 

eletrônicas. E cada vez mais fica difícil identificar quem é o performer na sua figura masculina.  

Não podemos esquecer-nos da figura da drag andrógena. Essas são as que misturam, 

brincam e provocam, com a imagem feminina e masculina ao mesmo tempo. Sua maquiagem não é 

especificamente feminina, mas pode fazer alusão a uma imagem futurista, um insight de um ser 

imaginário, ou de outro planeta. E não ficam atrás das drags convencionais, porque elas têm um 

poder maior de provocação. Brincam com o feio e o belo ou acham beleza no feio ou vice-versa e, 

usam muitas habilidades pessoais como arte circense, mímica, pirofagia e outras habilidades 

humorísticas ou dramáticas.  

Passamos agora a apresentar o quesito oralidade. Se as drags ora se abstêm da própria voz 

para dar vida a uma outra cantora (no caso da dublagem), ora elas podem intervir com uma voz 

fictícia ou a voz do performer em loco. Nesse sentido a provocação é explicita, porque lida 

diretamente com um público que a ouve, ao contrário daquele que somente a assiste. 

Quando esta drag ainda está se performando para o seu público, em com alguma entrevista 

ou apresentação, há uma transfiguração dessa voz, o que deixa claro que o público sabe que aquela 

voz na música é de uma cantora geralmente renomada, mas no momento da performance, acredita 

ou ilude-se que seja a voz da drag. 

Depois de uma bela maquiagem, geralmente as pessoas vão observar os sapatos das drags. 

Habitualmente, elas têm preferência por botas porque são mais fáceis de se equilibrar. Segundo 

Linda O’Keeffe (1996, pág. 294) “as botas são um símbolo de feminilidade ao longo do tempo, para 

dar aspecto de delicadeza e valorizaram as pernas femininas”. Isso mostra que a referência é válida e 

também esconde o pé masculino. 

Agora chega a hora de se performar. É a parte na qual a participação do público é pertinente 

e necessária. A maioria das drags prefere realizar suas performances a partir de uma música em 

língua estrangeira. Mas há quem satirize e até cante em sua língua materna. 

A interação com o público neste momento se faz imprescindível. Sua performance inicia-se 

com a dublagem de tais músicas e há certo “sentido” ou enredo para a dublagem musical. Daí a drag 

pode levar o contexto da música em seu sentido original ou satirizar, brincar ou provocar com o 

enredo, dando outro sentido, parodiando a música em questão. Este momento da apresentação é o 

que mais interage com o público. Assim como no contexto Teatral, a drag pode passar uma 

mensagem ou significado em sua performance, ficando por conta do público entender ou não. 

Há uma relação estética e mítica na performance drag-queen. Ora acreditamos que aquela 

drag, naquele momento de sua performação, seja uma pessoa que vivencia tudo aquilo o que ela 

representa, ora voltamos à realidade e sabemos que é um momento de fantasia ilusória. Voltamos 

então a Cohen (Ibid., pág. 122) que nos explica a diferença da relação estética e da relação mítica na 

performance. Ele nos explica que: 

 

Na relação estética, há um distanciamento psicológico em relação ao 
objeto, porque o espectador não faz parte da obra, mas apenas observa. Já 
na relação mítica, o espectador entra na obra e participa ativamente, porque 
já deixa de ser um mero assistente. 
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Depois de realizar sua performance, seja com texto, vídeos, exposições, entrevistas, 

dublagem, etc., a drag deixa seu espaço de performação e vai se “desmontar” 
1093

, descaracterizar. 

Ela vai para seu camarim ou espaço similar e se despede desta figura montada, idealizada e ilusória. 

Assim como no Teatro a performance é uma arte cênica ao vivo. Merlim (Ibid., pág. 46) 

analisa que “depois de apresentada, a performance não existe mais”. Existirá somente na memória e 

na narrativa de quem viu e que depois, apenas narra a outras pessoas. Mesmo que se registre em 

vídeos, documentos, fotos e textos, quem a vê ou lê, não tem a idéia da performance em sua 

totalidade, sempre falta alguma coisa. 

Após este processo, o performer volta a sua personalidade ou figura original. Volta-se para 

sua vida cotidiana normal e exercendo seus papéis sociais como cidadão, diferentemente dos outros 

gêneros que percebemos anteriormente. 

Sempre afirmei que as drags devem realizar uma performance diferente da simples entrada 

no palco para dublar uma música, bater o cabelo e depois sair. Desta forma, tomando por base 

Cohen (Ibid., p. 30) a performance é antes de tudo uma expressão cênica, ao vivo. O artista cênico é 

o performer. A performance se coloca no limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma 

linguagem híbrida
1094

 que guarda características da primeira enquanto origem e da segunda como 

finalidade. 

Assim, podemos conferir que a realidade drag oferece experiências performáticas em 

diversos campos da arte. Conhecer o tipo de público e os seus topos cênicos é o que leva as drags 

improvisarem e a prepararem seus shows. Lidar com o aqui – agora é o que faz com que a 

performance exista. Com ou sem improvisações. 

O profissional drag como qualquer outro, deve apresentar determinada capacitação, com 

noções básicas de música e interpretação, além de certo domínio em língua estrangeira. E, para 

aquelas que dublam músicas em língua estrangeira, obviamente devem saber ao menos o enredo ou 

o contexto do que estão dublando, conscientes de que não dá pra dublar a frase “Look my face!” 

fazendo expressão de “I Love you”, ou então dublar a expressão “come on!” com o sentido de “saia 

fora!”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que pude perceber e analisar a partir da pesquisa e da elaboração deste artigo, é que a 

experiência de performar e de ser drag-queen proporcionam uma vasta gama de conhecimentos e 

habilidades para o trabalho de ator-performer. 

Percebe-se que há uma linha muito perigosa na fronteira entre performar e apresentar 

qualquer coisa. Não é porque existe uma apresentação, uma cena, que podemos afirmar 

irrevogavelmente que isto ou aquilo é uma performance. 

                                                           
1093

 Uso aqui a palavra desmontar no sentido de descaracterizar. 
1094

 Cohen usa o termo híbrido no sentido de misturas de signos, lugares e linguagem – que toma 
emprestado ou que misturam características de uma ou outra significação. 
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Na mesma relação reflito sobre as pessoas que colocam uma peruca, vestem uma saia e vão 

para as ruas, boates e festinhas dizendo que são drags, sem o menor preparo de sua performance ou 

sem ao menos conhecer o que está fazendo. Preparar sua performance e conhecer seus espaços de 

performação é fundamental. Eventualmente, muitas destas pessoas não sabem lidar com o momento 

aqui-agora, com o improviso e com o público.  

Muitas pessoas confundem, generalizam e criam arquétipos acerca do mundo drag-queen. Às 

vezes, somos chamadas de artistas, outras vezes de prostitutas, em certas ocasiões somos 

reverenciadas pelo adjetivo de lindas e maravilhosas, e assim por diante... 

Penso que uma drag deva analisar, perceber e propor ao seu público uma visão diferenciada 

do seu trabalho - mesmo que se chegue aos pedestais da fama. Sempre defendi que as drags devem 

levar o seu trabalho com seriedade, respeito e profissionalismo, já que esta performance se tornou 

profissão. 

Por fim, vejo que a performance das Drag-Queens podem ser mudadas ou reelaboradas com 

o tempo, dependendo do seu público alvo e que a discussão acerca da teoria Queer deve ser bem 

trabalhada para não ficar no superficial ou cair no vazio da discussão da tautologia. Este breve artigo 

mostrou como a paródia tem seu efeito mais provocador do que a simples imitação ou verbalização 

do texto, pois provoca com a sexualidade alcançando outras dimensões desejáveis. 

Ao escrever e encerrar este artigo percebo que fiquei com um breve olhar desta cena 

contemporânea, da atuação destes artistas drag-queens e de suas performances, de sua profissão. 

Algumas provocações foram respondidas com o auxílio de uma breve experiência como drag-queen e 

de minha pesquisa como ator. 

A fabricação dos corpos são moldados e transformados a todo momento, imitando uma 

projeção de uma idealização da mulher, provocando e instigando o seu publico a pensar sobre 

gênero. Aprende-se muito sendo uma drag-queen, pois o momento do improviso e a situação de se 

deparar coma reação da plateia é que fazem a performance acontecer, nem que seja por alguns 

momentos. 
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AMORES E DESEJOS INVISÍVEIS: A (IN) FIDELIDADE CONJUGAL EM 

CONTEXTO DAS MÚLTIPLAS IDENTIDADES10951096 

Denise Evelyn Mendonça Pimentel1097 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é discutir sobre a infidelidade conjugal entre aqueles que 

se consideram heterossexuais, bissexuais e homossexuais. Com base nos dados 

obtidos, analisaram-se as concepções que estes sujeitos têm acerca da infidelidade 

quando este ato ocorre entre pessoas do mesmo sexo ou com sexo oposto, além 

das suas expectativas em torno do que esperam de relacionamento afetivo. 

Palavras-chave: Conjugalidade, Múltiplas identidades, Infidelidade heterossexual, 

Infidelidade homossexual.  

 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to discuss the marital infidelity between those who 

consider themselves heterosexual, bisexual and homosexual. Based on the collected 

                                                           
1095

 Trabalho apresentado no GT 38: Corpo(S), Gênero(S) E Multiplicidade(S): Modos De Subjetivação, 
Processos Políticos E Outras/Novas Moralidades - Seminário Internacional Desfazendo Gênero, realizado em 
Natal (RN) – Brasil, de 14  a 16 de agosto de 2013. 

 
1096

 Este trabalho é parte da monografia de conclusão do curso de Ciências Sociais da UFRN, elaborada por 
Denise Pimentel e orientada pela Profª Berenice Bento. 
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information, we analyzed the conceptions that these subjects have about infidelity 

when this act occurs between people of the same sex or opposite sex, beyond their 

expectations what to expect from affective relationship. 

 

Keywords: Conjugality, Multiple identities, Heterosexual infidelity, Homossexual 

infidelity.  

 

 

 

 

Introdução 

 

A infidelidade conjugal comumente é tema de conversa, romance, matérias 

de jornais e revistas. Muitos buscam compreender ou revelar os motivos que levam 

as pessoas a serem infiéis. “O que homens e mulheres entendem por traição?”, 

“Quem são os mais desleais?”, “Como é para um casal viver sobre o medo de ser 

enganado, traído e trocado por outro (a)?”, “Quais as consequências de cada um 

desses atos?”, são algumas das perguntas feitas.  

Em nosso contexto e realidade social, temos como modelo a conjugalidade 

monogâmica, portanto, “traição”1098 é um comportamento inaceitável entre aqueles 

que criam relações baseadas na exclusividade afetivo-sexual. A infidelidade 

conjugal, historicamente, nas mais diversas sociedades, foi e ainda possui um valor 

bastante negativo, sobretudo sobre as mulheres, que sofrem punições físicas e 

simbólicas quando cometem um ato de “traição”.  

De acordo com os autores, DANTAS (2003), BORGES e DUTRA (2004), 

LOPES e ALMEIDA (2010), GOLDENBERG (1990,2006), apontam que existem 

diferenças de como é vista e reproduzida o comportamento dos infiéis. Para os 

homens, a justificativa é que tal comportamento estaria relacionado à sua “natureza 

humana”, de não conseguirem reprimir os seus desejos, para as mulheres, seria 

reflexo da infelicidade no relacionamento e por falta de atenção do companheiro. 

                                                           
1098

 O termo “traição” será colocado entre aspas para mostrar o distanciamento da pesquisadora em relação à 

ideia que a palavra remete. 
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Todavia, o comportamento infiel feminino é mais condenado socialmente do que o 

masculino. 

Ainda são poucas as pesquisas sobre fidelidade e infidelidade conjugal que 

problematizam as relações de gênero em diversos arranjos conjugais, sendo estas 

apenas pautadas na análise de comportamento através de estudos comparativos, 

enfatizando as diferenças existentes entre homens e mulheres na perspectiva da 

experiência heterossexual, no intuito de observar o modo como estes pensam e se 

comportam diante desse assunto e as diferenças construídas entre os gêneros. 

Porém, essas pesquisas são relevantes para discutir como se constitui as diferenças 

entre estes e as construções das representações em torno do masculino e feminino 

no campo da intimidade, ainda que muito se perca a partir do momento em que não 

se reflete de forma relacional estes comportamentos e as multiplicidades de arranjos 

afetivos que se estabelecem dentro da sociedade atualmente.  

Para Hall (2005), o que marca o contexto no qual vivemos seria o 

surgimento de novas identidades, ocasionando um indivíduo cada vez mais 

fragmentado, provocando o que este denomina de “crise de identidade”. Segundo o 

autor, não só as instituições passaram por um processo de rupturas e 

desintegração, mas também o indivíduo, em aspectos como raça, sexualidade, 

gênero, entre outros, o que antes eram considerados como elementos fixos 

passaram a ser mutáveis, trazendo como consequências mudanças nas identidades 

pessoais. 

Neste sentido, podemos questionar o que se entende como conjugalidade e 

fidelidade dentro de uma sociedade onde predomina o relacionamento “líquido”, a 

diversidade sexual e as “múltiplas identidades” e como isso reflete entre aqueles que 

desejam seguir o modelo tradicional de relacionamento monogâmico e os que 

preferem outras maneiras de estabelecer relações afetivas. 

Este trabalho versa sobre o que os indivíduos entendem atualmente por 

infidelidade partindo do olhar daqueles que se consideram heterossexuais, 

homossexuais e bissexuais, com o intuito de avaliar se existem diferenças e 

semelhanças na visão destes sobre o que eles entendem por (in) fidelidade e 

conjugalidade. Sendo a fidelidade conjugal na maioria das vezes tratada na 

perspectiva de um relacionamento heterossexual e monogâmico, como seria a visão 

e concepção de fidelidade entre aqueles que vivem um relacionamento 

homossexual? Como os sujeitos que vivem um relacionamento heterossexual 
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enxergariam uma “traição” com uma pessoa do mesmo sexo? Existem diferenças 

entre um e outro? Considerando a ideia de que vivemos a era das “múltiplas 

identidades” e da liberdade sexual, como a infidelidade será vista quando o ato for 

cometido entre pessoas do mesmo gênero ou de seus opostos? 

O objetivo dessa pesquisa também consiste em analisar o que homens e 

mulheres entendem como um relacionamento ideal e se existiriam diferenças entre 

uma infidelidade heterossexual e homossexual, como indivíduos que possuem 

diversas orientações sexuais responderiam e se posicionaria diante destes 

questionamentos.  

A metodologia utilizada para este trabalho foi uma pesquisa qualitativa, 

sendo a maioria estudantes universitários que residem na cidade do Natal-RN. 

Neste caso, foram utilizados dois métodos para obtenção de resultados, 

primeiramente a realização de um grupo focal, com alguns estudantes de Ciências 

Sociais da UFRN. O grupo contou com participantes que se identificaram como 

homossexuais, heterossexuais e bissexuais. No segundo momento, foram 

realizadas entrevistas individuais, com pessoas que não fizeram parte do grupo 

focal, mas com o perfil próximo do primeiro grupo. No total foram dez pessoas 

entrevistadas, cinco no primeiro grupo e cinco no segundo grupo, a faixa etária varia 

em vinte a trinta e quatro anos, e todos estão cursando ou já concluíram o nível 

superior. Para fazer análise teórica deste trabalho, foram utilizados autores das 

áreas da sociologia, antropologia e psicologia.  

 

Os estudos sobre fidelidade e infidelidade 

Em uma pesquisa realizada com 10 estudantes da Universidade da 

Amazônia, pessoas casadas no civil e no religioso, com média de 01 a 20 anos de 

casamento e com faixa etária entre 18 a 37 anos, Borges e Dutra (2002) constaram 

que as mulheres foram apontadas como as mais fiéis em uma relação. Em outra 

pesquisa realizada na cidade do Natal-RN por Dantas (2004) 1099·, com 60 mulheres 

com idade média de 24 anos, variando entre 20 a 58 anos, cujo perfil se encaixaria 

como mulheres “emancipadas”, constatou que 75% delas não aceitam a infidelidade 

feminina, contra 25% que aceitam. Enquanto que 65% justificam a infidelidade 

masculina contra 35% que não veem justificativa para o homem ser infiel. Segundo 
                                                           
1099

 Na pesquisa não ficou explícito o local onde foram aplicados os questionários. Foi levado em consideração o 

fato de a monografia ter sido defendida no local referente onde à pesquisadora cursou e obteve seu título de 
graduada. 
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Dantas, as mulheres quando se deparam com a infidelidade masculina, algumas 

vezes terminam o relacionamento por ter se rompido o elo sentimental em 

consequência desse ato, isso também é possível por elas não dependerem 

economicamente do seu cônjuge. A infidelidade seria a quebra de pacto entre o 

casal. Ela constatou também que, 
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As mulheres já não admitem mais com unanimidade a infidelidade 
masculina, mas quando admitem respaldam-se na ausência do domínio de 
si masculino, exaltando a qualidade feminina do autocontrole emocional. 
Elas também não admitem a infidelidade feminina, devido à manutenção da 
auto-imagem da moral e dos bons costumes femininos prescrita na 
sociedade. Assumindo assim inconscientemente a reprodução das 
representações simbólicas oriundas da dominação masculina, que estão 
presentes em toda a sociedade. (DANTAS, 2003, P.34) 

 

Em um estudo realizado com mulheres das camadas médias urbanas do RJ, 

por Weid (2004), das 166 pesquisadas na faixa etária entre 18 a 50 anos, 54% 

haviam sido infiel. Sendo que abaixo dos 30 anos o resultado ficou acima da média, 

60% em mulheres com até 20 anos, havendo uma redução com o avanço da idade. 

A justificativa para infidelidade apresentada nessa pesquisa foi que “a maioria 

ocorreu em um momento de crise no relacionamento. Em tais respostas, as 

mulheres parecem não se sentir agentes da infidelidade, colocando a 

responsabilidade por seu ato em outros fatores que não seus próprios desejos”. 

(VON DER WEID, 2004, p.3) 

Lopes e Almeida (2010) realizaram na Universidade Federal Fluminense um 

estudo estatístico sobre o que os entrevistados pensavam sobre “traição”. A 

pesquisa foi feita com estudantes da referida instituição, aplicando questionários de 

forma aleatória, sendo que, do total de pesquisados, 52,81 % eram mulheres e 

47,19% homens. Obteve-se o seguinte resultado: Em relação ao ciúme, 39,05% se 

consideram pouco ciumento, 49,47% razoavelmente ciumento 10,58% muito 

ciumento. Sobre se sentem vontade de ser infiel, responderam sim 62,34% e não 

37,66%. Foi também perguntado a opinião de que se a fidelidade poderia mudar 

com o tempo, responderam de forma alguma 22,68%, podem acontecer 63,40% e 

com certeza 13,92%. Sobre as diferenças entre homens e mulheres, 45,4% das 

entrevistadas já sentiram vontade de ser infiel, enquanto os homens foram 54,6%. 

Goldenberg (1990,2006) tem várias pesquisas que tratam sobre este 

assunto, tanto com as amantes, os traídos e os traidores. Ela identificou que a 

justificativa para a “traição”, em relação às mulheres, muitas relatam que o motivo é 

por não se sentirem mais desejadas ou por problemas no relacionamento. Os 

homens justificam que é algo da natureza masculina e que apenas estão seguindo 

os seus “instintos” e permanecem em um casamento em que não estão satisfeitos 

por medo de perder os filhos, sendo as relações extraconjugais uma espécie de 

fuga. Quando não é esse o caso, alegam que não conseguem reprimir o desejo que 
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sentem por outras. Porém, existem homens que defendem a monogamia, afirmando 

que a infidelidade é consequência de uma crise no relacionamento, seja ela no 

aspecto individual ou do casal, até mesmo considerados por alguns pesquisados 

como uma doença, algum tipo de desvio de personalidade. Mas, independentemente 

do caso, a crise teria que ser de alguma forma superada, seja pela reconciliação ou 

pela separação. “Portanto, a classificação em monogâmicos ou poligâmicos não 

está relacionada ao comportamento efetivo, mas a uma percepção das razões e 

consequências desse comportamento”. (GOLDENBERG, 2006, p.214.) 

Em uma pesquisa realizada por Terezinha Férea-Carneiro (1997), com 

heterossexuais e homossexuais das camadas médias do Rio de Janeiro, sendo 240 

heterossexuais, englobando casados, solteiros, separados e recasados e 116 

homossexuais na mesma situação do primeiro grupo, no intuito de avaliar o que 

estes buscam e avaliam na hora de encontrar um parceiro sexual, constatou que 

homens e mulheres heterossexuais valorizam as mesmas qualidades em seus 

parceiros, que seriam fidelidade, a integridade, o carinho e a paixão. Qualidades 

também valorizadas pelas mulheres homossexuais, sendo que nos homens 

homossexuais foi valorizada a atração física, respeito à privacidade e capacidade 

erótica. A fidelidade foi mais valorizada entre os homens heterossexuais. Entre as 

mulheres, a fidelidade foi destacada como item importante entre as que se 

consideraram homossexual. Em outro estudo realizado pela mesma autora em 

19991100, constatou que a fidelidade é vista na maioria dos sujeitos dos dois grupos 

como importante e fundamental na relação amorosa. Entre os homossexuais, o sexo 

fora da relação é uma alternativa, dependendo de como o casal entende o 

relacionamento. E entre os homens homossexuais houve uma separação entre 

fidelidade amorosa e fidelidade sexual, sendo atribuído o valor da “traição” ao 

primeiro, e ao segundo não considerando o ato como uma “traição” dependendo da 

situação. “A conjugalidade entre mulheres caracteriza-se, em comparação aos gays, 

por apresentar relações mais duradouras e um maior retraimento para o doméstico”. 

(HEIBORN, P. 149, 1992) 

 

  

                                                           
1100

 Não foi possível até o encerramento desta pesquisa, ter acesso à versão completa do trabalho mencionado, 

a informação deste resultado foi retirada de outro projeto de pesquisa da mesma autora que fez menção ao 
resultado de um trabalho anterior. Informação encontrada na pesquisa intitulada: Conjugalidades 
contemporâneas: um estudo sobre os múltiplos arranjos conjugais da atualidade. (P. 5, 2008) 
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CONCEPÇÕES SOBRE INFIDELIDADE – GRUPO FOCAL 

 

A intenção desta pesquisa era sondar um grupo específico, a maioria 

homossexuais, para analisar a visão deles a respeito da infidelidade, se existia 

algum elemento que diferenciava daquilo que é pesquisado e reproduzido nas 

relações conjugais entre heterossexuais, sendo este tema mais tratado em vários 

meios de comunicação e afins, como forma de saber como estes reagiriam se 

fossem “traídos” pelos seus companheiros ou no caso dos heterossexuais, se a 

“traição” do seu parceiro ocorresse com alguém do mesmo sexo. Portanto, também 

se fazia necessário entrevistar alguém que se considerasse heterossexual, para 

saber a visão deste sobre esse assunto partindo desta perspectiva. 

No primeiro momento optei por um grupo focal, em vez de entrevistas 

individuais, onde estariam presentes pessoas que se considerassem homossexuais, 

bissexuais e heterossexuais.  Este método acabou se revelando interessante, já que 

esse tema não é muito discutido dentro da academia e por não ter conhecimento de 

muitas pessoas que tivessem passado por essa experiência. O grupo focal permitiria 

iniciar os questionamentos sobre esse tema a partir da visão de um grupo de 

pessoas nas quais cada uma poderia expor sua concepção com maior profundidade. 

Considerei a técnica fundamental para este trabalho, mesmo não utilizando 

mais de um encontro e com grupos diferentes, pois quem utiliza desta prática realiza 

mais de um encontro com o mesmo grupo ou realiza o mesmo modelo, mas com 

outros componentes. Neste trabalho foi realizado apenas um encontro com um 

grupo de pessoas, sendo que: 

 

Os entrevistadores de grupo pretendem ouvir a opinião de cada um e 
comparar suas respostas; sendo assim, o seu nível de análise é o indivíduo 
no grupo. A unidade de análise do grupo focal, no entanto, é o próprio 
grupo. Se uma opinião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por 
todos, para efeito de análise e interpretação dos resultados, ela é referida 
como do grupo. (GONDIM, 2003, p.151) 

 

Portanto, a ideia foi reunir pessoas que fizessem parte do público-alvo, que 

pudessem refletir sobre esse tema, expor suas opiniões em um curto espaço de 
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tempo e no mesmo local, realizando perguntas abertas com intuito de coletar 

informações sobre este tema. Abaixo o perfil dos participantes do GF1101: 

 

  

 

 

 

 

 

Por ser um assunto considerado ainda tabu, foram feitas perguntas abertas, 

com o cuidado de não fazer questionamentos de cunho pessoal, por exemplo: “você 

já traiu?”. A intenção era trazer alguns exemplos para que eles comentassem ou 

pensassem sobre o assunto e saber em que pontos eles convergiriam e divergiriam. 

Primeiramente foram feitas perguntas diretamente a cada um, logo depois todo o 

grupo opinaria sobre o que cada um tinha dito. 

 

 “PARA VOCÊ, O QUE É TRAIÇÃO?” 

 

 As perguntas base colocadas para os participantes foram 

predominantemente as seguintes: “O que você pensa a respeito da traição?” E você, 

diferenciaria a traição do seu parceiro se fosse com um homem ou com uma 

mulher?”Existe algum “peso” ou “diferença” em ambos os casos? 1102  

Sobre as primeiras impressões a cerca do tema, apenas Patrícia, considerou 

“traição” qualquer ato sexual, seja esse de “uma noite” ou não, caso o seu parceiro 

venha a ter algum envolvimento com outra pessoa além dela, diferentemente dos 

demais, que fazem uma distinção entre sexo e sentimento. Durante todo o debate, 

elementos que distinguissem essas duas categorias seriam determinantes para 

                                                           
1101

Ainda sobre o perfil do grupo, se trata de estudantes universitários do Curso de Ciências Sociais da UFRN. 

Faço uma ressalva em relação à Tell, um dos que se considerou homossexual, enfatizou que se nomeava assim 

por questões políticas, mas que na verdade se considerava “livre”. Patrícia, que se considerou bissexual, não 

passou tanta segurança nessa afirmação, pensando um pouco antes de falar e parecendo incerta ao fazer tal 

afirmação. Os nomes que aparecem são fictícios e no início deixei claro para eles de que seriam utilizados 

nomes fictícios neste trabalho com a finalidade de evitar a identificação de cada colaborador. 

 
1102

 Os diálogos estarão expostos em itálico no intuito de diferenciá-los no texto. 

 
  

Nomes       
fictícios 

"Orientação 
sexual" 

Estado civil ou em um 
relacionamento estável Idade 

 
Rafael Homossexual RE – 1 ano e 10 Meses 21 anos 

  Paulo Homossexual RE – 1 ano e 1 mês 21 anos 

  Tell Homossexual Solteiro 20 anos 

 
Patrícia Bissexual RE - com homem há 4 anos 23 anos 

 
Loretta Heterossexual Solteira 20 anos 
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perdoar ou não o seu parceiro. Outro ponto interessante é a questão da negociação, 

fazer acordos no começo da relação, estabelecer critérios, onde, cada um expõe o 

que seria uma atitude de infidelidade pelo seu companheiro (a) e quais seriam os 

limites de cada um dentro do relacionamento. Foi unânime a presença do medo de 

que o seu parceiro viesse a ter sentimento pelo outro, além dele, apesar de perdoar 

a “traição de uma noite”, alguns ressaltavam os riscos que corriam, dessa “ficada” 

acabar gerando um sentimento entre o seu parceiro e o outro. 

Outro ponto interessante é sobre o ex-namorado de Tell, o fato de seu “ex” 

ser bissexual e no momento estar se relacionando afetivamente com uma mulher, 

gera uma estranheza nas pessoas pelo fato de também este se relacionar 

afetivamente com homens, como se não fosse possível neste caso sentir desejo 

sexual e afetivo também por mulheres, o que remete as representações apontadas 

por Fry (1982) no sistema cultural brasileiro em relação aos homossexuais, sendo 

que neste caso o homem bissexual é mais visto como aquele que deve 

desempenhar o papel que seria de um homem homossexual, algo que não foi 

vivenciado por Patrícia que no grupo se identifica como bissexual, mas pertence ao 

sexo feminino. 

Apesar da maioria dos participantes separem sexo de sentimento, afirmando 

que o indivíduo tem “instintos”, por tanto, todo relacionamento seria vulnerável, todos 

demonstraram inseguranças nas possíveis “escapadas” dos seus companheiros(as), 

Rafael chegou a mencionar que, uma “traição” do tipo “frequente” com a mesma 

pessoa não entra apenas a questão do relacionamento em si, aquela pessoa pode 

ter suas “recaídas”, mas, quando existe um sentimento com o outro, este estaria 

“traindo a personalidade” do seu companheiro. Para ele, alguém ter um parceiro fixo 

é porque se identifica com a “personalidade” do outro, ou seja, a ideia de ser uma 

pessoa única faz com que a pessoa se imagine ser “especial” o “escolhido”, 

portanto, ao desejar o outro, não apenas no sentido sexual estaria colocando em 

jogo a identidade individual do parceiro. Considero importante citar Giddens para 

refletirmos sobre essa questão: 
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Desde suas primeiras origens, o amor romântico suscita a questão da 
intimidade. Ela é incompatível com a luxúria, não tanto porque o ser amado 
é idealizado – embora esta seja parte da história – mas porque presume 
uma comunicação psíquica, um encontro de almas, que tem um caráter 
reparador. O Outro, seja quem for, preenche um vazio que o individuo 
sequer necessariamente reconhece – até que a relação de amor seja 
iniciada. E este vazio tem diretamente a ver com a auto-identidade em certo 
sentido, o indivíduo fragmentado se torna inteiro. (GIDDENS, 1993, p.56) 

 

Apesar da maioria do grupo rejeitar o ideal de esperar do seu companheiro a 

exclusividade sexual, sendo até tolerável alguma “escapada”, no entanto 

reproduzem alguns elementos do ideal do amor romântico, de que existe aquela 

pessoa que de certa forma preenche as suas necessidades, de forma única, pois 

tem algo em especial que as outras não têm, buscando a exclusividade nesse 

sentimento, pois também são únicos para outro, apesar de saberem que esse 

vínculo não dura para sempre. 

Em se tratando da diferenciação do seu parceiro trair com homem ou com 

uma mulher, o depoimento de Loretta foi a que mais divergiu dos demais, apesar 

dela afirmar que consideraria a traição igual em ambas às situações, a mesma 

atribuiu um “valor” em cada caso, tratando do caso hipoteticamente - segundo a 

entrevistada, mesmo reconhecendo a infidelidade como algo quase que inevitável, 

porém, esta se sentiu culpada, como se o problema estivesse nela, isto é, a 

sociedade a pune pelas suas falhas de não manter uma relação, ou seja, ela não 

cumpriu o seu papel. Uma das respostas para isso é que ainda se atribui muito a 

mulher à responsabilidade de manter o relacionamento no aspecto emocional, 

moral, a que cuida e se preocupa em manter a relação. Sendo assim, atribuído essa 

sensação de culpa por não ter conseguido manter a relação. 

Uma questão interessante foi o conflito sobre “o peso” que se dá a “traição” 

quando esta acontecer com alguém do sexo masculino ou feminino. Loretta atribuiu 

um peso maior ao homem. Já a entrevistada Patrícia, comentou que o seu 

namorado não perdoaria se ela viesse a “ficar” com um homem, mas perdoou 

quando ela “ficou” com uma mulher. Tell, não concordou de ter que atribuir um 

“peso” maior, caso um homem que esteja em um relacionamento com uma mulher 

mas venha ter um envolvimento  com outro homem, ele interpreta a situação como 

se estivesse colocando a mulher em um “status” maior e o homem em uma situação 

de inferioridade. Neste ponto observamos a recusa de uma visão hierárquica entre 

os gêneros, mas a busca da igualdade, atribuir “pesos” diferentes nessas situações 



199 

 

 

199 

seria o mesmo que colocar valores hierárquicos por causa do desejo sexual 

masculino ter sido um ato homossexual.  

Aparentemente, neste caso, o homem (homossexual) reivindica a mesma 

igualdade em relação à infidelidade homossexual, no aspecto de que é possível um 

homem que se encontra em uma relação conjugal com uma mulher possa desejar 

outro homem, sem que para isso seja visto com “maus olhos”, ao contrário, da 

mulher que na maioria das vezes é perdoada pelo seu companheiro por ter se 

relacionado com outra mulher, sendo a principal justificativa o suposto fetiche 

masculino de consumar uma relação sexual com duas mulheres ao mesmo tempo. 

Este conflito também remete a mesma situação do caso vivenciado pelo ex-

namorado bissexual de Tell, mencionado anteriormente. “[...] Essas oposições, que 

perpassam cada indivíduo e os indivíduos de cada sexo, são geralmente 

apresentadas como uma divisão entre os sexos, justificada em termos de diferenças 

de natureza psicológica entre homens e mulheres”. (BOZON, 2004, p.94)  

É nesse ponto de atribuir um valor de “reação” ao tipo de “traição”, em 

relação ao gênero e com quem esta se “traindo”, percebemos essas fronteiras e o 

estabelecimento de hierarquias, principalmente entre aqueles que se denominam 

heterossexuais e homossexuais. Por mais que eles digam que “traição é tudo igual”, 

atribuem valores diferentes em cada situação, sejam no tipo de “traição”, assim 

como com quem foi a “traição”. Não apenas isso, a sua orientação sexual também 

exige um comportamento de gênero masculino/feminino. 

Também foi constatado o mesmo que Goldenberg (1990) em seu estudo 

sobre “a identidade da amante do homem casado” em que atributos como 

sinceridade, honestidade e autenticidade são considerados valores priorizados no 

relacionamento, sendo a mentira percebida como “traição”. Além desses elementos, 

incluo a valorização da individualidade. A maioria dos participantes considerou 

fundamental o estabelecimento de regras desde o começo do relacionamento, 

negociar entre as partes o tipo de envolvimento que terão, e todos demonstraram 

não buscar em um relacionamento valores considerados tradicionais, apesar de 

implicitamente alguns valores estarem presentes. Sobre isso, acho interessante o 

que Oltramari descreveu: 

[...] Podemos afirmar, mediante as informações elencadas, que se relações 
de intimidade dentro da conjugalidade estabelecem o que podemos 
compreender como um contrato. Não trata, entretanto, de um contrato pela 
tradição, mas sim, de um contrato pela vontade de estar junto com outro. 
(OLTRAMARI, 2009) 
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No grupo foi bastante enfatizada a importância de preestabelecer acordos 

entre os parceiros envolvidos na relação, agregados a este aparece os elementos 

apontados por Goldenberg citados anteriormente. Sobre isto, de acordo com a 

entrevistada Loretta, seria importante a pessoa ser “sincera” na relação, assumindo 

as suas “preferências sexuais”, porque se teria “noção” do que esperar do seu 

parceiro, em caso de infidelidade. No caso de Paulo, pelo menos na hipótese, 

segundo ele, “ambos esperam cumprir com o acordo feito”. Acreditamos que essa 

negociação verbal é o que estabelece no inicio da relação à confiança no parceiro e 

no relacionamento, até que um dos dois quebre com este acordo, sendo no caso a 

“traição” por parte de algum dos envolvidos a ruptura deste acordo e 

consequentemente do relacionamento. Neste caso, o acordo envolve o 

comprometimento com o outro em que não necessariamente se espere do 

companheiro a exclusividade do desejo sexual, apesar de temerem serem trocados 

se deixarem também de ter a exclusividade sexual do parceiro, sendo em alguns 

caso aceito o envolvimento sexual do companheiro com outro desde que este saiba 

as intenções anteriormente, ou seja, que exista uma conversa, um “consentimento” 

caso este pretenda se envolver com outra pessoa. 

No entanto, o grupo não acredita em uma “traição” que fuja das regras de 

suas “preferências sexuais” e de seus companheiros, tanto que eles acreditam, 

como no caso de Rafael [homossexual], que “não existe a possibilidade de uma 

infidelidade por parte do seu namorado com uma mulher”, e Patrícia [bissexual] que 

“não acredita na possibilidade de traição do seu namorado [heterossexual] com 

outro homem”. Tanto na relação homossexual quanto no relacionamento 

heterossexual, a infidelidade é colocada como possível, mas não com referentes 

opostos. Sendo que para o grupo a infidelidade entre um casal homossexual 

masculino é considerado normal e ocorre com muita frequência. Mas para eles, seria 

com outros homens.  

No caso de Patrícia, a postura do seu namorado em aceitar o envolvimento 

sexual contra outra mulher e não com homem, com argumento de que “não, quem te 

faz feliz na cama sou eu, não é traição não”. Para o grupo esta atitude se explica 

pela realização do “fetiche” do homem de possuir duas mulheres ao mesmo tempo, 

não apenas isso, segundo Machado (1998) em uma pesquisa que ela realizou 

observou o seguinte:  
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O contrato conjugal incide sobre a sexualidade e a fidelidade da mulher, supondo-se 
que “naturalmente” o homem demandará os serviços sexuais, e assim, só 
secundariamente podem ser considerados deveres. Como é ela preferencialmente a 
contratada para a prestação de serviços, será ela cuja fidelidade será controlada. 
[...]De fato, não se contrata a fidelidade. O que se acerta o que se pactua, é que é o 
olhar masculino que assegura ou não a respeitabilidade da companheira. Se não é 
diretamente sua fidelidade que é contratada, é o olhar masculino que outorga ou 
retirada mulher a sua respeitabilidade, isto é, o suposto de exercer uma sexualidade 
virtuosa modelar tal como a entende o marido. (MACHADO, 1998, P.15-16). 

 

Este “olhar” retratado pela autora, que exerce a afirmação ou a retirada da 

respeitabilidade da mulher em relação a um comportamento praticado pela mesma, 

pode ser uma das hipóteses aplicadas para este caso, a partir do momento em que 

esta assumiu que tinha cometido um ato de ”traição”, o valor do seu ato não foi 

afirmado pelo seu companheiro, tranquilizando esta dizendo que ela não tinha feito 

“nada de errado”, portanto, sendo o “contrato da fidelidade” rompido apenas se esta 

viesse a ter relações com outro homem. Lembrando que este não considera outra 

mulher uma ameaça ao seu desempenho sexual. 

 

O RELACIONAMENTO IDEAL E A INFIDELIDADE  ENTREVISTAS INDIVIDUAIS  

 

Para a segunda parte da pesquisa continuei com a lógica do primeiro grupo 

de entrevistar pessoas de diversas “orientações sexuais” para saber o que elas 

pensam sobre este assunto, também como forma de analisar a visão sobre a 

infidelidade do seu companheiro (a) quando este se relacionasse com alguém tanto 

do mesmo sexo quanto do seu oposto. Foram realizadas cinco entrevistas com 

pessoas com as seguintes características: 

 

 

Nome 
“fictício” 

"Orientação sexual" Idade 
Estado Civil  
ou relacionamento estável 

Grau de 
escolaridade 

Pedro 
Homossexual (Gênero 
masculino) 

25 Solteiro Superior completo 

Laura 
Heterossexual (Gênero 
feminino) 

34 Casada (quatro anos e 4 Meses) Superior incompleto 

Jéssica 
Bissexual (Gênero 
feminino) 

28 
Relacionamento c/mulher (1 ano e 
11 Meses) 

Superior completo 

Henrique 
Heterossexual (Gênero 
masculino) 

30 Solteiro Superior completo 

Juliana 
Lésbica (Gênero 
feminino) 

25 RE (4 anos) Superior incompleto 
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Uma entrevista foi realizada presencialmente e as outras quatro através da 

internet, via Facebook, quando percebi a dificuldade de encontrar pessoalmente com 

os colaboradores, optei por fazê-las através deste canal. Tive receio de utilizar este 

método, por não ser consenso o seu uso, apesar de existir muitas pesquisas 

utilizando este método através da Netgrafia.1103. Porém, pensar nesse artifício abriu 

a possibilidade de ter uma opção maior de escolha dos entrevistados, uma vez que 

o número de pessoas na rede é bem maior do que aqueles que temos mais contatos 

em nosso dia a dia1104. 

A principal diferença entre a entrevista via Facebook e a entrevista 

presencial foi que a primeira demorou mais, cerca de quarenta a cinquenta minutos 

de conversa on-line, enquanto a presencial durou aproximadamente quinze minutos. 

A facilidade do primeiro é por que não é necessário fazer uma transcrição da 

entrevista, conservando a pessoalidade do indivíduo em expressar o que pensa por 

escrito, o que facilita o tempo do pesquisador que tem que transcrever a entrevista 

com todas as suas limitações. 

A dificuldade na realização da entrevista on-line foi a mesma constatada em 

alguns trabalhos que utiliza esta técnica de pesquisa (OLIVEIRA et al 2009). O 

tempo da fala do pesquisador e a do pesquisado dificilmente entra em sincronia, 

algumas vezes quando se pensou que a pessoa tinha parado de responder e se 

fazia a próxima pergunta, ainda era respondida a anterior. Só a partir da segunda a 

terceira entrevista, que se conseguiu pegar o “time”, graças ao recurso 

disponibilizado no Facebook que mostra essa imagem na caixa de diálogo [...] 

quando a pessoa está digitando a resposta. Então, observou-se até que não 

aparecesse mais a imagem anterior e aguardou-se ainda um tempo para ter certeza 

que a pessoa tinha terminado. Acredita-se que por isso as entrevistas on-line 

demoraram mais do que as presencias, pois, se fez necessário este tempo de 

espera em detrimento da incerteza da conclusão da fala do outro, neste caso, a 

escrita. 

                                                           
1103

 Termo utilizado por pesquisadores que fazem etnografia em blogs e comunidades virtuais. 

1104
 As pessoas convidadas são da rede de contatos da pesquisadora, dos quatro que foram entrevistados, três 

já faz alguns anos que não tinha contato, o que foi interessante porque ao mesmo tempo em que se tinha uma 

proximidade por conhecê-los, existia uma “distância” pelo tempo sem ligação com estas pessoas. O contato 

número cinco foi uma segunda opção, porque com a primeira houve dificuldade até mesmo para marcar um 

horário e um “encontro” na internet: aconteceram muitos desencontros acarretando a desistência.  
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O RELACIONAMENTO IDEAL E A FIDELIDADE – ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

 

As perguntas trataram sobre o que eles e elas esperam de um 

relacionamento, em caso de estar em um relacionamento, se estão satisfeitos (as) e 

como se veem e ao outro dentro da relação. O que pensam sobre infidelidade, amor, 

e se existiria uma diferença entre uma infidelidade heterossexual e homossexual. 

Sobre o que considerariam como um relacionamento ideal obteve-se 

diversas respostas. Sobre se acreditam que existe uma pessoa ideal, dois 

responderam que não existe, dois não deram tanta certeza em suas respostas e um 

respondeu que seria alguém próximo ao que se deseja. Ao serem perguntados se 

acreditavam no amor, todos disseram que sim, apesar de terem visões diferentes 

sobre este tema. Sobre o que seria “traição"; três responderam que seriam se 

envolver emocionalmente com outra pessoa e mentir; um afirmou que seria 

”enganar” e outro disse “ficar com outro”.  

O mais interessante nessas cinco entrevistas foi perceber que conversar 

com o companheiro sobre infidelidade é algo que incomoda tanto quanto o ato em si. 

Sendo um assunto até evitado e quando conversado, motivo de desentendimentos 

dependendo da forma como o assunto é posto, sendo algumas vezes discutidos em 

tons de “brincadeira” para não ser motivo de insegurança para ambos. Ao serem 

perguntados se em algum momento conversaram sobre o assunto, três 

responderam entre algumas vezes a pouco, um respondeu não e um respondeu sim. 

Sobre se diferenciaria a infidelidade do companheiro (a) se fosse com alguém do 

sexo masculino ou do sexo feminino, três disseram que não diferenciariam a traição. 

Sendo que o homem homossexual e a mulher heterossexual disseram que 

diferenciam. Tratar sobre o que seria um relacionamento ideal foi o mais 

emblemático de ser respondido pelos entrevistados. 

Aqueles que estão em um relacionamento sério, também foram questionados 

se estariam satisfeitos com seus respectivos relacionamentos. Sendo o 

relacionamento ideal apresentado com uma pessoa que não possuísse os defeitos 

do atual, no entanto, o conformismo acaba sendo o fator da permanência em um 

relacionamento mesmo que no momento não seja o imaginado. 

Em todas as entrevistas foram identificados dois elementos: a valorização da 

“individualidade” e do “relacionamento igualitário”. Se envolver com alguém que 

possua o mesmo status social, econômico, tem como objetivo estabelecer uma 



204 

 

 

204 

relação em que nem um e nem o outro esteja em situação de inferioridade na 

relação. “Esse seria um relacionamento ideal, nem uma pessoa já organizada, no 

aspecto profissional, nem uma pessoa que seja do ensino fundamental, seriam os 

extremos pra mim”. (Pedro) 1105.  

A autonomia aparece como algo essencial para a preservação da identidade 

individual dentro da relação, onde cada um tenha seu espaço, seu momento de 

privacidade. A necessidade de estabelecer um espaço entre o eu e o outro acaba 

sendo central na manutenção do relacionamento e também uma barreira, afinal, 

como estabelecer a unidade em conjunto com a individualidade dentro de um 

relacionamento conjugal? Onde são construídas as fronteiras? Por isso que o que 

mais surge nos discursos é o problema da omissão. Ao que parece, o diálogo, o 

saber o que se passa no cotidiano do outro, seria uma forma de construir a unidade 

e a intimidade do casal. 

 

Para construir a confiança, um individuo deve ser tanto confiante quando 
confiável, pelo menos dentro dos limites da relação. Como está tão 
proximamente ligada com a intimidade, a confiança implica no mesmo 
equilíbrio de autonomia e revelação mútua necessárias para sustentar 
trocas intimas. O que importa na construção da confiança na relação pura é 
que cada pessoa deve conhecer a personalidade da outra, e ser capaz das 
razões (não a única) por que a autenticidade te um lugar tão importante na 
auto realização. O que importa é que se pode depender do que o outro diz e 
faz. Se a capacidade de alcançar a intimidade com outros for parte do 
projeto reflexivo do eu – e ela é – o autodomínio é uma condição necessária 
da autenticidade. (GIDDENS, 2002, p.93) 

 
Em relação ao tema do ciúme, dos cinco entrevistados, quatro se 

consideraram ciumentos, mesmo afirmando em escalas diferentes, entre pouco, 

moderado ou muito, afirmaram sentir ciúmes do outro. Sobre considerar o atual ou o 

ex-companheiro (a) ciumento, quatro o consideraram ciumentos (as), também em 

graus diferentes. Foi constado que o nível atribuído à percepção do ciúme ao 

companheiro (a) é igual ou proporcional ao nível de ciúme que a pessoa atribuiu a si.  

“No dia a dia é um ciúme normal, mas quando me arrumo o ciúme dele incômoda”. 

(Laura) 1106.   

 

 

 

                                                           
1105

 Entrevista realizada em 23 de Março de 2013 
1106

 Entrevista realizada em 17 de Março de 2013. 
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O mesmo foi percebido nas pesquisas de Goldenberg,  

[...] Quando pergunto sobre os problemas que efetivamente vivem ou 
viveram em seus relacionamentos amorosos, os discursos dos homens e 
mulheres são muito sintonizados. Nas respostas, temos que o principal 
problema dos relacionamentos é o ciúme. A infidelidade aparece como o 
segundo maior problema. (GOLDENBERG, 2006, P. 130). 

 
Nas perguntas em que foi abordada a questão da infidelidade, o que mais 

apareceu foi a infidelidade emotiva, no entanto, a maioria também apontou a 

infidelidade sexual como “traição”, sendo que este último ponto apareceu mais 

enfaticamente no discurso de Jéssica [bissexual] e Juliana [homossexual]. Neste 

ponto, percebi uma distinção entre este e o outro grupo. Aqui, Henrique e Laura 

[heterossexuais] diferenciaram a infidelidade sexual da emotiva, apenas Laura 

achou tolerável a primeira, sendo que Henrique mostrou indiferença a essa questão. 

 

Pedro – Ser infiel pra mim nem sempre é traição. Ser infiel pra mim é você 
descumprir a sua palavra que você teve comigo. Se a outra pessoa, o meu 
companheiro, meu cônjuge, optou por determinados comportamentos, a estar 
comigo, por exemplo, com um, se ele fizer ao contrário ele estará sendo infiel. Ele 
estará descumprindo a palavra dele, ser infiel pra mim é isso, descumprir com a 
palavra.  

 
 Laura – Acho que ser infiel, não é fazer sexo com outra pessoa, mas sim se 
envolver emocionalmente com outra pessoa. Não o sexo, mas o relacionamento, 
companheirismo, o envolvimento com intensidade. Mas às vezes considero as 
mentiras do meu marido como traição porque ele trai a minha confiança. 

 
Henrique – Bem, quando se fala em traição, lembramos logo de chifre... Sendo 
sincero eu já traí, e não sei se fui traído. Contudo, também acredito que não 
devemos reprimir nossos desejos, mas nos meus relacionamentos mais recentes, 
quando vejo que não conseguirei ser mais fiel, eu conversei com a pessoa e achei 
melhor terminar o relacionamento, do que ficar enganando. Eu sou uma pessoa que 
não sou muito de acreditar em fidelidade ou infidelidade, eu prefiro a lealdade. 

 

 É ressaltada a importância do acordo entre casal e a responsabilidade que 

é colocado no outro de cumprir as promessas feitas, os acordos que foram postos 

no começo da relação. A ruptura se daria a partir do momento em que uma das 

partes deixasse de cumprir.  

A infidelidade também é associada à questão de esconder “detalhes da 

vida”, “omissão”, algo que apareceu também nos discursos sobre relacionamento 

ideal. Percebe-se que a autonomia do sujeito acaba gerando insegurança na relação 

conjugal, passando um significado de que não faz parte da vida do outro, o 

https://www.facebook.com/sil.sales.7
https://www.facebook.com/eder.medeiros.9
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“monitoramento” do que se passa na vida de ambos, seria uma forma de conhecer e 

ser incluído, mesmo estando ausente.  “É mais em relação a uns amigos que ele 

tem que não são pessoas boas, ele mente pra sair com eles. Ele teve um problema 

muito sério com o álcool, mas parou, e os amigos vivem o chamando pra beber, aí 

às vezes ele vai escondido”. (Laura) 1107 

Ser informado do que acontece, aparenta ser uma forma de evitar o 

sofrimento de ser enganado, de poder ter a escolha ou não de manter ou investir em 

uma relação não sabendo se o outro está ou não envolvido emocionalmente com 

outra pessoa ou com o relacionamento atual. Além disso, a falta de controle no outro 

e também de si. Este estado de vigilância não é algo realizado apenas em função do 

(a) parceiro (a), mas também de si, que precisa cumprir a sua parte no acordo. 

Heilborn diz o seguinte: 

 

[...] O casal encerra uma realidade supra-individual e se move em termos de 
um contrato, não necessariamente consciente, que chancela uma 
dependência recíproca entre os parceiros. É este o caráter privilegiado do 
casamento frente o qual outros vínculos sociais adquirem caráter 
metonímico, que explica a relação simétrica da troca, da mutualidade, dá 
origem, a uma sorte de contabilidade conjugal. Trata-se de um mecanismo 
de aferição de contrato, que frequentemente tem por alvo a disponibilidade 
de cada um dos seus membros em cumprir o acordo de mútua dependência 
que o casamento encerra. [...] (HEILBORN, 1992, p. 146) 
 

Laura e Henrique foram os que não consideram a infidelidade sexual 

necessariamente uma traição. Mas o receio do envolvimento emotivo, assim como 

no grupo focal, também aparece como um risco em decorrência desse envolvimento 

sexual. Sendo o “ficar com o outro” e omitir esse fato, se sentir enganado, um motivo 

para ruptura e algo extremamente intolerável, podendo trazer consequências 

violentas para os envolvidos.  

 

Nunca se sabe ao certo se reagiríamos assim ou assado [risos]. Costumo 
dizer que daria uma surra nela, não gosto de me sentir enganada, traída. 
Certamente me sentiria péssima e isso inevitavelmente me faria reagir muito 
mal. Apesar de me considerar racional e prezar pelo bem, sei que não 
toleraria essa situação e mandava pastar bem longe, lógico que antes daria 
uma surra ao menos para expurgar minha ira. (Jéssica entrevista realizada 
em 19 de Março de 2013). 
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Sobre as perguntas referentes à distinção entre uma infidelidade 

homossexual e infidelidade heterossexual, apresentou o mesmo resultado do 

primeiro grupo. A maioria apesar de dizer que não faria distinção, de alguma 

maneira ressalta níveis de reações diferentes.  

As respostas que apareceram para este ponto foram diferentes das do 

GF. Neste caso, arrisco a dizer que, prima entre os entrevistados de modo 

geral, a ideia de que não é possível o seu companheiro que também é 

homossexual se relacionar com outra mulher afetiva e sexualmente, a não ser 

que este tenha um comportamento assumidamente bissexual. Aqui o fato do 

gay se relacionar com uma mulher, seria interpretado como um comportamento 

inesperado [“desvio ou mudança de identidade?”] que precisaria ser explicado 

e entendido, mas não visto como uma ameaça à relação, apenas uma atitude 

transitória. O mesmo seria para Laura e Henrique, só que esta coloca que em 

caso de “traição” homossexual por parte do seu marido a explicação seria 

porque os “dois homens se entenderiam melhor” e Henrique relata que se 

acontecesse por parte de alguma companheira sua uma infidelidade 

homossexual seria porque esta procura algo que talvez “só outra mulher possa 

proporcionar”. Para ambos, os seus respectivos cônjuges estariam buscando 

nesse tipo de relação algo que ela na condição de mulher ou ele na de homem 

não poderia oferecer em “par de igualdades”, uma vez que se trata de uma 

pessoa correspondente ao gênero oposto.  

Em um relacionamento onde se predomina uma lógica heterossexual 

ou homossexual, se considera uma “traição” se o outro buscar alguém que 

esteja dentro do mesmo tipo de arranjo afetivo, os que estão fora daquilo que 

se espera destes que assumiram ou possuem um determinado comportamento 

e/ou orientação sexual, aparece como algo ainda difícil ou confuso de se 

colocar como uma disputa no campo afetivo, no qual não se tem certeza se foi 

um comportamento transitório ou não. A impressão que dá é que caso esses 

acontecimentos ocorram, o olhar aparece do ponto de vista de uma infidelidade 

sexual e não afetiva. Além de que no caso de uma relação homossexual 

masculina predomina a imagem de uma relação mais “carnal”, físico, sexual, 

não a de um relacionamento emotivo e duradouro, e o relacionamento lésbico 

como emotivo, intenso, como alguns dizem até “visceral”.  
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Todos os entrevistados reconhecem que a infidelidade pode acontecer 

e faz parte daqueles que vivem relacionamentos monogâmicos e, dependendo 

da situação, são passíveis de perdão. Apesar disso, mesmo para aqueles que 

admitiram ser infiéis, falar sobre “traição” é algo que incomoda e evita-se, ainda 

que os sujeitos relatem que o relacionamento ideal seria aquele em que 

houvesse diálogos, sinceridade e não fosse omitido caso ocorresse uma 

“traição” por parte do parceiro (a), falar sobre o assunto gera conflitos. Os 

limites e até que ponto se espera do outro e o tipo de exclusividade que se 

deseja ter e o que é do espaço individual e o que corresponde ao espaço da 

unidade como casal, parece que fica mais implícito do que explícito no 

relacionamento, sendo discutido apenas quando uma das partes não deseja 

viver mais escondendo do companheiro, quando é descoberto pelo outro ou 

quando surge uma crise no relacionamento. 

Sobre a diferença entre uma “traição” por parte do seu cônjuge com uma 

pessoa do mesmo sexo ou do oposto, observamos que estes veem um 

relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo da mesma forma que outros 

relacionamentos predominantes heterossexuais e monogâmicos, a de que 

completamos o outro e sobre manutenção da exclusividade afetiva-sexual que 

temos para o outro e vice-versa, baseada em um valor ainda romantizado de 

que se somos escolhidos é porque completamos o outro. O diferencial é que o 

respeito à individualidade aparece como um valor no relacionamento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Naqueles que atribuíram diferenças nas relações afetivas e infidelidade, 

se percebeu a predominância de um discurso em torno da diferença entre 

gênero masculino e feminino, uma provável situação de evitar o conflito com 

outro gênero no campo da disputa afetiva. Um dos vários questionamentos é 

para estabelecer estas diferenças, se não estaria por trás discursos do “senso 

comum” tais como - estariam seguindo a “sua natureza”? [no caso da 

infidelidade heterossexual nos relacionamentos gays e lésbicos], ou assumindo 

uma “identidade reprimida?” [no caso da infidelidade homossexual nos 

relacionamentos heterossexuais]. Quando estes cruzamentos são feitos e 

ampliados, se percebeu uma lógica bem mais complexa, não só em relação às 

diferenças que marcam homens e mulheres, mas como são vistas as práticas 

sexuais vinculadas a uma identidade de gênero. Observam-se os valores que 
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são construídos socialmente – a de que os indivíduos possuem uma orientação 

e identidade sexual vinculado a sua sexualidade, portanto, refletindo em uma 

determinada atuação no âmbito social. 
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Resumo 

Propomos problematizar performances de gênero de sujeitos inseridos no 

contexto das práticas do sadomasoquismo erótico ou BDSM, que elaboram 

discursivamente suas experiências em blogs e se identificam como submissos 

e/ou praticantes de feminização masculina.  

Palavras-chave: BDSM, gênero, performance, blogs. 

Abstract 

We propose to discuss the subject of gender performance within the context of 

the practices of erotic sadomasochism or BDSM, that elaborate discursively 

their experiences in blogs and identify as submissive and / or practitioners of 

male feminization. 

Keywords: BDSM, gender studies, performance, blogs. 

 

Introdução 

 BDSM, a prática de feminização masculina e a escrita nos blogs 

aparecem aqui como elementos para pensar performances de gênero, que 

subvertem determinados códigos sociais, produzem moralidades e 

remodelam corpos e que transgridem a heteronormatividade. Aqui, apenas 

um fragmento do que pretendo desenvolver em minha dissertação, 

problematizamos uma prática exclusiva do BDSM, a feminização masculina, 

na qual o sujeito é se veste, adorna e comportar-se como outro gênero que 

não o seu. O feminizado, no referido contexto, seria um submisso, alguém 

que sente prazer na humilhação erótica.  

 Essa prática possibilita encenação e inversão de papéis, a criação de 

personagens na qual a identificação do sujeito como submisso seria uma 

primeira identidade; a feminização do submisso seria, então, outro tipo de 

performance que depende não apenas de uma encenação de papéis, mas se 
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realiza no ato de montar-se, um homem que vislumbra seu rosto maquiado, 

seu corpo vestido com lingeries ou vestidos cheios de babados, perucas, 

máscaras de vinil e couro, algemas e coleiras. 

 O BDSM é uma sigla que se refere a um conjunto de práticas eróticas 

que envolvem dominação e submissão. O “B” refere-se à bondage, prática de 

amarração e/ou imobilização da pessoa com algum tipo de corda, barbante ou 

similares, o “D” refere-se à dominação erótica e disciplina; o “S” ao sadismo 

erótico e o “M” ao masoquismo erótico. A prática específica em questão é 

uma prática erótica exclusiva do contexto BDSM, que implica numa 

dominação consentida psicológica e física. A feminização masculina envolve 

dominação, no sentido de que há a peculiaridade de alguém forçá-lo e 

humilhá-lo de diversas maneiras, e submissão no sentido de que o feminizado 

é, antes de tudo, uma pessoa que consente e sente prazer em submeter-se.

 O tema BDSM vem sendo trabalhado por mim desde 2010, quando 

iniciei minha pesquisa (Silva, 2012) sobre linguagens (re)produzidas em blogs 

de mulheres que identificam-se como praticantes de sadomasoquismo 

erótico1111, analisando pontos para pensar convenções de gênero e 

sexualidade. A dissertação, por sua vez, está sendo pensada como um 

desdobramento do trabalho anterior e uma experiência de imersão maior 

nesse universo, mais focado na prática referida, aliando a escrita nos blogs 

como fonte sobre o tema, e relatos de experiências, coletados através de 

contatos online e offline com os interlocutores. 

 A ideia do projeto inicial, que aqui trazemos, é de pensar essa prática 

como uma performance de gênero, tomando o sentido performativo da 

categoria gênero (Butler, 2010) como sendo criada/vivenciada através de 

performances sociais contínuas, e nesse sentido, as noções de sexo, 

masculinidade e feminilidade  são tidas como processuais (Butler, 2010, p. 

201), seguindo as convenções das práticas BDSM.  

 Trazemos aqui alguns apontamentos preliminares que tenho feito em 

meu diário de campo e que, portanto, ainda não haviam sido desenvolvidos, 

são sobre três dos primeiros blogs que observei, escolhidos alheatoriamente. 

Até a escrita desse artigo para o Seminário Desfazendo Gênero, ensaiei 
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algumas entradas em campo e online e offline. Algumas das anotações que 

citarei são do diário de campo no período de 31 de maio a 16 de junho de 

2013. Os três blogs a serem apresentados1112 são: Inversão de Papéis1113, 

Feminização Forçada: uma experiência de vida proporcionada pela minha 

Dona1114 e Submisso Real1115. 

 

(Re)fazendo o gênero no/do BDSM  

 O BDSM é um exemplo de cultura de grupos, é “muito mais uma 

somatória de grupos e principalmente de pessoas que se identificam pelas 

preferências sexuais e atitudes perante o mundo” (Leite Jr., 2000, p. 14), e 

que teve maior difusão a partir da Internet1116. Foi a partir da popularização da 

Internet que foi possível a criação de novos espaços para o debate sobre as 

práticas BDSM, como a criação de fóruns, sites e blogs, servindo como forma 

de socialização sem fronteiras das experiências, de redes de contatos e 

discussão sobre regras e convenções do/no sadomasoquismo erótico.  

 A necessidade da criação de regras de conduta no meio BDSM é muito 

importante, no sentido de que são acionados elementos que têm limites muito 

tênues, o envolvimento de jogos de poder com dor e prazer, que perpassa 

discursos sobre gestão do risco, de legitimação, despatologização e 

descriminalização. 
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 Para citar algumas regras fundamentais na elaboração do discurso 

sobre o caráter erótico e consensual das práticas BDSM, na década de 1980, 

foi criado o lema SSC (são, seguro e consensual) para desvincular qualquer 

imaginário negativo relacionado ao termo “sadomasoquismo”, bem como para 

impulsionar uma conscientização coletiva de que as práticas devem ser 

realizadas de forma sadia, principalmente em relações individuais1117. Essa 

questão está diretamente relacionada à patologização dos termos sadismo e 

masoquismo pelas ciências psi. Há, nesse sentido, a intenção de formação de 

um “campo de ética” (Leite Jr., 2000, p. 23) no meio BDSM, para propagar a 

necessidade do “machucar sem maldade (ou danos)”. Há também a 

safeword, cuja criação data de meados dos anos 1980. 

  O lema SSC significa praticar o sadomasoquismo em plena sanidade 

mental, o que geralmente inclui a não ingestão de bebidas alcoólicas e 

qualquer outro tipo de droga, um estímulo à segurança de ambas as partes, 

desde que seja assegurada a consensualidade dos participantes, e a 

safeword ou palavra de segurança, é um dispositivo que pode ser acionado 

por ambos os praticantes, no momento mesmo da prática, para avisar quando 

esta deve ser interrompida, no momento em que um dos praticantes chega a 

seu limite físico ou psíquico. O principal meio de difusão dessas regras, como 

fora dito, tem sido a Internet. 

Os blogs, apenas uma parte do material suporte online de informações 

sobre o tema, são palco para subidentidades no BDSM, personagens que se 

insurgem/voltam contra “a definição estritamente psiquiátrica/patológica da 

sua sexualidade através de uma política de afirmação identitária, expressa 

por um discurso de legitimação de objetivos bem definidos” (Zilli, 2009, p. 

483-490). As linguagens produzidas nos discursos que aparecem em 

diferentes formatos (relatos, artigos de opinião, contos, imagens, vídeos), em 

blogs, sites, redes sociais, “encontram-se num contexto de suporte à própria 

ideia de grupo identitário, pois reproduzem a noção de pertencimento através 

da informação de técnicas, conceitos e definições” (Zilli, 2009, p. 483-484).  
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Importante pensar a Blogosfera e com o BDSM como dois universos 

(Silva, 2012, p. 52) cheios de peculiaridades. Corroborando com Becker 

(2010), que lança mão do conceito de mundo como sendo uma “rede de 

indivíduos cuja actividade cooperativa, coordenada graças a um 

conhecimento partilhado dos meios convencionais” (p. 22), percebemos a 

complexidade desses dois mundos. O que eles pressupõem?  

 Tento apreender um pouco desses mundos a partir do material 

disponível online, em sites, blogs e no Facebook, lançando olhar sobre uma 

das características da Internet, de ser uma ferramenta possibilitada por 

cooperações que produzem os conteúdos que a constituem como tal. 

Tomando como foco as redes sociais, o que é produzido tem o caráter de 

efemeridade pela dinâmica da atualização das redes “mas na maioria dos 

casos transformam-se em rotinas e dão origem a padrões de actividade 

colectiva” (Becker, 201, p. 27). É nesse sentido que enxergo o que é 

produzido sobre o meu objeto de pesquisa.  

 Nos blogs pesquisados, as pessoas identificam-se como praticantes de 

BDSM, ou como praticantes de feminização masculina, relatam experiências 

vivenciadas segundo as convenções desses grupos, mas são convenções 

que são ressignificadas. Uma das problemáticas que surge na observação 

dos blogs, não apenas nessa situação, mas nas relações estabelecidas no 

mundo online, é estar atenta para aquilo que é inventado e o que é 

verdadeiro. Como identificar a veracidade de um relato? Esse é apenas um 

dos impasses que surgem nessa pesquisa, mas não no sentido de 

desqualificar os relatos ficcionais, porque estes não deixam de fazer parte do 

campo de produção de conhecimento. 

 Existe uma cadeia de cooperação (Becker, 2010, p. 46) no mundo do 

BDSM, apresentado-se necessária a produção de conhecimento daqueles 

que o detém, para que sejam discutidas e compartilhadas as experiências, 

seja online ou offline, portanto, para que seja possível a existência de material 

de pesquisa sobre o assunto, já que, para qualquer experiência, seja ela 

erótica ou não, as pessoas não partem do zero, sempre têm em mente 

alguma referência, baseando suas ações de acordo com normas e 

convenções que já existem e que são partilhadas (Becker, 2010, p. 49).  
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 A noção de convenção que aparece em campo não está desvinculada 

das noções comuns na teoria sociológica sobre “norma, regra, representação 

coletiva, costume e hábito. Todas estas noções remetem para as idéias de 

formas de pensamento comuns que estão na base das actividades de 

cooperação no seio de um grupo de pessoas” (Becker, 2010, p. 50), seja esse 

grupo qual for, inclusive grupos de pessoas que têm em comum o gosto por 

relações eróticas tidas pela sociedade conservadora como não-

convencionais.  

 As convenções, “Mesmo quando parecem fornecer indicações muito 

precisas, deixam lugar a uma parcela de indeterminação que será dissipada 

pelo recurso aos modos de interpretação habituais, ou através da negociação” 

(Becker, 2010, p. 51). É o que pretendemos problematizar, com os relatos 

ficcionais e/ou reais (re)produzimos nos blogs, sinalizando para os 

agenciamentos das percepções e representações dessas experiências. 

    

Domesticação do masculino 

 

 O primeiro blog que trago para problematizar a noção de submissão 

masculina, é o blog Submisso Real, que é muito significativo para pensar o 

contexto das experiências de submissão no BDSM, pois o autor do blog 

oferece ao leitor o relato d“as experiências e reflexões de um submisso 

real”1118, e pensar gêneros que estão perpassando essas experiências, 

fortemente interligadas com noções de hierarquia, poder e (inversão de) 

papéis de sexo. A primeira postagem do blog tem o objetivo de situar o leitor 

dos assuntos que serão apresentados. Esse texto, que é um texto de 

apresentação, data de 28 de outubro de 2009. Embora extensa essa 

postagem  nos parece muito significativa no sentido de introduzir prática em 

questão, levando em consideração que é o discurso de um sujeito específico, 

sobre sua experiência, e não algo que deve ser tomado como norma dentro 

do(s) grupo(s), embora traga elementos convencionais do BDSM: 

 

Olá a todos, sou um submisso, acredito que nós homens, somos 

inferiores às mulheres e devemos nos dedicar exclusivamente à 

                                                           
1118

 Mensagem que consta no banner do blog. 
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servir uma Dominadora. Tenho atração por vários fetiches, mas não 

penso muito no que desejo e sim no que minha Senhora quer. Desde 

que me iniciei no BDSM já tive a oportunidade de vivenciar algumas 

experiências boas e outras ruins, mas todas elas foram importantes 

para o meu desenvolvimento como submisso. Sempre me senti 

atraído por mulheres autoritárias e isso foi o que me trouxe até aqui. 

Atualmente deixei de lado os envolvimentos baunilhas e estou focado 

em me relacionar exclusivamente com uma Dominadora. Com um 

pouco de treinamento, disciplina e os fetiches certos, a cada dia me 

transformo num homem cada vez mais subserviente. Sou um 

entusiasta do universo Femdom e por isso afirmo que sou 

completamente contra a "dominação masculina". Eu respeito a 

posição dos Dominadores no meio BDSM, mas não consigo conceber 

uma mulher sendo castigada ou se curvando e servindo à um 

homem. Para mim os castigos físicos são usados em caráter 

disciplinatórios. Quando não estou servindo aproveito o tempo para 

conhecer pessoas, estudar sobre o BDSM e refletir sobre meu 

comportamento. Com isso sempre estou encontrando ou criando 

algum material interessante e que postarei aqui no blog. Espero que 

os assuntos escolhidos por mim ajudem os homens a ocuparem seus 

lugares devidos e as mulheres sua posição de direito. Afinal de 

contas todos os homens devem se curvar ao domínio de uma 

mulher
1119

. 

 O trecho nos apresenta algumas chaves para reflexão. Primeiro que ele 

se auto identifica como um submisso, um homem que acredita que os 

homens devem ser subservientes às mulheres, no entanto, reitera o contexto 

do BDSM quando se refere ao gosto por fetiches e aponta para a figura 

central nessa relação de dominação/submissão1120: a Senhora, que é uma 

mulher adepta do FemDom, ou seja, de Dominação Feminina, e que portanto, 

ocupa o lugar hierárquico de disciplinadora, dominadora e castigadora. Essa 

figura pode se utilizar de diversos artifícios para submeter seu escravo(a) ou 

submisso(a). De acordo com a definição de Dominação Feminina, no contexto 

BDSM, que ele próprio enfatiza, é de que a dominadora é alguém que cuida, 

                                                           
1119

 Disponível no link: http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/10/apresentacao_28.html. 

Acesso em 14 de junho de 2013. 

1120
 Ou ainda chamada de D/s, atentando para a grafia na qual a letra “D” se sobressai a letra 

“s”, sendo então desde a grafia observada a questão da hierarquia nas relações no contexto 

aqui abordado. 

http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/10/apresentacao_28.html
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pacientemente dos sentimentos, do corpo, do psicológico de seu “macho 

submisso”, pois ele é “Sua Propriedade”. Como propriedade, o submisso deve 

devotar sua existência às vontades e desejos da Dominadora, os quais 

sempre serão superiores do que do submisso. 

 

O submisso sente-se ligado à sua dominadora. Não tem de se 

descobrir sozinho, ou preocupar-se com uma boa performance, ou 

sentir-se competindo. A sua Dominadora está no controle da situação 

– tudo será como ela quiser que seja. O submisso não é responsável 

por nada mais além de fazer o que lhe é ordenado. É livre para se 

deixar levar até onde a sua Dona, a sua mente e o seu corpo os 

levarem. A sua moral deixa de ser um obstáculo, pois está sob a 

influência da moral de sua Dominadora
1121

. 

 

 Essa submissão, que acima de tudo é uma submissão consentida e, 

portanto, desejada, aparece nas postagens do blog sendo imposta e mantida 

com a utilização de acessórios e apetrechos, como o “cinto de castidade”. A 

utilização de um acessório que se assemelha a um cinto de castidade é uma 

peça dos jogos sadomasoquistas, não apenas para homens, mas também 

para mulheres, importando o caráter do castigo, o de impedir a ereção no 

homem, como uma forma de punição erótica.  

 

Nos dias de hoje, praticantes de BDSM utilizam-se desses objetos de 

privação para punir seus submissos com claros intuitos fetichistas. 

Mas se no passado representava um martírio sem fim a utilização 

desses cintos, hoje em dia funciona como um objeto de prazer para 

pessoas que tem fetiches dominantes e submissos. [...] Existem 

submissos que atingem um nível de satisfação intenso quando o 

pênis é colocado num desses suportes e trancafiado. Já nas 

submissas o tesão está no impedimento do coito já que o cinto cobre 

o orifício anal e o vaginal. A atração, o feitiço, daí a origem da palavra 

“fetiche”, funcionam como um imã ligando o praticante à sua fantasia. 

Assim explicam-se as velas, as camas de pau, as cangas, correntes e 

outros instrumentos. Enfeitiçados por cintos de castidade e loucos por 

práticas fetichistas Dominadores e submissos se entregam ao prazer, 

                                                           
1121

 Disponível no link: http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/10/dominacao-

feminina_28.html. acesso em 14 de junho de 2013. 

http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/10/dominacao-feminina_28.html
http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/10/dominacao-feminina_28.html
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luxuria e equipamentos para garantir cenas que esbanjam 

criatividade. Assim se vive uma fantasia, um jogo entre pessoas que 

estejam dispostas e combinadas a participar de alguma coisa em prol 

de aumentar o prazer e não sucumbir à rotina do sexo sem 

tempero
1122.  

 

 A punição com o cinto de castidade, no submisso, age como uma forma 

de “castração”. O cinto inibe tanto a ereção, a ejaculação, como garante que a 

dominadora tenha controle sobre o corpo do submisso, já que geralmente, 

esse cinto vem com um cadeado. Ter poder sobre o corpo do outro aparece 

como um elemento potencializador de prazer, de tesão. Seria como uma 

forma de não desperdiçar o sêmen do submisso, sendo um fator de retardar o 

momento do gozo, e a possibilidade dessa realização aumenta o prazer, a 

ponto de o submisso afirmar que “Com a abstinência a cada dia quero mais e 

mais transar e gozar” 1123.  

 

  

Da submissão à inversão de papéis no BDSM 

 

 O segundo blog que trago para a discussão é o Inversão de Papéis1124, 

o qual, diferente do anterior, é um conjunto de contos de pessoas que enviam 

relatos por e-mail, reais ou fictícios, para somar o material que é 

disponibilizado no blog, dentre eles, vídeos, imagens e textos de outros blogs 

que são readaptados.  Há mais ou menos 5 meses, ao digitar na ferramenta 

de busca do Google o termo “feminização forçada” esse foi o primeiro link da 

página. No momento da escrita desse artigo, não mais, o que remete ao 

caráter dinâmico da Internet quanto à atualização constante de dados. Outra 

característica que o difere do anterior, é que a autora do blog é uma 

dominadora, e não um submisso.  

                                                           
1122

 Disponível no link: http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/11/cinto-de-castidade.html. 

Acesso em: 14 de junho de 2013. 

1123
 Disponível no link: Link: http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/11/castidade-

forcada.html. Acesso em 14 de junho. 

1124
 Disponível no link: http://contosdeinversao.blogspot.com.br/. Acesso em: 5 de agosto de 

2013. 

http://submissoreal.blogspot.com.br/2009/11/cinto-de-castidade.html
http://contosdeinversao.blogspot.com.br/
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 Trazemos esse blog para pontuar, em algumas postagens/contos, e para 

pensar que a performance de gênero que o submisso aciona na prática de 

feminização é perpassada por vários elementos que são pontuais no sentido 

de ser algo que constrói e particulariza essas experiências. Alguns trechos de 

contos ilustram melhor o que pretendemos apontar: 

 

[...] colocou tudo que era possível sem esquecer os mínimos 

detalhes...batom, peruca  e até colocou duas bolas de bom-brio 

debaixo do meu sutienzinho para parecer um seio de verdade.... e 

logo eu estava...uma mulherzinha completa......Ela falou que hoje eu 

iria conhecer a melhor coisa da minha vida iria curtir momentos 

inesquecíveis que iria me marcar para o resto da minha vida.... e que 

jamais eu iria esquecer...Agora ela começou  a se produzir...botou um 

sutiem de couro, botou uma meia arrastão, colocou sua calcinha com 

aquele lindo pênis...Agora vc é meu...digo, minha garotinha, vou fazer 

vc sofrer sem sentir dor..vou realizar a minha e a sua fantasia... 

colocou uma musica super sensual, começou a dançar...e me pegou 

para dançar com ela...vem minha namoradinha vem..vem minha 

gostosinha....dançamos...ela começou a me alisar...Beijar-me...minha 

mulherzinha...minha putinha...vc quer ser minha pirainha sacana ou 

não....vamos aproveitar vc ta um arraso....vou te comer...mas,  tão 

bem comido e vc vai aprender como se trata uma mulher de 

verdade...mais alguns minutos nós estávamos rolando na cama como 

um casal..só que invertido... 

 

Paulo está na minha frente usando uma saia de látex bem apertada. 

Ele parece apetitoso, como sempre, mas hoje está com um balanço 

especial por causa das botas de salto... Esta noite ele será o centro 

das atenções como uma empregadinha bem obediente para três de 

minhas melhores amigas. Elas logo vão chegar e Paulo está 

preparando a casa para a ocasião, com a devoção de sempre...Já faz 

meses desde a última vez em que o deixei usar cuecas. Todos os 

dias eu o mando trabalhar usando minhas calcinhas ou a lingerie de 

seda que o mandei comprar naquela loja do shopping... Esta é 

apenas uma das pequenas coisas que faço com ele para que se 

torne uma perfeita escrava lésbica para mim...  

 Os dois trechos supracitados são fragmentos de contos do blog e, de 

certa maneira, servem bem para pensar no que pode fazer parte da montagem 

da performance da feminização: batom, peruca, lingerie, a insinuação de seios 
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em um corpo masculino, a penetração no ânus do homem, a humilhação 

psicológica com “minha garotinha”, “minha namoradinha”, “minha putinha”, o 

artifício da sedução para envolvê-lo, e a promessa de que ele enfim saberá 

como é ser enrabado. No trecho seguinte, mais elementos se repetem na 

construção do personagem: saia de látex apertada, o corpo gingando como de 

uma mulher sensual, salto alto, e o uso de lingerie. Esses acessórios 

feminizam, humilham, limitam os movimentos do submisso, e é essa a 

intenção, de um adestramento dos movimentos, da fabricação de um corpo que 

evoca outro gênero, mas que não deixa de ser o que é: ele é um homem 

feminizado, sendo adestrado por uma mulher, e sente prazer e se realiza nisso. 

 Mas tudo isso não faz dele gay, ou bissexual, ou transgênero. A 

experiência pode até deixá-lo em confusão sobre sua sexualidade. O trecho a 

seguir também ilustra um pouco do que inclusive um interlocutor1125 me disse 

sobre o fato de que o prazer de tudo isso é estar feminizado para uma mulher, 

o prazer provavelmente não existiria se fosse diante de outro homem. 

De vez em quando eu até me surpreendo com a minha coragem de 

me abrir e expressar o que quero e o que gosto. Pena que na maioria 

das vezes é mal interpretado. Sou heterossexual, muitas vezes chego 

a pensar que poderia até ser bissexual, mas nunca tive este tipo de 

relacionamento com um homem e nem isto me atrai sem a presença 

de uma mulher.
1126

  

  

 Mas depois de apontar isso tudo, o que afinal representa a feminização 

para quem a experimenta, além de uma inevitável desconstrução de gênero, ou 

porque não falar, em uma demarcação de gênero, no sentido de que coloca em 

lugares bem demarcados a mulher que domina e o homem que é “humilhado” 

com elementos femininos? 

                                                           
1125

 Em conversa informal com um dos interlocutores, com quem venho mantendo contato 

desde 2011, me disse que além de sentir prazer em mostrar-se feminino para uma mulher, 

falou sobre o fato de que, toda vez que compartilha no seu perfil de Facebook, mulheres semi 

nuas, a grande maioria de páginas fetichistas ou BDSM, ele se projeta naquelas mulheres, 

imaginando estar na posição da mulher, e não desejando-a propriamente. Não estou negando 

aqui o desejo dele pela mulher na imagem, mas me surpreendi com a fala. 

1126
 Disponível no link: http://contosdeinversao.blogspot.com.br/2009/11/historia-de-

bgnporno.html. Acesso em 01 de junho de 13. 
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Desfazendo o gênero na feminização masculina a partir das “relações 

anais” 

 O blog “Feminização no BDSM: uma experiência de vida proporcionada 

pela minha Dona”1127 é mais específico e, diferente dos outro blogs, seu dono 

é um homem submisso que pratica e fala exclusivamente sobre a experiência 

da feminização, elaborando seus discursos em primeira pessoa. O que me 

incomoda em relação a esse blog é que ele já está desatualizado e que não 

tem e-mail ou outra forma de entrar em contato com o autor do blog. Mas uma 

observação rápida, sem uma leitura das postagens, apenas dos títulos das 

postagens, me fez pensar que havia elementos muito interessantes pra 

pensar o recorte empírico da pesquisa. O que veio a ser comprovado quando 

da leitura do conteúdo das postagens. Há fotos pessoais na página, no perfil e 

em algumas postagens1128. Um ponto que acreditamos importante para 

pensar a feminização como uma humilhação mais psicológica do que física 

está no trecho que se segue: 

 

[...] acho que a feminização tem tudo a ver com masoquismo, pelo 

menos no meu caso. Porém quando falo que tem tudo a ver, não se 

enganem em pensar que é por causa do salto alto não rs, Mas sim o 

fator psicológico. Quem acompanha o blog sabe que meu espírito já 

feminino, e dentro da relação de dominação/submissão o lado 

feminino trás alguns aspectos que não existem no mundo masculino. 

Explico. A humilhação é muito mais forte para nós meninas, por 

exemplo, chamando um homem de "Cachorro, vagabundo" isso 

aumenta o ego masculino, "sim, sou comedor". Agora nós meninas 

não levamos por este lado não, imaginem quando alguém a chama 

de "vagabunda, vadia", é algo extremamente ofensivo e vulgar e nós 

não gostamos disso. Imaginem agora ampliar o campo psicológico 

feminino, ser tratada como uma vagabunda, uma piranha, como um 

simples objeto sexual...
1129 

                                                           
1127

 Disponível no link: http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/.  Acesso em 13 de junho de 

2013. 

1128
 Anotação de diário de campo do dia 13 de junho de 2013. 

1129
 Trecho da postagem “Feminização é masoquismo?”. Disponível no link: 

http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/07/feminizacao-e-masoquismo.html. acesso 

em: 13 de junho de 2013. 

http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/07/feminizacao-e-masoquismo.html
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 Muito interessante para pensar o masoquismo relacionado à feminização 

e a relação com o fator do psicológico feminino. Volta a indagação: por que a 

feminização é uma humilhação? Por que estar feminino é humilhante? Estar 

feminino é, portanto, uma humilhação desejada nesse contexto, e além de 

desejada, ela potencia o prazer sexual. Além da humilhação psicológica, da 

vestimenta feminina que adorna um corpo masculino, outro fator de 

humilhação é a penetração anal. O feminizado, geralmente, e no caso ao qual 

nos detemos, é penetrado por sua Dona, com acessórios diversos: plugs, 

dildos, consolos de borracha, vibradores e afins. Tudo nesse contexto é 

imposto ao submisso e percebido por ele como um adestramento, um 

verdadeiro adestramento de seus movimentos, de seu corpo, de seus 

agenciamentos, inclusive aprender a “ter relações anais”. 

 

 Vou ser bem sincera, ainda não gosto de dar a bundinha. Mas juro 

que quero gostar rs. Apenas a pouco tempo, durante uma tarefa que 

minha Dona me passou, eu comecei a entender o funcionamento 

para ter prazer. Do começo rs. Nunca me senti confortável com nada 

na região anal, sempre senti uma sensação estranha, incomoda. As 

poucas vezes que tive prazer, foi perto do orgasmo e depois de muito 

tempo "sofrendo" até me acostumar. A sensação de "cocô eterno" 

sempre me incomodou muito. Hoje em dia, com muita calma, muita 

calma mesmo consigo ter prazer, porém tenho que começar bem 

devagarinho, algo em torno de 20 minutos (acho) para o consolo 

começar a entrar sem machucar. Muita gente não gosta por que tem 

nojo ou alguma desculpa esfarrapada. Eu quero, e quero muito 

conseguir ter relações anais, afinal, é o único lugar possível rs
1130. 

 

 Esse trecho nos remete a ideia de passividade na relação sexual. A 

humilhação ao corpo masculino aparece em forma de submissão de sua 

masculinidade a penetração anal, por outra pessoa, no caso, uma mulher. E 

esse estar à mercê do outro, esse outro sendo a dominadora, é o ponto alto 

da relação, da entrega de si. A mulher que domina é uma mulher que sente 
                                                           
1130

 Trecho da postagem “Sentimentos anais”. Disponível no link: 

http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/05/sentimentos-anais-rs.html. acesso em 13 

de junho de 2013. 

http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/05/sentimentos-anais-rs.html
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desejo por um homem que está vestido de mulher, ou que está em uma 

situação de entrega a ela, que se coloca aos seus cuidados e “adestramento” 

do modo de andar, da vestimenta, da fala, da utilização de maquiagem, da 

realização de atividades domésticas (levando em consideração que a esfera 

doméstica é hegemonicamente feminina), etc. 

 

O lindo dentro da relação que tenho com minha Dona, é a 

possibilidade de ser um objeto, um objeto gostoso (no sentido de ficar 

do jeito que minha dona gosta) e que atiça os sentidos da Dona. Me 

vestir apenas por vestir desperta alguns sentidos eróticos, mas o 

êxtase está na confiança que uma tem da outra, possibilitando a 

libertação de sentimentos realmente femininos, ou seja, a sensação 

de uma mulher completa. Fui e estou sendo adestrada por minha 

Dona para ser a cadela que ela deseja, uma cadela sexy, ousada 

(eróticamente falando), gostosa e feminina. A feminilidade envolvida 

em nossa relação é o que desperta vários dos muitos sentimentos 

que há dentro da relação BDSM. O jeito sensual de andar, de mostrar 

as pernas cruzadas enquanto está sentada, quando é encoxada por 

trás e querendo retribuir a recompensa, quando sinto o cabelo sendo 

agarrado e sentir todos os sentimentos e podereres da minha Dona 

apenas pela proximidade de seu corpo com o meu
1131. 

 

 É enfatizado o discurso da prática da feminização como uma forma de 

liberação de si, uma forma de romper amarras. Não seria um vestir-se de 

mulher por vestir-se, mas uma forma de libertar-se de alguma coisa que 

oprime, de preconceitos, um atalho para experiências nunca vivenciadas, um 

“momento de liberdade constante e contínuo” 1132.  

 

Considerações finais 

 Acredito que fica muito complicado falar sobre o meu objeto de pesquisa 

nesse espaço porque, além de eu ter modificado meu projeto de seleção para 

o mestrado, no qual propus analisar os discursos de legitimação do BDSM 

                                                           
1131

 Disponível no link: http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/01/sexo-x-

sexualidade.html. Acesso em: 14 de junho de 2013. 

1132
 Disponível no link: http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/03/bdsm-x-mundo-

real.html. Acesso em 14 de junho de 2013. 

http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/01/sexo-x-sexualidade.html
http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/01/sexo-x-sexualidade.html
http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/03/bdsm-x-mundo-real.html
http://feminizacaonobdsm.blogspot.com.br/2009/03/bdsm-x-mundo-real.html
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nos blogs, identificando a forma como os sujeitos elaboram as postagens, os 

cenários dos blogs e como configuram-se nesse espaço (a identidade virtual). 

Modifiquei o foco do projeto em abril passado, e como não tive tempo de ir a 

campo e fazer uma pesquisa mais profunda, a impressão que passo com 

essa breve explanação sobre o objeto é em decorrência do pouco material 

lido sobre o tema. Embora eu tenha muitas leituras sobre BDSM, das redes 

sociais, blogs, sites e dos poucos trabalhos acadêmicos que o analisam sob 

diversos aspectos, não é o suficiente para explicar aqui. 

 É importante mencionar que tomamos as experiências elaboradas 

discursivamente pelos homens que praticam feminização como uma forma de 

pensar as categorias e problematizá-las como “pistas de reflexão” (WELZER-

LANG, 2004, p. 110), operando numa desconstrução de noções de masculino 

e feminino, a partir de análise de experiências que descontróem o masculino 

para reconstruí-lo tomando de empréstimo elementos do feminino, borrando 

as noções, não apenas de gênero, mas de identidade, no sentido de algo que 

é delimitado e delimitável. Portanto, nesse sentido, a proposta não foi de 

estudar os homens que se feminizam ou as mulheres que os feminizam, mas 

pensar os corpos que podem ser reconstruídos em experiências e 

performances de práticas eróticas não-hegemônicas. 

 O que tentamos mostrar aqui é o fato de que a prática da feminização é 

um processo desejado pelo submisso, é prazeroso para ele essa posição na 

relação SM. A feminização seria uma prática da submissão mais do que o 

masoquismo, mas apresenta elementos dele, sendo bem mais psicológica do 

que física. Ambas as práticas estão intimamente imbricadas. É, acima de 

tudo, um processo de entendimento do próprio corpo, da sexualidade, mais 

uma construção mental do que física, e isso que vai diferenciá-la de outras 

experiências crossdresser e a trans, que são tanto físicas como psicológicas. 

É um processo que é de dentro para fora, e não de fora para dentro.  

 

[...] A preparação física é simplesmente o ato de se montar 

(maquiagem, roupas e etc). Já a preparação psicológica é o que da a 

diferença de peso. Minha preparação psicológica sempre começa 

durante o processo da preparação física, no qual, tento me 

concentrar ao máximo para me liberar inteira como a cadela de minha 

Dona. Esquecer os problemas pessoais, esquecer compromissos, 
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esquecer tudo que há relação ao meu irmãozinho de corpo. [...] 

Sendo assim, o peso da dominação psicológica irá aumentar 

também, assim como minhas responsabilidades como cadela. Porém 

este peso "a mais" em nossa relação é algo muito almejado por mim 

e minha Dona. Esta dominação psicológica é algo que muito me 

agrada, muito, mas muito mais que meu lado masoquista e sei que é 

algo que agrada e muito minha Dona
1133

. 

 

 Realizei um esforço de desenvolver ao máximo essas poucas e talvez, 

simplórias e equivocadas, reflexões de meu diário de campo, numa atitude de 

ousadia em trazer para discussão o embrião de uma pesquisa de dissertação 

que não tem contornos precisos. Gostaria de agradecer ao meu orientador por 

ter me conduzido a pensar a possibilidade desse novo viés da pesquisa, aos 

colegas que contribuíram muitíssimo para as reflexões, que participaram do GT 

sobre “Culturas corporais, sexualidades e reconhecimento: novas moralidades 

em debate”, o Fórum “Construção de saberes e produção de conhecimento em 

sexualidade: convenções, mudanças e perspectivas na produção antropológica 

brasileira”, o GT “Direitos humanos, sexualidade e cultura”, da IV 

REA/ABANNE, evento que participei e que aconteceu em Fortaleza de 4 a 7 de 

agosto de 2013, no momento em que estava terminando esse artigo, à 

Universidade Federal do Ceará e ao CNPQ pelo financiamento da pesquisa, e 

por último, mas não menos importante, agradecer aos coordenadores do GT 

“Corpo(s), gênero(s) e multiplicidade(s): modos de subjetivação, processos 

políticos e outras/novas moralidades”, pela oportunidade de estar aqui 

dialogando com outras pesquisas. Muito obrigada! 
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Este trabalho tem o objetivo de discutir a articulação entre corporalidade, 

performance e gênero de um indivíduo transgênero na cidade de Teresina. O 

estudo problematiza as possíveis categorias classificatórias que incidem na 

constituição de sujeitos e identidades sexuais no meio urbano, a partir de seus 

“jeitos de corpo”. Constata-se que uma vez inseridos em contextos norteados 

por dicotomias, os corpos transgêneros ressignificam e desnaturalizam as 

relações entre gênero, corpo e sexo por meio de atos performativos. Para tal, 

partiremos da análise das performances que marcam e atualizam a trajetória 

de um sujeito, que se afirma lésbica, mas nas suas práticas cotidianas 

“negocia” sua corporalidade para ser reconhecido como membro legítimo do 

gênero com o qual se identifica. Na lógica do indivíduo estudado, o corpo é 

ressignificado por meio de diversas operações simbólicas: atitudes, formas de 

se vestir e jeitos de corpo fazem o “apagamento” das marcas da feminilidade 

enquanto produz semanticamente uma masculinidade divergente.  Considera-

se neste estudo as pesquisas sobre os transgêneros e transexuais, conforme 

estudo sobre gênero em Miskolci e Pelúcio (2007), e sobre a inteligibilidade dos 

corpos e gênero, a partir de Rago (1998) e Butler (2002). 

Palavras-chave: Corpo, Performance, Gênero, Transgênero. 

 

Conhecendo Edi 
 
O presente trabalho tem a intenção de trazer algumas reflexões sobre a 

trajetória de Edi, pensando como se da à articulação entre as noções de 

corporalidade, performance e gênero, e, como são negociadas as 

performances que marcam e atualizam sua trajetória, que ora se afirma lésbica, 

mas nas suas práticas cotidianas “negocia”  não apenas sua corporalidade 

para ser reconhecido como homem. Discute-se, ainda, a partir dessa trajetória 

de vida, a ideia de pertencimento desse gênero, investigando como esses 

deslocamentos são reificado e resignificados por Edi. 

Edi tem 30 anos, alto, cabelos anelados e fartos, corpo altivo, andar marcado 

pelo gingado das pernas e uma imobilidade dos ombros. Edi nasceu em 

Brasília, mas viveu grande parte de sua vida no Norte do país, no interior de 

Belém; morou na praia de Ajuruteua, aprendeu a pescar e a viver do 

artesanato.  Segundo ele, não teve tempo para entregar-se ao desamparo e à 
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dúvida, à vergonha ou medo. Nasceu com o “sexo feminino”, aprendeu como 

ele afirma a sobreviver às duras intempéries, a agir como homem. Não apenas 

o seu corpo foi interpretado como o de um, mas tudo o que nele estava 

associado o ajudaram a ser definido como tal: a forma de andar, de falar, o 

distanciamento mesmo da forma de ser feminino. As inscrições em seu corpo 

estavam também reforçadas em seu vestuário: invariáveis calças jeans, 

acompanhadas de camisetas ou batas. Usava chinelões ou tênis, quando não 

estava a andar descalço: pés grandes, acostumados ao chão quente. 

Edi gosta de cultivar maneiras gentis e de ser protetor: “é como eu ganho 

minhas gatas. É com meu jeito gentil e cavalheiro e meu violão”, diz.  Edi 

aprendeu a tocar violão ainda na infância, por volta dos oito anos de idade. O 

aprendizado foi com seu avô, músico autodidata de música erudita, e o seu tio, 

que tocava violão popular. Em Belém, ainda adolescente, profissionalizou-se, 

tocou na noite e assim comenta entre risos:  

No bar davam papel e caneta para os clientes para escolher a música 
que eles queriam ouvir, e muitas vezes, nesses papeis vinham 
bilhetes de meninas que queriam experimentar, ficar comigo. 
Também rolava uma paquera. Quando eu cantava, todo mundo 
olhava, claro. E se eu percebia que alguém retribuía o olhar, isso 
rolava a noite toda. Eu sabia que quando saísse, tinha uma paquera 
garantida. Graças a deus que eu toco, porque senão tava era 
lascada, brinca.  
 

Edi não se acha atraente porque foge aos padrões de beleza da sociedade por 

ser alta, ter o pé grande, ser nariguda e não ser malhada. Tais características 

não se configuram em um impeditivo para relacionamentos. Edi conta que 

andava com mulheres bonitas e que outras pessoas se aproximavam por 

causa delas. 

Edi explica que já teve até os trinta anos, nove relacionamentos sérios, e uma 

infinidade de relações casuais. As primeiras experiências sexuais ocorreram 

aos sete anos, com uma menina que tinha costume de brincar de casinha. 

Nessas ocasiões:  

 
sempre eu queria ser o marido. Eu sempre beijava as meninas 
porque era o marido na brincadeira. Selinhos: botava a mão e beijava 
a boca, essas coisas. Mas um dia, ela chegou com uma revista lá que 
tinha cenas de sexo e a gente foi para detrás de uma porta da 
garagem para nos beijarmos de verdade.  
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Edi rememora sua infância e nos conta que quando estava na escola infantil, 

Jardim I ou II brincava com sua amiga de ficar mostrando a “xerequinha”1137 

uma para outra, que usavam saias e ficavam puxando a calcinha para o lado, 

escondido, por debaixo da mesa. Nessa época, Edi acrescenta que nessa 

escola foi, na hora do recreio, a um quartinho de brinquedos, junto à despensa, 

com sua amiga: “nos agarramos lá, mas foi um abraço apertado, como de 

namorados, mas a gente não sabia namorar. Fomos pegas pela coordenadora, 

que mandou a gente sair de lá”. Essas são as memórias mais vividas desse 

período. Nesse período, Edi colocava bolas de plástico dentro da calcinha, 

afirmando que era seu “pinto”1138: 

 
Sempre fazia isso escondido. Usava meu quimono de judô dizendo 
que era um terno. As outras crianças sempre tiravam sarro de mim, 
dizendo que eu era ‘mari-macho’. Viviam cantando aquela música 
‘Maria Sapatão. Todo mundo me achava feia. Não suportava vestido, 
saia. Eu chorava até tirarem de mim, não tinha nada a ver comigo. Eu 
me vestia feminino, mas dentro do padrão, calça Jeans, bermuda e 
camiseta. Eu morava nessa época em São Luís e minha família era 
tradicional na cidade. Por causa disso, eu era aceita. Eu era obrigada 
a brincar com as crianças do meio social. Os adultos queriam 
conversar e faziam uma mesa para as crianças ficarem juntos. E 
dentro dessa tortura de ser obrigado a conviver um com o outro, você 
aprende a ter amigos. Se você não souber contornar isso, fica 
traumatizado, é difícil. 
 

Edi é fruto de um relacionamento que acabou quando ele tinha três anos. Seu 

pai permaneceu em Brasília, enquanto sua mãe o deixou com uma meia-irmã 

em São Luís. Para Edi viver em São Luís era bom, diz que era feliz, que tinha o 

melhor de tudo, uma tia que o amava como mãe, regalias, os melhores 

colégios. Dentro de casa nesse período seus familiares aceitavam seu jeito e 

recebeu o apelido de Lobão, pois vinha da praia, cabeludo e com os olhos 

vermelhos por causa do sal da praia. Sua tia só reclamava quanto a sua 

postura que considerava corcunda demais. Edi conta que já em São Luís por 

volta de 1989 praticava basquete e judô e que “os meninos não mexiam 

comigo, a gente era todo mundo igual”. E quando saia do judô encontrava com 

as meninas saindo da ginástica olímpica. Edi argumenta que virou o centro das 

observações por não fazer ginástica olímpica como era esperado: 

 
Eram as meninas da minha sala que estavam lá e me perguntavam: 
por que você faz judô, por que não fez dança olímpica? Nem eu sabia 
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dizer. Mas eu gostava. Era preferível dar porrada do que ficar 
dançando, aprendi a me defender. Eu achava que era muito diferente 
das meninas. Os meninos me olhavam na cara e diziam que eu era 
muito feia, que parecia um homem.  
 

Outro momento significativo desse período pontuado por Edi foi do período 

junino quando foram organizar a dança do boiadeiro da escola mencionando 

que a formação dos pares seria por meninos e meninas. Nessa ocasião foi “a 

última a ser escolhida. Fiquei com um menino que ninguém queria ficar perto, 

porque ele era deficiente devido à paralisia infantil, usava uma faixa morta de 

suja, tinha uns dentões, muito feio”. O professor que estava organizando 

argumentou que como os dois haviam “sobrado”, eles deveriam formar um par, 

no entanto, Edi afirma ter ficado desesperada e que aquilo parecia cena de 

terror, “era a dança do boiadeiro, calça jeans, camiseta quadriculada.. Minha 

família contratou fotógrafo e tudo e no dia, ele não foi. Fiquei lá, vestida de 

boiadeiro, até sentindo falta do menino. Tinha ensaiado tanto...”. 

Quando tinha 13 anos, sua mãe biológica se desentendeu com a meia-irmã e 

tirou Edi de São Luís, trazendo-o para morar em Teresina. Sua mãe não ficou 

na mesma cidade, pois já estava morando em Belém. Sozinha e sem vínculos 

com a nova família (avôs, meia-irmã e tios), Edi experimentou humilhações, 

solidão e rejeição. Esse período foi marcado por turbulências emocionais e 

outras descobertas sobre sua sexualidade e conflitos com o contexto familiar.  

Estar em Teresina não era seu desejo. Tinha deixado todas as suas 

referências afetivas e sociais em São Luís. Além disso, estava revoltado com a 

nova escola: ele considerava de qualidade inferior a que estudava em São 

Luís, onde ainda frequentava aulas de inglês e francês, e o reforço escolar.  

Em Teresina, acabou sendo expulso do colégio por mau comportamento. Era a 

sua maneira de dizer que não queria mais morar em Teresina. Porém, embora 

a sua tia solicitasse a sua volta, a família local não a liberou para voltar. Na 

nova cidade, começou a aflorar uma vontade ardente de ficar sexualmente com 

uma mulher. Começou a ter pequenos namoricos com meninas que conhecia  

na escola e na vizinhança, mas, quando teve a sua primeira namorada, 

começou a sair de casa sem falar nada a fim de encontrá-la. Passava longas 

horas longe de casa e isso chamou a atenção da família. Seus encontros 

permaneceram em segredo até que a avó da menina com que ficava descobriu 

as duas se beijando na cama. A senhora ligou imediatamente para a avó de 
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Edi, que reuniu toda a família para confrontá-la publicamente. Disse que 

haviam estendido suas mãos e que Edi estava “desprezando aquela ajuda”, 

que estava “jogando o nome da família na lama”. No meio da confusão, a sua 

avó resolveu comunicar o ocorrido para a mãe biológica de Edi. “Eu estava 

tranquila, pois achava que ela me apoiaria”. Mas a sua mãe, deu uma  

‘esculhambação’ por telefone, deixando Edi se sentindo mal.  

O julgamento familiar seguiu meses a fio, ficando Edi à margem. Ninguém 

falava mais com ele em casa, era ignorado, com exceção de seu tio, um jovem 

músico, que lhe dava conselhos. Tudo piorou quando sua meia-irmã achou um 

diário em que Edi confessava ter atração sexual por ela. A moça mostrou o 

diário a todos, e outra confusão ocorreu, e, desta vez, além da rejeição e da 

humilhação, Edi foi colocado em isolamento. Proibido de sair, passou a estar 

em vigilância constante. Foi colocado para dormir na sala. Passava os dias 

encolhido atrás das plantas do jardim. Ninguém parecia se importar com sua 

situação. Até que, com 15 anos, sua mãe resolve levá-lo para morar com ela 

em Belém. 

Nessa nova cidade, Edi começa a intensificar suas relações com mulheres. A 

escola era a menor de suas preocupações. Estava em uma pública, na periferia 

de Belém, repleta de jovens problemáticos como ela. Aprendeu a beber e a 

fumar, a sair à toa. Quando tinha 16 anos, namorou uma mulher com o dobro 

de sua idade, com quem tivera sua primeira relação sexual. A história acabou 

mal, porque a mulher, descrita como bastante atraente, tinha outras 

namoradas, que descobriam a relação e contaram para sua mãe. “Ai ela ficou 

com raiva tanto da mulher como de mim. Logo depois, terminei com ela, não 

fiquei tanto tempo assim”, explica Edi, que estava ansioso para conhecer 

outras meninas. Nesse meio tempo,conheceu também rapazes, com os quais 

começou um namoro sem sexo. 

Edi justifica que era tão difícil um rapaz se interessar por ele, que acabava 

dando oportunidade aqueles que manifestavam essa intenção. “A primeira vez 

que beijei um garoto foi aos 12 anos, ainda em Teresina. Não tinha interesse 

nenhum em namorar, queria era brincar”, conta. Em Belém, o seu jeito de “boy 

roqueiro” atraía rapazes que eram cobiçados por outras meninas. “Eu vivia de 

calça jeans, com o violão nas costas. Acho que era o fato de eu tocar, que 

atraía os meninos”, diz. Além disso, falava de coisas que os meninos 
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apreciavam, como música, videogame, skate. “Era uma conversa de meninos 

que a gente tinha”. 

Mas, depois de começar e terminar com esses namorados, aos 17 anos, por 

questões financeiras, começa a dar aulas de violão. É quando conhece Gi, 20 

anos, uma menina bonita (“muito gata”), que era noiva de um rapaz. “Eu tinha 

muitas inseguranças com ela. Era a sua primeira relação homo”, conta. Por 

esse motivo, resolveu “testar” a fidelidade da namorada, se passando por 

homem. Ligava para ela, engrossava a voz, e fingia ser outra pessoa, 

Henrique, um homem mais velho que se dizia “amigo de Edi”: 

Eu perguntava sobre o que ela tinha comigo, tirava as dúvidas da 
relação com ela, fingindo ser o melhor amigo dela. Ela sempre queria 
conhecer esse amigo, mas eu nunca ia. Um dia, ela começou a se 
apaixonar por esse ‘amigo’ dela e ficou dividida. Ai, quando eu revelei 
que era eu também, ela não quis mais falar comigo.  
 

Logo após essa revelação, a família da moça a mandou para outra cidade, em 

Tocantins, e soube que ela se casou com o noivo. Meses depois, Edi conheceu 

a Jan, que trabalhava na Arquidiocese de Belém e essa relação durou um ano 

(“fiquei com ela do final dos 17 para os 18 anos”). Para Edi, Jan não era 

entendida1139: ficava com ele, mas continuava mantendo relações com outros 

homens, afirmando que era para dar satisfações a sua família. Edi a 

surpreendeu na cama com um cara, e logo depois, Edi soube que Jan tinha 

ficado grávida. Essa situação determinou o fim do relacionamento. Nessa 

época, Edi, que continuava tocando violão, conheceu Van, uma jovem 

musicista. Sua família frequentava a Assembleia de Deus na cidade e quando 

descobriram o relacionamento, bateram na moça e a expulsaram de casa. 

Foram morar juntas na casa da mãe de Edi. A relação durou dois anos. O 

relacionamento terminou depois de uma viagem que fizeram a São Luís. Um 

dia, na praia, um rapaz veio, “deu em cima” e beijou sua namorada. “Ela não 

rejeitou o cara e ficou beijando ele na minha frente”, conta. O episódio 

desencadeou uma terrível discussão, que culminou com a volta antecipada da 

moça à Belém. Ressentido, Edi demorou mais do que havia planejado em São 

Luís. Quando voltou à Belém, encontrou Van namorando um rapaz, amigo de 

ambos: “Ela encontrou um cara, se apaixonou e quando cheguei não tinha 

mais nada para mim. Eles casaram”.  
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Após um período de sofrimento, Edi conhece Si, 32 anos, amiga de sua mãe, e  

vizinha do apartamento em que moravam em Belém. Essa relação durou dois 

anos, e foi bastante conturbada devido as bebedeiras e ciúmes da parceira. 

“Ela bebia e virava puta. Era difícil de controlar, tivemos uma relação 

conturbada, brigando muito. Depois de algumas vezes, em que chegamos às 

vias de fato, resolvemos terminar”, conta.  

Depois dessa fase turbulenta, aos 21 anos, Edi começa a se relacionar 

com So, 42 anos, uma mulher que já tinha em sua história alguns casamentos 

e filhos. Edi relata que ela era muito charmosa, “muito mulher mesmo!”. A vida 

sexual era outro ponto positivo, bastante satisfatória e excitante. Nesse ponto, 

Edi se entusiasma: “nosso sexo era bom também!”. Edi realiza-se na vida de 

casado, acha que a mulher o trata bem, cuida dele: faz a comida, cuida da 

casa, lava e passa sua roupa, mas, por outro lado, sente-se responsável em 

ser provedor. Com a perda do bar, o dinheiro torna-se difícil. Edi vende o carro 

que possui e compra um terreno na praia de Ajuruteua. Com o dinheiro que 

sobra, constrói uma moradia feita de madeira, capaz de resistir à maresia. 

Aprende a fazer artesanato, começa a vender as suas peças percorrendo 

quilômetros de extensão da praia todos os dias. So fica em casa, esperando-o 

chegar. Apesar das crises, tudo parecia tranquilo, até Edi fazer vestibular e 

passar para um curso no IFPA. A mulher considerava o estudo era uma 

ameaça e que assim o perderia. E os ciúmes eram estendidos para amigos em 

comum. 

Ela passou a fantasiar que estava namorando com o meu melhor 
amigo, que era gay. Tocou fogo nas minhas coisas e eu saí de lá 
fugida, depois de cinco anos de relação. A So, entre todas as 
mulheres que tive, era a única que era “sapato velho”

1140
. 

 

Edi gosta de enfatizar que com exceção de So, todas as demais 
mulheres com quem se relacionou tiveram suas primeiras experiências 
homossexuais com ela. É algo realmente importante de ressaltar, pois parece 
conferir um valor distintivo à sua performance sexual:  

Eu acho legal, porque elas nunca ficaram com outras mulheres e 
querem justamente comigo. Porém, elas sempre dizem que acham 
melhor ficar comigo e acabam voltando para os homens. Não 
entendo essa porra! Eu entendo como se os homens que elas tiveram 
antes não tivessem capacidade de dar orgasmos a elas, daí elas 
aprendem isso comigo, porque faço isso com elas, faço isso melhor, 
e quando elas voltam para os homens, a relação deles fica melhor. 
Digo isso porque já tive uma experiência a três com um casal. A Ges 
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 A única mulher que Edi se relacionou e que se assumia como lésbica, mesmo tendo em sua trajetória 

vários relacionamentos com homens. 
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tinha uma relação com o marido, tinham um bom relacionamento com 
o marido, mas tinha esfriado muito. Ela me conheceu sem ele, na 
praia, depois falou para ele que tinha tido uma relação comigo e que 
tinha sido boa. Ele gostou da ideia, ficou curioso e uma vez ela me 
convidou para ir para a casa dela, junto com o marido. Ele me falou 
que se eu quisesse tomar banho com a mulher dele, podia. Fiquei um 
pouco assustada no inicio. Ai ela veio mesmo para cima, querendo 
mesmo ficar comigo, falou que o marido tinha deixado. Acabamos 
ficando lá. Ele me viu transando com ela e depois que saí do quarto, 
eles transaram loucamente. Depois disso, ela me ligou dizendo que a 
relação deles tinha melhorado... ficou até grávida.  
 

Separada e estudando no IFPA, Edi conhece a Lu, uma colega de curso, 
que tinha um padrão de beleza que ele gosta: branca, de cabelo preto, e um 
jeitinho sensual. “Ela me quis acima de qualquer coisa”. A moça era casada, 
“tinha um bom marido”, e um filho, mas a relação estava esfriada porque o 
marido enfrentava uma disfunção erétil.  

  
Ela se prontificou a ficar comigo, depois de muitos olhares. Desde o 
primeiro dia que ficamos, não nos largamos mais. Ficamos dois anos. 
Eu namorando com ela, no meio da família. O marido dela não sabia, 
mas a gente convivia tranquilamente. Eu andava de mãos dadas com 
ela na rua, ao lado do marido, segurando a mão do filho dele. Na 
mentalidade dele, não imaginava que a gente tinha um caso. As 
pessoas falavam, e ele não acreditava. Ela também mantinha uma 
postura social bem legal. Ela achava que mostrando, poderia 
esconder mais, fazendo disso uma coisa natural, as pessoas jamais 
achariam isso que de fato acontecia. O marido nunca soube nem 
questionou. O filho me tinha como pai. Eu estudava com ele, 
comprava brinquedos para ele, brincava com ele. E eu o considerava 
um filho. A relação acabou porque cansei de esperar. 

 
A relação com Lu terminou quando Edi estava com 28 anos. Sentia-se 

desiludido, não queria mais casar, só brincar. Resolveu voltar para Teresina a 

pedido da mãe, que se encontrava doente. Estava na cidade a apenas um mês 

quando conheceu uma mulher bastante diferente das que tinha namorado 

anteriormente: ela tinha um jeito masculino. A surpresa, para Edi, é que a 

relação deu certo. 

Acho que esse jeito masculino me completou mais, me fez mais feliz. 
Em todos os aspectos, sexuais, de convivência, me completou 
bastante. Muitas vezes me sinto mulher dela, coisa que não me sinto 
com outras pessoas; outras vezes, o maridão. Acho que ela deve 
sentir a mesma coisa. Mas ainda assim eu a vejo mais delicada e 
feminina do que eu. Acredito que seja minha alma-gêmea. É com ela 
que quero viver feliz para sempre.ter um filho, deixar minha semente 
na terra. Eu sempre achei bonito parir, ter filho, mas não tinha 
estrutura emocional. Quando você tem um filho, quer ficar com a 
pessoa a vida toda a seu lado. Não tinha achado ainda a pessoa 
certa, mas agora achei.  

 
Status do discurso de Edi 

A presente trajetória revela como Edi se articula em uma rede de 

negociações entre seu corpo, performance e gênero. Nesse processo de 
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subjetivação, é possível observar que ora Edi se identifica como mulher 

(lésbica), ora como homem (viril), especialmente quando menciona, 

enfaticamente, que foi o primeiro na vida de muitas mulheres, garantindo uma 

vida sexual bastante satisfatória e muito melhor, até, da que elas tinham com 

os homens. Em outros momentos, Edi também se sente em “desvantagem” em 

relação aos homens, pois reconhece que não possui o corpo deles, e 

sobretudo, não possui beleza: é alto e narigudo, tem o pé grande, e seu corpo 

não é malhado. Quando se vê assim, seu discurso oscila, e deixa entrever um 

desacordo com a gramática existencial: “sei que não sou homem, que nasci  

mulher, mas tento me adaptar. Não me sinto confortável”, explica. Tal 

observação suscita Butler, quando ela lembra Lacan: “El cuerpo o, más 

precisamente, la morfología es uma formacíon imaginaria” (BUTLER, 2002, 

p.114). O falo, ou a ausência dele, é um ponto nelvrágico: 

Eu gostaria, algumas vezes, de ser homem. Fica mais fácil se 
relacionar com as mulheres que eu queria, menos preconceito, e é 
melhor para fazer xixi também. Mas nunca quis mudar meu corpo 
cirurgicamente. Aprendi a gostar de meu corpo, a me aceitar como 
mulher, mas, se ainda pedissem para escolher, escolheria ser 
homem. 

 
Em seu discurso, projeta uma outra morfologia, subjacente, resultado de suas 

reflexões sobre si. Quando está sem fazer sexo há algum tempo, refere-se ao 

“saquinho cheio”, à dor, o nervosismo e a angústia que sente até se “esvaziar”, 

alívio este que devolve seu bom humor, as maneiras tranquilas. Somam-se a 

isso, os comentários de seus amigos e namoradas, que o tratam mais como 

“homem” do que com mulher. Portanto, a escolha em usar o pronome “ele” 

associado à Edi tem a ver com a produção de uma subjetividade masculina. 

Essa masculinidade não lhe foi atribuída, mas tomada, assumida, 

desestabilizando os limites de inteligibilidade que são conferidos, por tradição e 

norma, aos corpos. “el falo funciona como uma sinédoque, porque La medida 

em que es uma figura del pene, constituye uma idealización y el aislamiento de 

uma parte del cuerpo (...)” (BUTLER, 2002, p.201). Evidentemente, como deixa 

entrever Edi, o falo simbolizado ganha materialidade na sua rotina, e é 

fundamental para sua performance masculina.  

Edi relata negociações constantes que faz consigo mesmo e na sociedade, 

junto aos outros, para manifestar seus desejos, especialmente, o de ser 

reconhecido em sua diferença. Edi manifesta socialmente uma imagem 
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idealizada de si, mais masculina, que se encontra materializada no corpo e 

para além dele: a voz mais grossa, a forma de andar, a ausência de 

feminilidade, de certas vaidades. No contexto doméstico, adora andar pela 

casa somente de cuecas. Era a única coisa que gostaria de se ver livre: dos 

seios.  

Assim, reflete-se, a ideia de performatividade, associada a essa trajetória de 

vida, parece subverter normas reiteradas, que são anteriores ao agente, mas 

que mesmo nesse tour de force em que ele se situa, permanecem “sendo 

permanentemente reiteradas, materializando aquilo que nomeiam” (MISKOLCI, 

PELÚCIO, 2007). 

Como já se afirmou, esse interlocutor também significa as suas práticas 

sexuais em uma perspectiva masculina, utilizando-se de símbolos, posições e 

sentimentos para se afirmar como homem, gerando um ciclo de prazer e 

conquista que se estende além da cama: 

Quando estou transando, imagino que estou penetrando a mulher, 
fazendo amor, de fato, como homem. Se agarrar minha bunda, 
demonstrar que estou dando prazer, fico com mais tesão ainda. Eu 
sinto como se estivesse ejaculando. Sinto completamente. Eu sempre 
vou para cima, faço amor igual a um homem, não escancho as 
pernas, alguém abre as pernas para mim; mas com essa atual 
mulher, já me abri mais.  

 
Nesse momento tentamos compreender a negociação dessas 

performances,  
 também para capitalizar uma masculinidade evocada por Edi, que 

sinaliza isso, quando fala do seu jeito gentil e cavalheiro para conquistar suas 
gatas, ou, quando ligava para sua ex-namorada fingindo ser um homem; ou 
mesmo pelo sentimento de ser pai do filho da Lu, mulher que considerava sua 
namorada, mesmo esta, sendo casada em que ele mesmo relata que “o filho 
me tinha como pai, eu estudava com ele, comprava brinquedos para ele, 
brincava com ele. E eu o considerava um filho”.  

Por outro viés, é possível perceber que tais performances estão 
imbuídas de elementos de força, ou seja, o discurso dessas performatividades 
se relacionam com um campo de força que produz uma corporalidade 
masculina que, para Edi, articula uma dinâmica da sexualidade e do desejo na 
organização das suas relações sociais. 

Diante desta fala, podemos refletir, também, como sobre a constituição 

da subjetividade masculina reordena as práticas cotidianas de Edi. Esse 

“significante performativo” não se aliena da realidade. Sabe-se mulher, com 

seu incômodo seu sexo biológico feminino, mas produz simbolicamente 

homem, com seu falo idealizado. Rago (1998), que reflete sobre a ocorrência 

de uma partilha cultural, fundamentada na divisão do universo em masculino e  
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feminino, afirma que, nessa perspectiva essencialista, os corpos não são 

apenas separados, mas colocados como se opondo entre si. E, nesse sentido: 

Ao mesmo tempo o desejo era pouco pensado e problematizado em 
nossos estudos, mesmo porque temos ainda operado com categorias 
pouco flexíveis que dão conta de algumas dimensões das relações 
sociais, muito mais racionais do que emocionais, psíquicas, intuitivas, 
sentimentais e afetivas, o que sem dúvida empobrece demais a 
experiência humana. (RAGO, 1998, p.90)  

 
         A importância de discutir o desejo nessa trajetória é que ele é o palco 

onde acontecem as performances, além de executar muitas das 

desconstruções que ficam apenas latentes nas análises sobre 

gênero/sexualidade. Debatendo desejo estamos exemplificando as noções que 

previamente conhecemos e fazendo com que “esse amor finalmente ouse dizer 

seu nome”, dando visibilidade à diversidade. É nesse trânsito que Edi se 

encontra e podemos perceber também nas suas narrativas, que demonstram 

uma dimensão sexual legitima, onde ocorrem sistemáticas negociações entre o 

que se chama de “masculino” quanto de “feminino”.  

Edi também mostra, em sua trajetória, que as fronteiras entre sexo, corpo, 

gênero se mostram mais flexíveis e surpreendentes do que ele poderia 

esperar. Tais constatações surgem, especialmente em relação à sua atual 

mulher: 

Por ela ter um jeito masculino, achei que ficar um pouco mais 
feminina supriria as necessidades dela. Eu acho que ela gosta, mas 
me surpreendi, porque vi que ela gosta de meu lado boy, que isso 
fazia ela mais mulher, fazia ela diferente e ela gostava. 

  
Nos meandros das relações de Edi consigo mesmo e com suas 

mulheres, problematizamos a respeito da performance de gênero em Edi, que 

ora aciona a masculinidade, e em determinados momentos, a feminilidade. Não 

é esse sujeito que busca a inteligibilidade e a coerência, mas somos nós, os 

pesquisadores, pois é da natureza dessa forma de investigar, buscar teorias 

que deem coerência aos fatos, aparentemente tão complexos e difíceis de 

ordenar.  

Em Edi, causa certa apreensão esses deslocamentos, que desnorteiam 

certos “enquadramentos” teóricos. Essa sua vontade manifesta de ser homem, 

maridão e pai, parece ser desconstruída pelo desejo, também ardente, de 

comportar-se, eventualmente, de forma mais feminina para sua atual mulher. 

Esses deslocamentos, refletimos, é o que possibilita o reconhecimento, tanto 
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de desejar como de ser reconhecido como um tipo à “margem com sentido de 

centro”, especialmente quando Edi manifesta o desejo de ter filhos, achando 

bonito “parir”. Essa margem de que estamos falando é tornada centro por meio 

das teorias queer, mas deixa dúvidas se ainda é cedo para falar em “igualdade” 

perante as variadas formas de vivência da sexualidade. Dançando sobre as 

duas vertentes, a inovação dos paradigmas sexuais e as permanências que 

ditam os padrões, vamos trazendo à tona sexualidades que se insinuam 

intensas no tecido social e que de alguma maneira deixam de ser estranhadas 

pelos próprios sujeitos/agentes que as encenam. 
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1. Introdução 

 A adoção, via judiciário, é guiada pelo princípio do “melhor interesse da 

criança” (BOCHNIA, 2010; TORRES, 2009). O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) afirma que a adoção deve ser deferida quando representar “reais vantagens 

para o adotando” (art. 43). Ainda que seja difícil definir o que, na prática, significa tal 

princípio, ele implica num minucioso processo de avaliação dos candidatos à 

adoção, visto que o principal objetivo desta não seria garantir “uma criança para uma 

família”, mas “uma família para uma criança”. 

  Nosso interesse é refletir sobre como as questões relacionadas ao gênero, 

orientação sexual e o inscrever-se como candidato à adoção em conjunto, quando o 

adotante é um casal, ou numa adoção monoparental, sendo o candidato solteiro, 

repercutem nesse universo da adoção. Estamos interessados, especialmente, nas 

intersecções desses marcadores sociais de diferença, nas representações sociais 

daí advindas. 

 O presente trabalho é fruto da nossa pesquisa de mestrado em Ciências 

sociais sobre as representações da homossexualidade nos discursos dos atores 

envolvidos no universo da adoção, ainda em curso. Configura-se, portanto, como um 

trabalho baseado em resultados preliminares, mas que a partir de entrevistas com 

alguns dos principais atores envolvidos no processo da adoção (psicólogos, 

assistentes sociais1141, candidatos à adoção, pais e mães adotivos, coordenadores 

de grupo de apoio à adoção), da análise de processos de habilitação1142 e adoção e 

da participação em congressos na área do direito sobre o tema, campo da nossa 

pesquisa, já nos permite afirmar certas regularidades que permeiam tal universo. 

Os estudos de parentesco se constituem num ramo clássico da Antropologia. 

Por meio dos diagramas de parentesco, sistematizados pelo pesquisador, 
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 Profissionais que compõem, pelo menos idealmente, a equipe técnica responsável pelos laudos psicossociais, 

peças fundamentais para a habilitação de candidatos à adoção e para a efetivação destas, uma das bases sobre as 

quais o juiz decidirá sobre o deferimento da adoção. 
1142

 O processo de habilitação do candidato é o que atesta, caso seja deferida a habilitação, que este se encontra 

em condições para adotar uma criança ou adolescente. O processo de adoção é o que terá como resultado a 

filiação de uma, ou mais, criança(s) ou adolescente(s) por meio do vínculo jurídico estabelecido pela decisão do 

juiz. Em ambos os processos a atuação da equipe técnica das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, é 

fundamental. Outro ator importante no processo são os Grupos de Apoio à Adoção. O candidato à habilitação na 

comarca do Rio de Janeiro é obrigado a participar de um número determinado de reuniões. Tais grupos 

funcionam tanto para o esclarecimento do processo quanto como uma rede de apoio e solidariedade aos 

candidatos à habilitação, aos já habilitados e, algumas vezes, aos pais adotivos através da partilha de suas 

vivências. 
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desenhavam-se as relações entre membros de uma mesma família ou clã que, em 

última análise, serviam para a compreensão da distribuição de poder, da relação 

entre grupos, enfim, da própria estrutura social do povo em questão.  

 A realidade do parentesco tem como desdobramento a consideração a 

respeito dos papeis de gênero numa dada sociedade. É, por exemplo, a partir da 

posição diferenciada de homens e mulheres, no fato de um destes sair de seu clã ou 

aldeia para se unir à do cônjuge, e a partir das regras de descendência que se 

definem sociedades patrilineares e matrilineares.  

Mais do que exemplos numa multidão de casos etnográficos, a função social 

específica de cada gênero ganhou em Lévi-Strauss (2003) importância fundamental 

para a própria constituição do “social”, o “pra lá” da fronteira que distingue o 

especificamente humano da natureza: a emergência da cultura.  

A partir do paradigma da dádiva, proposto por Mauss (1974), como forma de 

relação social essencial nas sociedades consideradas “primitivas”1143, Lévi-Strauss 

constrói uma teoria da organização social que se baseia nas regras de parentesco. 

Em sociedades sem Estado, o conjunto de direitos e deveres, regras e tabus que 

fornece a identidade social a cada indivíduo do grupo é proposto através das 

relações de parentesco, responsáveis, então, pela própria organização da 

sociedade. As trocas entre grupos são meios de estabelecer alianças, essenciais à 

vida. Dentre os bens trocados para este fim, em primeiro lugar, encontram-se as 

mulheres.  

A estrutura universal da troca simbólica tem as mulheres como objeto, 

realizando-se por meio da instituição do casamento. A mulher proporciona a 

continuação do clã, essencialmente masculino já que sãos os homens do clã que 

permanecem nele e é deles que lhe vem o nome. A continuidade do clã que a 

mulher assegura se dá, sem dúvida, através da geração de descendentes, objetivo 

funcional da troca, mas para além desse fim material, haveria uma dimensão 

simbólica importantíssima na troca de mulheres: é ela que estabelece a ligação 

entre clãs e nesse sentido possibilita a própria existência social.  

A troca de mulheres é uma necessidade surgida diretamente da proibição do 

incesto, tabu essencial já que evita quaisquer ambiguidades nas relações de 
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 Segundo Mauss a troca de presentes entre membros de um grupo social e entre grupos sociais diversos seria 

uma forma privilegiada de construir alianças sociais. Para maiores explicações:  MAUSS. Ensaio sobre a 

dádiva: Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas in Sociologia e Antropologia N. 2, São Paulo, Editora 

Pedagógica e Universitária, 1974. 



 

 

3 

 

parentesco tão essenciais à organização social. Faz-se necessário então a 

exogamia, a prescrição de se buscar esposas fora do núcleo doméstico, ou seja, de 

trocar as mulheres, o que “fornece a regra fundamental e imutável mantenedora da 

existência do grupo enquanto grupo” (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 522). 

Se Lévi-Strauss vê no tabu do incesto o limiar entre “natureza” e “cultura”, já 

que ele interditaria a libido, o sexo biológico, em nome de uma lei, ou seja, de uma 

instância cultural, a consequente necessidade de trocar as mulheres constituiria 

também uma lei universal, ou nos termos de Lévi-Strauss, uma estrutura elementar, 

desse modo, as regras de parentesco conforme interpretadas pelo autor não seriam 

consequência de um estado particular da sociedade, mas constituiriam o próprio 

estado social (LÉVI-STRAUSS 2003). 

Bourdieu (2011) chama a atenção de que, para além da lei do incesto, haveria 

uma dinâmica motriz da troca de mulheres na necessidade de acúmulo de poder 

simbólico, manifesto pela ideia de “honra”. Desse modo, não só a escolha da noiva é 

realizada em um clã honrado, mas em um que garanta as condições da noiva em 

preservar tal honra, representada sobremodo pelo símbolo da virgindade em muitas 

culturas, “constituída em medida fetichista da reputação masculina” (BOURDIEU, 

2011, p. 58). Símbolo da honorabilidade da casa paterna, a mulher deve também ser 

instrumento de reprodução simbólica do clã que a recebe pelo matrimônio. 

Multiplicar a honra do marido é a principal função social da esposa. Bourdieu 

enxerga nas atribuições femininas no casamento tais como a da manutenção dos 

contatos sociais através da organização dos aniversários, jantares, a tarefa de 

preservar e aumentar o capital social, as relações sociais significativas do clã a que, 

depois da troca, a mulher passou a pertencer. 

O papel da mulher nas trocas simbólicas, conforme proposta por Lévi-Strauss, 

é o de objeto, nunca de sujeito, são os homens que as trocam para realizar alianças, 

tecer a sociedade. Lévi-Strauss equipara a função feminina nas trocas simbólicas ao 

signo linguístico, à palavra: que ganha sentido ao representar uma realidade que 

está para além de si mesma. Por mais que, nos parágrafos finais do último capítulo 

de As estruturas elementares do parentesco, se reconheça à mulher ser não 

somente um signo, mas um produtor de signos, não somente isso como exercer seu 

papel a partir de um valor pessoal, a função da mulher é meramente estabelecer os 

laços entre os clãs em que ela circula, os homens desses clãs são os verdadeiros 

sujeitos. 
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A função do feminino no “tráfego de mulheres” de Lévi-Strauss provocou uma 

série de críticas. Bourdieu (2011) enxerga no postulado da troca simbólica de 

mulheres não uma estrutura universal inerente à organização da sociedade, mas 

uma aplicação histórica abrangente do princípio de divisão sexual que informa a 

amplos aspectos da realidade, do mundo do trabalho à dimensão simbólica, 

princípio esse que não seria uma lei universal, mas expressão da lei social 

hegemônica da dominação masculina. 

Rubin (1993) afirma que todo sistema de parentesco é moldado a partir do 

que ela denomina de “Sistema de sexo/gênero”, certa interpretação da dimensão 

biológica do sexo segundo critérios convencionais. Se os vários sistemas de 

parentesco colhidos a partir das etnografias estudadas por Lévi-Strauss podem ser 

reduzidos à algumas formas elementares na qual a troca de mulheres desempenha 

papel essencial, isso significa que tais sistemas de parentesco já estão informados 

por um ethos de dominação dos homens sobre as mulheres e não que se tenha 

alcançado alguma espécie de lei estrutural e por isso necessária da organização 

social. Segundo Rubin (1993), no momento em que Lévi-Strauss vê a essência do 

parentesco na troca de mulheres realizada entre homens, ele está construindo uma 

teoria da opressão sexual que, no entanto, permanece implícita em sua obra. 

Sem pretender esgotar a discussão sobre a função dos gêneros na “troca 

simbólica” fundante e mantenedora da própria organização social, segundo Lévi-

Strauss, tomamo-la apenas como um exemplo de como a discussão do parentesco 

é congênere às questões de gênero, a primeira traz implícita, certas posições a 

respeito dos gêneros que, sendo mais refletidas criticamente, como nos caso das 

teorias antropológicas sobre o parentesco, ou fruto de um imaginário social sobre o 

que seja “o homem” e “a mulher” sempre estão presentes, servindo de base ou, pelo 

menos, reforçando certos argumentos sobre as questões de parentesco ou da 

parentalidade1144. 

 

2. Gênero, Orientação sexual e conjugalidade no universo da adoção 

                                                           
1144

 Entendemos que o termo “parentesco” é mais amplo do que “parentalidade”. O primeiro abrange vários 

“parentes” em diversos graus de relação a partir de uma pessoa de referência que, no diagrama de parentesco, é 

marcado como “ego”. A parentalidade, no sentido atribuído ao termo neste trabalho, designa as relações paterna 

e materna exclusivamente. Uziel propõe o uso do termo “parentesco” ou “parentela” para designar os “membros 

da família para além do casal e dos filhos jovens” (UZIEL, 2007, p. 106). 
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Ainda que o objeto de estudo principal da nossa pesquisa de mestrado seja a 

questão da orientação sexual e não a identidade ou os papéis de gênero, a 

proximidade temática e, muitas vezes, o imbricamento dessas questões nos 

discursos, tem feito surgir na pesquisa uma série de afirmações que tematizam certo 

imaginário social a respeito dos gêneros, a partir das questões específicas presentes 

no mundo da adoção. Isso não é de se estranhar já que, como aludimos 

anteriormente, o campo do parentesco traz em si, problematizada ou não, uma 

relação com as questões de gênero. O que também se aplica à adoção já que esta é 

uma forma de constituição de família por via de descendência não biológica, mas 

social. Além do mais, como também é bastante presente nos estudos 

antropológicos1145, a questão da educação, dos cuidados infantis, temas afins ao do 

universo da adoção, se constitui em campo privilegiado para perceber as 

expectativas a respeito dos papeis sociais de gênero, pois a educação visa que a 

criança os incorpore, naturalize-os.  

Nas entrevistas da pesquisa com psicólogos, o momento em que a relação 

entre papeis de gênero e cuidados infantis mais se explicita é no questionamento 

sobre as funções parentais1146 quando exercidas por um casal homossexual. Essa 

questão é relevante porque a importância das funções parentais para um 

desenvolvimento “sadio” da criança tem sido usada como argumento contra a 

adoção homoparental já que tais funções aludiriam à uma ordem simbólica que, em 

                                                           
1145

 Só a título de exemplo dos estudos que escolheram  os cuidados infantis para abordar a questão de gênero 

podemos citar a obra clássica de Mead, Sexo e temperamento (1979). 
1146

 Por “funções parentais” entende-se o papel simbólico fundamental atribuído a cada gênero no 

desenvolvimento da personalidade infantil. A importância dos papéis de gênero, na teoria freudiana clássica, se 

percebe, sobretudo por meio do chamado “Complexo de Édipo”. Meninos e meninas passariam por um estágio 

inicial em seu desenvolvimento tomando ambos por objeto da libido a figura da mãe. A partir daí, em processos 

diferenciados, dentre os quais a psicanálise clássica deu muito mais atenção para o dos meninos, ocorreria o 

corte do desejo libidinal em relação à mãe, graças à figura do pai, a identificação progressiva do menino com o 

pai, pelo medo da castração que esse lhe inspira, a escolha do pai pela menina como objeto amoroso e a 

identificação dessa com a mãe. Tais processos seriam fundamentais para que tanto o menino quanto a menina 

incorporem os papeis de gênero a cada um atribuídos, tornando, desta forma, os indivíduos aptos para a vida 

social pela consolidação da sua identidade. A conceituação do que seja o “masculino” e o “feminino” atuantes 

como modelo parental necessário para o desenvolvimento satisfatório da criança é estanque, rígida, de base 

biológica em última instância, acusa a crítica feminista à psicanálise clássica. Há uma ampla discussão se tal 

“conservadorismo” em relação aos papéis de gênero seria inerente a Freud ou um enrijecimento posterior na 

interpretação de suas obras por seus discípulos. Para uma apresentação resumida das propostas clássicas de 

Freud ver: STOLLER, R. Masculinidade e Feminilidade: Apresentações de gênero. Para a crítica feminista à 

psicanálise ver: BUTLER, J. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 2008. 236 p. e NARVAZ, M. KOLLER, S. A marginalização dos estudos feministas e 

de gênero na psicologia acadêmica contemporânea. Psico v. 38, n. 3, Setembro/Dezembro. 2007. p. 216-223. 
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última instância, determinaria a necessidade da binariedade de gênero não só para 

o desenvolvimento infantil, mas também como condição inalienável da cultura1147.  

Se compreendermos a dimensão psicológica da diferença sexual como uma 

estrutura atemporal, ou seja, como algo dado de antemão e independente das 

situações históricas em que é vivida, qualquer mudança na forma como os papéis de 

gênero são exercidos na sociedade representará uma possibilidade de perversão ou 

psicose na ordem simbólica em que se estrutura o que é o masculino e o feminino. 

Se, no entanto, como propõe Judith Butler (2006 apud ARÁN, 2008, p. 659) 

compreendermos o próprio simbólico não como uma estrutura transcendental à 

história, mas como sedimentação de práticas sociais por meio das quais, 

reiteradamente, se traça um destino social específica para homens e mulheres, 

então, as possibilidades de subversão destas práticas não necessariamente 

significarão uma ameaça à cultura e à civilização, em outras palavras, não é uma 

estrutura simbólica atemporal que determina as práticas, estas constituem, 

reiteradamente o “simbólico” e o des-historicizam.  

De acordo com o que foi pesquisado até o presente momento, a importância 

das funções paterna e materna se mantém no discurso dos envolvidos no mundo da 

adoção, porém, flexibilizando-se o exercício dessas em relação à pessoa que as 

desempenhará na educação da criança. Reconhece-se assim que a função paterna 

“precisa existir” em três instâncias, “proteção, limite e direção”, e a função materna 

“se realizará provendo o vínculo, a nutrição e a organização”, sendo assim, estará 

garantida à criança “sua estrutura psíquica”, independente do gênero de pessoas 

que exerçam tais funções (Processo de habilitação nº 1).  

 Numa entrevista com um casal de lésbicas que são candidatas á adoção, 

uma das mulheres esclarece que acha importante a referência masculina e feminina 

para a criança, mas que estas não precisam vir necessariamente do casal. O 

convívio social com os amigos, com a escola, com os parentes homens das duas 

seria suficiente para cumprir essa função (Ana e Bruna)1148. A mesma “solução” 

aparece no relatório psicossocial do processo acima citado, como se trata de um 

                                                           
1147

 Um exemplo recente de como essa “lei simbólica da diferença de sexos” embasa discursos que defendem a 

família nuclear heterossexual como única forma adequada ao melhor interesse da criança é o debate francês 

suscitado pela aprovação do “casamento homossexual”.  A respeito do debate anterior na França, por ocasião da 

aprovação do pacto de parceria civil ver: UZIEL, A. P. GROSSI, M. Parceria civil e homoparentalidade: o 

debate francês in GROSSI, M. UZIEL, A. P. MELLO, L (orgs.). Conjugalidades, parentalidades e 

identidades lésbicas, gays e travestis. Rio de Janeiro: Garamond. 2007. p. 189-210. 
1148

 Os nomes dos(as) entrevistados(as) são fictícios. 
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casal homossexual masculino, as funções parentais, que “exigiriam” a diferença 

sexual, seriam supridas tanto pelo “equilíbrio do casal”, quanto com a “ajuda das 

madrinhas e dos amigos que os cercam” (Processo de habilitação nº 1). Apesar de, 

ao longo da entrevista, deixar claro que uma pessoa de sexo oposto ao do casal 

homossexual adotante é plenamente capaz de ser a referência “masculina” ou 

“feminina” para a criança, Flávia, psicóloga de uma vara de infância e juventude, cita 

um caso de devolução de criança adotada porque para o menino a figura do pai 

seria importante, sendo que o casal de mulheres que o adotou não pôde lhe 

proporcionar essa experiência. 

 Uma entrevistada militante da causa da adoção afirma que o melhor seria 

substituir “maternidade” e “paternidade” por “parentalidade” para nomear de forma 

“exata” a questão. Essa postura é a mesma defendida por Elizabeth Zambrano, 

psicanalista e antropóloga, em comunicação oral, durante o painel “A filiação no 

direito homoafetivo” do III Congresso de Direito Homoafetivo, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, realizado no corrente ano. Zambrano defende que os papeis 

atribuídos tradicionalmente à pai e mãe, são papéis de cuidador, “pai” e “mãe” são 

apenas os casos mais comuns de cuidadores.  

A polêmica clássica em relação às funções parentais na psicanálise seria 

fruto de uma justaposição da instância psíquica à biológica. Segundo um 

entrevistado, psicólogo de equipe técnica, não é necessário um pai para te mostrar o 

“código do masculino”, teria sido a psicologia que “vinculou esse tipo de bobagem”. 

De acordo com outra entrevistada da área da psicologia, as eventuais resistências à 

adoção de casais homossexuais baseadas nessa questão da “ordem simbólica da 

divisão dos sexos” teriam como motivação fundante, na verdade, o simples 

preconceito com relação à homossexualidade.  

A importância das funções, “paterna” e “materna”, mantém importância no 

discurso dos entrevistados, não assumindo tal função simbólica, na imensa maioria 

dos discursos, a feição mais geral de “função parental”, ou “função de cuidador”, 

como proposto por Zambrano. O que se propõe nos discursos é a desvinculação 

dessas funções do exercício necessário dos pais, ademais impossível no caso de 

casais homossexuais, pela não diferenciação sexual. Assim, uma criança filha de 

duas mulheres pode contar com a “figura paterna” através da convivência com os 

amigos e com os parentes homens do casal, do mesmo modo que uma criança filha 

de dois homens contará com a madrinha e amigas do casal, como visto no trecho de 



 

 

8 

 

entrevista citado acima. Flexibiliza-se o ator que exercerá as funções, mas não a 

ligação dessas com a binariedade dos gêneros quase como se o cumprimento de 

tais funções se desse nesses casos, assim como em outros onde não existe na 

parentalidade a divisão de gêneros, mães solteiras, por exemplo, por uma espécie 

de suplência em relação ao modelo único que garantiria de antemão, sem 

necessidade de justificações, as exigências psíquicas das funções parentais, aquele 

na qual a parentalidade é vivida a partir da diferença de gênero, o da família nuclear 

composta por: pai, mãe e filho.  

As funções parentais, que numa interpretação clássica correspondem à 

importância das representações dos gêneros como tais para o desenvolvimento 

infantil, não seriam exercidas pelos pais/mães, no caso de adotantes homossexuais, 

mas por outras figuras de convívio próximo à criança. É possível ainda uma crítica 

mais radical a esse princípio de divisão sexual presente na questão das funções 

parentais: Por que os conteúdos simbólicos que organizam a psique infantil 

precisam ser classificados em “masculino” e “feminino”? Zambrano et al. (2006) 

afirma que a função paterna enquanto promotora da separação psíquica entre mãe e 

filho, atribuição clássica da psicanálise, pode ser compreendida como a necessidade 

da entrada de um “terceiro” na relação, não necessariamente alguém do sexo 

oposto ao da mãe: “Tanto nos casais gays quanto lésbicos, a função de “terceiro” 

pode ser exercida pelo parceiro/a do pai/mãe” (p. 24). Para a criança, o importante 

seria a descoberta de um(a) “outro(a)” para o qual se orienta o desejo do(a) pai/mãe. 

Assim, as marcações específicas de gênero nas funções parentais não só não 

precisariam estar ligadas aos pais especificamente, como, de fato não precisariam 

existir enquanto necessidade só satisfeita pela binariedade de gênero.  

A adoção é uma forma de parentesco que tem, dentre as suas 

especificidades, a formação de relações de filiação não por via biológica, através da 

transmissão de conteúdo genético dos genitores à criança, mas social, por meio de 

um processo jurídico, excluindo-se dessa consideração as adoções feitas extra-

judicialmente que não são alvo de nossa pesquisa. Se na filiação biológica, o 

“sangue” entra como valor moral importante, perceptível pela expressão “sangue do 

meu sangue” que indica, tradicionalmente, uma relação extremamente próxima, 

distinta de outras, até merecedora de privilégios específicos graças à via biológica 

que une os indivíduos nesse tipo de relação, o valor moral que desponta como 
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essencial promovendo a união do vínculo na filiação por adoção é o “afeto”, valor 

jurídico fundamental desse universo (BOCHNIA 2010).  

O código civil de 1916 interpretava a família a partir de um viés patrimonialista 

no qual o sangue garantia aos filhos biológicos nascidos no interior do casamento o 

reconhecimento exclusivo dos direitos de herança, excluindo os, assim chamados, 

bastardos. Era a hereditariedade, atestada pelo vínculo do matrimônio legal, o valor 

essencial para a definição de “família”. A Constituição Federal de 1988 consagrou o 

princípio do afeto, do cuidado e o pleno desenvolvimento da personalidade de cada 

membro como os valores fundamentais das entidades familiares reconhecidas pelo 

direito:  

 

“O prestígio da afetividade fez surgir uma nova figura jurídica, a 
filiação socioafetiva, que acabou se sobrepondo à realidade 
biológica. A moderna doutrina não mais define o vínculo do 
parentesco em função da identidade genética” (DIAS, 2007, p. 
107)1149 

 

Se na filiação biológica homem e mulher tem um papel diferenciado e 

inconfundível na geração do futuro filho, sendo necessário um gameta “masculino” e 

um “feminino” para isso, a condição para a filiação por via adotiva é um valor que, se 

espera, perpasse indistintamente a homens e mulheres candidatos à pais adotivos, 

sejam casais heterossexuais, homossexuais ou adoções monoparentais: o afeto, a 

capacidade de cuidado, de respeito e de promoção da alteridade do filho desejado, 

critérios importantes de motivação para a adoção em candidatos analisados pela 

equipe técnica, segundo as entrevistas.  

Ainda que a capacidade de afeto seja algo que, a princípio, não distingua 

homens e mulheres, percebe-se nas entrevistas da pesquisa, certas atribuições de 

predicados, quer enobrecedores, quer potencialmente perigosos em relação aos 

cuidados infantis, que tem sua origem num imaginário sobre o que constituiria cada 

gênero de modo mais específico e oposto em relação um ao outro.  

O universo dos cuidados infantis, das relações familiares, do afeto com as 

crianças é, socialmente, uma dimensão tradicional do feminino. Na divisão sexual do 

trabalho, cabe aos homens o espaço público e a elas o doméstico.  O mundo da 

                                                           
1149

 Contraponto interessante a esta assunção da paternidade socioafetiva sobre a biológica é o desenvolvimento 

de métodos tecnológicos de averiguação da paternidade que promovem o material hereditário de pai pra filho 

como essência incontestável de paternidade, o famoso “exame de DNA”, cada vez  mais usado como prova 

fundamental nos processos de reconhecimento da paternidade (FONSECA 2004). 
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adoção, sendo um espaço jurídico de constituição de relações familiares é também 

marcado por essa associação com o feminino. Recorrente nas entrevistas com 

candidatos à adoção é a percepção por eles relatada do processo como algo 

demorado, aflitivo que envolve certo sofrimento por causa da espera da guarda 

definitiva, o que se expressa muitas vezes, nas entrevistas, por analogias ao 

processo biológico da filiação, evidenciando uma certa “feminilização” do universo 

em questão.  

Carla, mãe adotiva, afirma que se as pessoas que dizem que gravidez e parto 

são coisas difíceis passassem pelas delongas do processo de adoção, saberiam o 

que é realmente complicado. Um casal de lésbicas também compara o processo ao 

parto e afirma que quando foi, finalmente, buscar a criança no abrigo, quem a 

carregou ao colo foi uma prima porque as duas estariam de “resguardo”. Daniele, 

coordenadora de grupo de apoio à adoção, incentiva que os candidatos habilitados 

continuem a participar do grupo, afirmando que assim como a mulher grávida faz 

ultrasonografia, exames pré-natais, a preparação dos pais adotivos consistiria em 

participar das reuniões do grupo de apoio à adoção. De Sigly diz que os valores 

modernos que tornam alguém um “bom pai” e uma “boa mãe” são, sobretudo, 

socialmente femininos, o que exige que os pais mudem mais do que as mães em 

relação às novas configurações parentais (DE SIGLY, 1996, apud UZIEL, 2007, p. 

28). 

 A centralidade do valor “afeto” para a filiação moderna em geral e, ainda 

mais, para a que se realiza via adotiva, visto ser o afeto o único elo da ligação 

“pais/mães-filho” nesse tipo de parentalidade, faz com que se naturalize o desejo de 

adotar quando a requerente, ou as requerentes, são mulheres e provoca, em 

contrapartida, certo estranhamento diante de requerentes homens quando estes se 

apresentam sozinhos. 

 Esta lógica binária de “naturalização” e “estranhamento” parece perpassar 

mesmo a questão da orientação sexual dos requerentes, ainda que no caso 

específico de casais homossexuais masculinos, a intersecção entre gênero 

masculino e orientação homossexual produza um efeito diferenciado nas 

expectativas a respeito da capacidade de cuidado e das motivações idôneas de tais 

requerentes para a adoção.  

Uziel (2007) relata que a adoção monoparental, ou seja, na qual o/a adotante 

pretende adotar só, provoca questionamentos próprios a respeito desse tipo de 
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adoção, talvez motivados pela resiliente ideia de família como composta por um 

casal mais a prole, apesar da Constituição Federal de 1988 reconhecer igualmente a 

comunidade de apenas um dos pais com seu(s) filho(s) como entidade familiar (art. 

226, parágrafo 4). Uziel diz que quando o candidato à adoção monoparental é um 

homem isso provoca maior espanto que no caso de ser uma candidata.  

Uma psicóloga entrevistada para nossa pesquisa confirma a recorrência com 

que se naturaliza o papel de mãe, pela atribuição da maternagem, do cuidado 

maternal, ao feminino, afirmando que o olhar sobre o candidato homem à adoção 

monoparental é diferente sim, “mais preconceituoso com certeza” (Flávia). Supõe 

que isso se deva à “literatura” que afirma que a maioria dos abusos sexuais contra 

crianças são cometidos por homens e que o “olhar, sem querer, fica contaminado 

por esse dado.” Há uma representação do masculino como mais “sexual”, ou pelo 

menos como portador de uma sexualidade mais impositiva, explícita, pública, o que 

pode ser lido, de todo modo, como fruto das condições sociais machistas que 

restringem a vida sexual das mulheres, muito mais do que a dos homens, basta ver 

que o termo “garanhão”, que designa o homem com intensa atividade sexual com 

múltiplas parceiras, tem conotação positiva enquanto “piranha”, “vadia”, aplicados à 

mulheres com atividades sexuais análogas a dos homens classificados como 

“garanhões”, são ofensivos.  

A atribuição de uma “hipersexualidade” ao homem, possível geradora de 

abusos sexuais contra a criança, pode em alguns casos ser acentuada pela 

orientação homossexual, quando assume, então, os contornos morais de 

“promiscuidade”, clássico estigma associado aos homossexuais masculinos. Na 

mesma entrevista acima citada, Flávia afirma que quando um homem sozinho vem 

adotar há, só por esse fato, a presunção de que ele seja homossexual e que 

portanto representa um perigo para a criança: 

 

 “Não tem problema nenhum uma mulher sozinha ser mãe biológica 

ou em termos de adoção, mas um homem sozinho as pessoas já 

acham: “Ah, então só pode ser homossexual, será que não vai 

abusar da criança?” (Flávia) 

 

Segundo Goffman (1978) o estigma destrói a possibilidade de atenção para 

outros atributos que o indivíduo estigmatizado possua. Isso normalmente ocorre 
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inferindo-se uma série de características a um indivíduo ou grupo pela simples 

presença de um predicado tido como negativo, causa do estigma, por exemplo, 

quando se associa a homossexualidade masculina com a promiscuidade de forma 

automática. Em um laudo psicológico favorável a habilitação de um casal 

homossexual masculino, argumenta-se que o casal está junto porque tem carinho 

um pelo outro e “a relação não é baseada apenas no sexo” (Processo nº 2), 

afirmação que não se encontra em nenhum processo cujo pretendente à adoção 

seja um casal heterossexual. 

A acentuação pela homossexualidade de uma atividade sexual ainda mais 

intensa que a atribuída ao gênero masculino parece se dar, de forma mais 

recorrente, em relação ao homossexual masculino solteiro. Por outro lado, ou talvez 

como uma estratégia de desestigmatizar este tipo de adotante, Uziel (2007), a partir 

de sua pesquisa sobre adoção e homossexualidade, afirma que em relação aos 

casos em que o pretendente é um homem homossexual haveria “uma certa 

feminilização do requerente homossexual, no sentido de aproximá-lo de um modelo 

palatável de componente de uma família monoparental” (p. 200),  o que 

representaria uma estratégia de qualificação do homossexual masculino à adoção 

pela aproximação deste do universo feminino, do mundo do afeto, da capacidade de 

cuidado demonstrada pelo candidato.  

Se a naturalização da capacidade para os cuidados infantis da mulher é 

presumida já quando a candidata adota monoparentalmente, a adoção por casais 

lésbicos se mantém como lugar resguardado de possíveis abusos infantis. A adoção 

conjunta por lésbicas pode até acentuar essa dimensão de cuidado já presente no 

caso da adoção monoparental por mulher, como responde, em tom jocoso, mas nem 

por isso menos revelador, uma candidata lésbica que pleiteia a adoção junto com a 

companheira quando perguntada sobre a importância do “papel de pai”: “A criança 

terá duas mães. Quer melhor coisa que isso?” (Ana).  

A adoção por casais homossexuais masculinos ainda que não seja totalmente 

isenta do perigo de abuso que ronda as pretensões de adoção monoparentais de 

homens1150, parece gozar de status diferenciado em relação ao do homossexual que 

                                                           
1150

 Uma questão persistente é quanto ao sexo biológico da criança a ser adotada, em decorrência de um possível 

abuso sexual por um casal de homens que preferem adotar um menino ou da influência que a sexualidade dos 

pais teria sobre a orientação sexual da criança (UZIEL 2007). No processo de habilitação do casal homossexual 

masculino citado neste trabalho (processo nº 2), a sentença do juiz determinou que a criança a ser adotada teria 

que ser do sexo feminino. Os requerentes apelaram da decisão e ganharam.   
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se candidata sozinho. Se na pesquisa de Uziel (2007) era recorrente uma tentativa 

de descolar a homossexualidade das representações de “promiscuidade” e 

“instabilidade” a ela associadas, através de uma espécie de “promessa de celibato” 

ou de “bom comportamento” (p. 200) no caso de adotantes gays solteiros, a 

conjugalidade parece provocar um acréscimo de respeitabilidade na forma como o 

homossexual que está numa relação estável é percebido, em alguns casos tornando 

o casal homossexual menos suspeito, inclusive, do que o homem heterossexual que 

se candidata sozinho à adoção. Uma coordenadora de grupo de apoio à adoção, 

afirma que fica muito mais tranquila quando vê um casal gay adotar uma criança do 

que um homem heterossexual solteiro “por causa da pedofilia” (Daniele), justificando 

que “o gay, o homem que escolhe um outro homem pra parceiro, nossa, eles são de 

um respeito com aquela criança...”.  

Em um texto clássico, Rubin propõe a existência de níveis de 

“respeitabilidade erótica” demarcados fundamentalmente por uma linha divisória 

entre a ordem e o caos sexual. Elabora também uma “pirâmide de respeitabilidade 

erótica” na qual as vivências quanto mais próximas do topo são as mais 

respeitáveis, topo esse ocupado pelo casal heterossexual em idade reprodutiva, 

unidos, ao menos, pelo casamento civil. Em decorrência das mudanças nas formas 

de viver a sexualidade, experimentadas, sobretudo, a partir das décadas de 60 e 70, 

alguns comportamentos próximos à fronteira que diferencia os comportamentos 

socialmente aceitáveis dos abjetos, estariam ultrapassando-a, ou seja, começariam 

a ganhar respeitabilidade. Este seria o caso das uniões heterossexuais de pessoas 

não casadas civilmente, da masturbação e de certas vivências homossexuais. 

Mesmo reconhecendo que “boa parte da homossexualidade continua no lado mau 

da linha”, se a vivência homossexual for “em casal e monogâmica, a sociedade está 

começando a reconhecer que ela inclui uma gama completa de interação humana.” 

(RUBIN, 1984, p. 16). 

 

Considerações finais 

O texto de Rubin parece promissor para entender a diferença no status do 

adotante homem de acordo com o seu estado civil, em união estável mais confiável 

do que solteiro, e capaz até de, desde que “casado”, dar maior credibilidade a um 

adotante homossexual do que a um heterossexual, se este último se candidatar 

sozinho.  
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Sendo assim, as intersecções de identidade de gênero e orientação sexual no 

mundo da adoção são atravessadas também pela questão da conjugalidade. Não é 

possível avaliar separadamente a influência dessas instâncias sobre o imaginário 

que alimenta o discurso dos envolvidos no mundo da adoção. Elas formam um 

sistema no qual a inflexão que cada uma recebe a partir dos dados pessoais dos 

indivíduos que as encarnam, influenciam e interferem nas outras, ainda que, a partir 

dos dados colhidos até agora na pesquisa, se possa auferir que o estar em uma 

união estável representa uma vantagem para o candidato homem “casado”, em 

relação à caracterização moral idônea deste.  

Talvez o que sustente esse prestígio da conjugalidade no universo da adoção, 

seja a representação de família como composta de “pai, mãe, filho(a)” que, a 

despeito de todas as transformações presentes nos novos arranjos familiares ainda 

subsiste como uma espécie de referencial imaginário em nossos dias. Segundo 

Zarias (2008) mesmo com o reconhecimento por parte do direito, a partir da 

Constituição de 1988, de uma maior pluralidade das formas de família, na prática 

jurídica, especialmente as que envolvem litígios, ocorreria, a partir da eleição de 

certos critérios de análise dos casos, a redução dessa pluralidade ao “modelo ideal 

de família socialmente legitimado” (p.22). 

Há de se pensar, a partir da coercitividade de tal modelo, se o recente 

reconhecimento das uniões estáveis homossexuais como entidades familiares não 

se dá justamente porque, sendo o afeto o valor fundamental que caracteriza a 

família, essa “nova” forma de família não faz senão confirmar o modelo conjugal 

ideal.  

Existe um intenso debate se o reconhecimento estatal das uniões 

homossexuais seria a única forma de garantir direitos a homens e mulheres que 

estejam vivendo em parceria. Que se lute para que tal parceria se inscreva na figura 

jurídica do “matrimônio”, parece para além da garantia efetiva de direitos, 

representar uma vitória simbólica: atestar uma “normalidade” para os que foram (e 

são, em muitos contextos ainda) considerados anormais fazendo-os adentrar ao que 

é tradicionalmente considerado a “célula mater” social: a família. Nesse sentido, 

nada parece atestar mais tal “normalidade” do que a possibilidade legal da 

paternidade/maternidade. Resta saber se deslocar a linha da respeitabilidade, como 

diz Rubin, para incluir as famílias cujos pais são homossexuais é suficiente, já que 

outras experiências e vivências não conjugais da homossexualidade não só 
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continuariam “de fora”, como poderiam sofrer uma ainda maior estigmatização 

(BUTLER 2002). 
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RESUMO: 

A partir do curta-metragem “TÁ” se discute as relações com a diferença e a 

produção de subjetividades entre dois garotos. Discute-se o uso de substâncias 

psicoativas e sua ligação com o sexo, a articulação do corpo vibrátil e produção de 

corpos sem órgãos no encontro, e a produção erótica de cus no corpo na produção 

desejante. 

 

Palavras-chave: produção de subjetividades; corpo sem órgãos; cu 

 

ABSTRACT: 

From the short film “TÁ” that discusses the relations with the difference and the 

production of subjectivities between two boys. It discusses the use of psychoactive 

substances and their connection with the sex, the articulation of vibrated body and 

production of bodies without organs in the meeting, and the production of erotic ass 

at the production desiring. 
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Assistimos ao curta-metragem Tá (Brasil, 2008. Direção: Felipe Sholl) e o 

tomamos como um dispositivo para cartografar a reinvenção do cu nos corpos, 

acompanhando as sensações (des)articuladas entre o uso de substâncias 

psicoativas e o uso dos prazeres nos processos de subjetivação de dois 

personagens anônimos. Dois personagens que se multiplicam em muitos, quando 

nos incluímos na multiplicidade de um mais um sempre mais que dois: dois atores 

(Fernando São Thiago e João Ferreira), dois roteiristas (Rafael Lessa e Felipe 

Sholl), dois produtores (Jonathan Nossiter e Karin Aïnouz) e vários espectadores. 

Nessa cartografia em curta-metragem, problematizamos os agenciamentos de 

enunciação das identidades no imaginário social e nas representações acerca das 

nossas práticas sexuais e dos motivos pelos quais os personagens do curta e nós 

usamos drogas e usamos cu. 

Nesse curta, de quatro minutos e cinquenta e sete segundos, a relação 

espaço tempo na arte de pensar em movimento (DELEUZE, citado por MACHADO, 

2009) contribui para que possamos questionar as relações de poder que se 

configuram entre o instituído e o instituinte tanto no que se referem à reinvenção do 

cu nos corpos como no que se referem à estigmatização dos lugares: as margens, 

as periferias, as favelas, os terreiros de umbanda, os terreiros de candomblé, as 

ruas de prostituição, os locais de uso de drogas; lugares considerados o cu do 

mundo, onde o vento faz a curva... 

En el Pequeño Larousse (1997), culo, nome masculino do latim culum, é 

considerada uma palavra vulgar atribuída ao ânus e às nádegas.  Não encontramos 

a palavra cu no Abecedário de criação filosófica (Kohan et. al., 2009). Há caralho, 

mas tá faltando cu.  
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Os atores que se inscrevem nos personagens, cuja existência só existe na 

encenação, falam de um cu que se deixa dizer, lavar, penetrar, sujar, experimentar...  

Falamos da reinvenção do cu nos corpos para dizer pele como superfície de 

inscrição, criação e invenção.  Se “o mais profundo é a pele” (VALERY, citado por 

PELBART, 2009), o cu é a superfície mais sensível das intensidades da pele, mais 

sensível à dor e mais sensível ao prazer. Não por acaso, os órgãos genitais, em 

especial o cu, são os espaços mais violados no corpo torturado durante as ditaduras 

políticas (KEIL, 2004) e nas situações de tortura nas quais um indivíduo submete 

outro individuo, como por exemplo, nos estupros às mulheres ou na tortura antes da 

morte aos gays e às travestis e transexuais por homofóbicos e transfóbicos. 

Parafraseando Berthold Brecht na relação que ele faz entre a barriga da fome 

e a moral (citado por VALLS, 2004), pensamos que, no uso do dispositivo da 

sexualidade (FOUCAULT, 1988), primeiro vem o cu, depois vem a moral. Isso fica 

evidente quando nos assustamos com a história da repressão sistemática do 

feminino ou da caça às bruxas e aos sodomitas – no período que vai do fim do 

século XIV até meados do século XVIII (MURARO, 2000; RANKE-HEINEMANN, 

1996). Quem tem corpo tem cu, e quem tem cu tem medo; não obstante, quem usa 

o cu inventa coragem para enfrentar o medo das ditaduras heterossexuais.  

Na análise do curta, quando nos remetemos à reinvenção do cu no corpo, nos 

referimos às pregas do cu para falar das possibilidades das dobras do fora1151 - 

invenção e escrita de si – que o sujeito dá para não cair na reprodução de um modo 

de vida no qual o significante falo simboliza universalmente todas as relações de 

poder – redução epistemológica que o associa ao significado de um único enunciado 

e do sexo único, borrando a feminilidade como política de existência. A reinvenção 

do cu nos corpos aponta para a necessidade de um movimento permanente para 

destituir a heterossexualidade compulsória (RICH, 2010) e as relações de poder 

instituídas a partir do falo e para instituir novas relações e novos modos de 

existência na perspectiva do devir sensibilidade, não rasa nem funda, profunda 

sensibilidade. 

Adentremos ao banheiro masculino da escola, local onde o roteiro é colocado 

em cena, para que possamos compor a paisagem psicossocial virtual e fazer a 

cartografia das afetações do corpo, as afetações dos personagens e as nossas. Um 

                                                           
1151

 Referência ao fora em Blanchot, Foucault e Deleuze (LEVY, 2011). 
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dos personagens está lendo, sentado ao lado do espelho – a esse, em alguns 

momentos, iremos nomeá-lo “Leitor”. O outro entra para mijar – a esse, em alguns 

momentos, iremos chamá-lo “Outro”1152.  

A deixa que relacionará o uso de substância psicoativa ao erótico será um 

dos motivos pelo qual o outro se interessa pelo pó e pelo sexo e pelo sexo e pelo pó. 

Sexo e droga, droga e sexo aproximam o Outro do Leitor e também do espectador. 

Quem é o Outro diferente de nós mesmos? (DUSCHATZKY e SKLIAR, 2001). O 

Leitor e Outro são do mesmo sexo? O Leitor e o Outro são drogaditos? O leitor e o 

Outro são traficantes ou usuários de drogas? 

Essas perguntas que tratam de classificar os personagens em categorias 

soam descabidas no contexto do curta e nos contextos da sociedade 

contemporânea, nos quais a produção de subjetividades fragmentadas e os 

produtos do mercado global vêm se transformando em objetos e vícios de consumo; 

quase tudo é consumido como droga: sexo, carro, imóveis, roupas, calçados, 

chocolates, álcool, cigarro, serviços, trabalho mortífero, etc. Trata-se, como ressalta 

Suely Rolnik (1997), do agenciamento do desejo na produção de toxicômanos de 

identidade. Por meio desses agenciamentos de enunciação de ordem política, 

econômica, ideológica, midiática, social, religiosa e afetiva (GUATTARI e ROLNIK, 

2010), o consumo vai se configurando nos processos de subjetivação de cada um 

de nós que estamos identificados com determinados produtos, fixados em uma 

identidade e a modos de vida normalizadores ou às drogas sintéticas, dietéticas, 

calóricas, ansiolíticas, antidepressivas etc. 

 

Arte em movimento 

 

Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas. Por isso 
o cartógrafo serve-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não só 
escritas e nem só teóricas. Seus operadores conceituais podem surgir tanto 
de um filme quanto de uma conversa ou de um tratado de filosofia (ROLNIK, 
2006, p. 65). 

 É a partir dessa colocação de Suely Rolnik sobre as possibilidades de fontes 

teóricas do cartógrafo que escolhemos o curta-metragem “TÁ” para análise. 

Também como a autora nos propõe em relação a sua obra vamos ver essa 

produção cinematográfica com um olhar que não se dá apenas através de nossos 

                                                           
1152 Esses termos foram escolhidos, pensado nos espectadores do filme, nos leitores e autores desse 
artigo. 
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olhos de retina, mas de nossos olhos vibráteis, esse encontro não se dá também 

apenas através de nossos corpos como materialidade territorializada, mas como 

espaço da sensibilidade e das produções desejantes, das desterritorializações 

através da produção dessa escrita e do desejo de prodizir corpos sem órgãos – CsO 

(DELEUZE e GUATTARI, 1996; 2010). 

 No curta ocorre um encontro entre o Leitor e o Outro num banheiro público. 

Nesse encontro seus corpos se cruzam com o uso de cocaína, com paus, cus, 

bocas e dedos que parecem desobecer à lógica dos usos dos órgãos, e com 

desejos que brotam e pedem cada vez mais possibilidades de saída, proliferam-se 

na criação de outras passagens. A esses “ingredientes” acrescentaremos nossos 

corpos vibráteis, que estarão nessa discussão se misturando aos afetos e desejos 

produzidos no e pelo filme nos corpos dos personagens, em nossos próprios corpos 

e nos corpos de quem vê o curta ou lê esse texto. 

 Essa, como já assinalamos, será uma experiência cartográfica dos corpos e 

afetos envolvidos nessas produções, assim, tomamos para nós “a coragem de falar 

por afeto, por experimentação, falar em nome próprio, falar no singular” (ROLNIK, 

2006, p. 40). Singular não num sentido de um sujeito único e unívoco de discurso, 

não nos seria possível, pois somos mais que um, e ainda que fosse apenas um de 

nós que escrevesse o texto ainda assim seríamos muitos habitados por todos os 

atravessamentos político-desejantes de nossas experiências, e, além disso, no 

mínimo já estaríamos falando como muitos devido ao encontro com a obra artística 

da qual partimos, com os encontros com os autores que devoramos, num 

movimento antropofágico no decorrer da escrita do texto (ROLNIK, 2006). Singular 

aqui toma o sentido de uma produção de modos de vida singulares que endossamos 

na apropriação do filme, que reinvidicamos numa necessidade de abertura ao 

múltiplo através de microrevoluções nos corpos (GUATTARI e ROLNIK, 2010). 

 A cartografia se caracteriza como uma forma de acompanhar os processos de 

subjetivação e “as estratégias das formações do desejo no campo social” (ROLNIK, 

2006, p.69). Nessa empreitada ao cartógrafo importa “o grau de abertura para a vida 

que cada um se permite a cada momento” (ROLNIK, 2006, p.69); de que forma 

circulam os afetos num determinado contexto; o que produz vida nessas formas de 

experimentar a realidade e o que, ao contrário, despontecializa os sujeitos. Através 

desses critérios, como cartógrafos nos proposemos a acompanhar as linhas que vão 

sendo traçadas no decorrer do curta-metragem no encontro entre os dois 



 

 

23 

 

personagens. Em que momentos essas linhas geram fluxos de desejo? Em quais 

momentos esses fluxos são cortados para a produção de ainda outros desejos e 

afetos? Nos interessa o movimento realizado nesses cortes-fluxos desejantes 

(DELEUZE e GUATTARI, 2010). O cartógrafo é aquele que “deixa seu corpo vibrar 

todas as sequências possíveis e fica inventando posições a partir das quais essas 

vibrações encontrem sons, canais de passagem” (ROLNIK, 2006, p. 66), que busca, 

para além das inteligibilidades, uma cartografia de um território que se mostra 

nômade, desterritorizado ou, ao menos, desterritorializável, que se coloca em 

contato com os desejos que circulam nos encontros sem ter a intenção do 

estabelecimento de uma interpretação por ter a consciência de que “as máquinas 

desejantes nada representam, nada significam, nada querem dizer, e são 

exatamente o que se faz delas, aquilo que se faz com elas, o que elas fazem em si 

mesmas” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 380). 

O que faremos pode ser considerada uma cartografia de cartografia em curta-

metragem, uma vez que, as próprias experiências dos personagens do filme podem 

ser consideradas cartográficas, no encontro de seus corpos eles criam tentando 

encontrar linhas de fuga, ansiando reinventar os corpos e os desejos, apontam para 

a necessidade de novas territorialidades através de uma reapropriação de territórios 

já desprovidos de sentido, produzem artifícios em seu encontro, o que é o mesmo 

que dizer que tratam de produzir desejos através da criação de mundos. “O desejo é 

criação de mundo” (ROLNIK, 2006, p. 56), produção de realidade, pois, “se o desejo 

é produtor ele só pode sê-lo na realidade, e de realidade” (DELEUZE e GUATTARI, 

2010, p. 43), e para entrar em contato com esses novos mundos é necessário 

“dispor-se a acolher os movimentos de desterritorialização e territorialização de seus 

afetos. Movimentos que só o corpo vibrátil (...) pode captar” (ROLNIK, 2006, p. 35). 

 Nessa cartografia de novos desejos, de novos mundos, e que se dá no 

momento mesmo de sua criação não havendo uma sequência lógica de tempo entre 

esses dois fatores, cada um em sua experiência se valerá de um  

fator de a(fe)tivação em sua existência. Pode ser um passeio solitário, um 
poema, uma música, um filme, um cheiro ou um gosto... Pode ser a escrita, 
a dança, um alucinógeno, um encontro amoroso – ou, ao contrário, um 
desencontro... (ROLNIK, 2006, p. 39). 

Nosso fator de a(fe)tivação principal como cartógrafos do curta-metragem é 

um filme; o dos personagens do filme é inicialmente uma substância psicoativa. No 

entanto, depois destes, tanto para nós como para os personagens do curta os 
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fatores poderiam ir também se proliferando a ponto de não ser mais possível 

identificar o que especificamente nos move em nossas análises, nem o que move o 

Leitor e o Outro em suas reinvenções desejantes nos corpos. 

 

Substância psicoativa como fator de a(fe)tivação e experimentação (d)(n)os corpos 

 

– “Eu cheirei uma carreira de pó...” 

Assim se inicia o curta-metragem que ora analisamos. Cheirar pó é uma das 

modalidades de uso da cocaína, uma substância psicoativa composta à base de 

alcaloide (benzoilmetilecgonina), correspondente a 10% do que é extraído da folha 

de coca (Erythroxylon coca ou epadu) planta encontrada na Indonésia, na América 

Central e na América do Sul. Há séculos, nas regiões montanhosas dos Andes, as 

folhas são utilizadas pelo povo andino para mascar ou para fazer chás, com a 

função de aliviar a fadiga e anestesiar os sintomas decorrentes das grandes 

altitudes (ARAGUAIA, s/d; BARRETTO, 2000). 

Essa substância atua no sistema nervoso central, estimulando diretamente a 

zona de prazer. Ela provoca euforia e produz sensação de bem estar, fazendo com 

que a pessoa se sinta satisfeita de uma necessidade, por exemplo, sinta-se 

sexualmente satisfeita, mesmo que não tenha feito sexo (BARRETTO, 2000). Às 

vezes, quem a usa o faz para experimentar sensações de forma intensa ou com a 

intencionalidade de executar alguma ação que ela imagina que seu corpo não 

estaria potencializado para realizá-la se não estivesse sob o efeito da substância 

psicoativa. 

Do mesmo modo que as drogas de origem vegetal eram e são utilizadas em 

rituais de iniciação nas comunidades indígenas e em alguns grupos religiosos, as 

drogas sintéticas também são utilizadas por jovens e adultos com diferentes 

finalidades e em diferentes contextos de diversas cidades do mundo. 

– “Eu cheirei uma carreira de pó...”.  

– “Ah é! E aí o que você sentiu?”.               

– “Eu não senti nada não. Meu pau ficou duro. Só isso! (...)” 
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 A partir daí o desejo é posto em movimento. A resposta do Leitor desencadeia 

uma série de experimentações nos corpos, pois gera no Outro a curiosidade de 

quem nunca havia ficado de pau duro cheirando pó. Até esse ponto a paisagem 

parece estar no lugar comum que associa o uso de substâncias psicoativas e sexo, 

no entanto, o que ocorrerá no banheiro nos trará a possibilidade de pensar essa 

associação para além de uma lógica causal e pré determinada. 

 Os usos de substâncias psicoativas – diferentemente do que é posto pelos 

discursos midiáticos e hegemônicos, principalmente devido a uma política de 

segurança que estabelece uma “guerra contra as drogas” (BURGIERMAN, 2011), 

bem como uma política de saúde que patologiza e criminaliza os usuários de 

substâncias psicoativas, e que, ao invés de pensar o possível problema da 

dependência, localiza a questão na “droga”, como se essa tivesse a possibilidade de 

ser boa ou ruim de forma autônoma (ROTELLI, 1991) – podem estar atreladas a 

distintas lógicas de usos. Deleuze (1991) discute essas possibilidades e as situa 

fazendo uma diferenciação entre duas formas de usos: uma como experiência vital e 

outra como experiência suicidária. A primeira forma de uso estaria relacionada à 

ampliação das possibilidades de percepção numa abertura de fluxos, numa 

fabricação de “linhas de fuga ativas” (p. 65); e na outra, que se caracterizaria como 

experiência suicidária, o usuário de substâncias psicoativas se fixaria em apenas 

uma linha, num empreendimento que anularia a multiplicidade, no qual a substância 

não seria pela experiência mas sim a substância pela substância. 

 Não se sabe se é no uso da substância como experiência vital que se localiza 

a relação que os personagens estabelecem com o “pó”, uma vez que não é 

necessariamente a partir dele que eles passam a se abrir ao múltiplo nos corpos, 

pois quando eles passam a experimentá-lo, estranham as sensações, titubeiam 

entre prosseguir na cartografia de seus corpos e prazeres ou cortar os fluxos dos 

desejos que surgem desterritarializando os corpos. Dessa forma, não é 

necessariamente o uso do “pó”, mas o uso dos prazeres realizado pelos 

personagens que está atrelado a uma prática de liberdade, podendo ser vista como 

uma forma de cuidado de si (FOUCAULT, 2010), no qual eles forjam possibilidades 

para seus corpos no momento de fabricação dos desejos que forjam outros desejos, 

outros territórios e sempre ainda outros: E se... e se... e se... Tá... tá... tá... E abrem-

se assim ao movimento que o fator de a(fe)tivação da substância psicoativa e o 

desejo lhes proporcionam, perdem-se e buscam assim encontrar seus corpos 
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vibráteis (ROLNIK, 2006) para fazê-los funcionar nesse encontro entre corpos, 

substância e espaço. 

 É o desejo e não só a experimentação da substância psicoativa que lança o 

Leitor e o Outro num movimento de devir. Não obstante, é só através desse devir 

que se pode sair de um território fixo, pré concebido e investir nas possibilidades 

rizomáticas nas existências, que através da “multiplicidade, linhas, estratos e 

segmentaridades, linhas de fuga e intensidades, agenciamentos maquínicos e seus 

diferentes tipos, os corpos sem órgãos e sua construção” (DELEUZE e GUATTARI, 

2011, p.19) desterritorializa os sujeitos lançando-os ao múltiplo através de processos 

de singularização (GUATTARI e ROLNIK, 2010) que levam a um reconhecimento 

dos desejos que surgem, e, “reconhecer o desejo é precisamente recolocar em 

marcha a produção desejante sobre o corpo sem órgãos” (DELEUZE e GUATTARI, 

2010, p. 176). 

“Devir é jamais imitar, nem fazer como, nem ajustar-se a um modelo” 

(DELEUZE e PARNET, 1998, p. 10), e é assim que os personagens se lançam em 

sua cartografia, sempre tentando outra e outras formas de alcançar o que 

consideram sexualmente excitante. A partir do encontro e não necessariamente 

através do fator de a(fe)tivação “pó” eles iniciam um empreendimento vital em busca 

da excitação que em outro momento o Leitor sentiu ao usar a substância psicoativa. 

No entanto, perdem-se nesses percursos, uma vez que há um ponto de partida, mas 

não há um ponto de chegada na produção de seus desejos. É assim que a 

cartografia dos corpos empreendida por eles vai se configurando: E se... eu bater 

uma em você? E se... eu te chupar? Bate-se uma, chupa-se, mas os corpos 

parecem não estar atrelados a uma territorialidade, os órgãos não respondem da 

forma que “espera-se”. 

O Leitor e o Outro cheiram pó e, no contexto do curta, não o fazem pelo vício 

de consumo desenfreado dos toxicômanos de identidade, o fazem para 

experimentar determinadas sensações de prazer atribuídas ao uso da cocaína. O 

Outro o faz também com a intenção de estimular, inicialmente, a ereção do Leitor e 

de se deixar contagiar pela invenção do desejo. 

Novamente se cheira em busca de uma sensação igual à anterior, no entanto, 

o desejo não se resigna a ser repetição do mesmo, não segue uma lógica definida, 
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“as máquinas desejantes não param de se desarranjar enquanto funcionam, e só 

funcionam desarranjadas” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p.49), e se o corpo é uma 

máquina desejante não devemos confundí-lo com um autômato, pois, justo por ser 

máquina ele está muito longe de sê-lo e, dessa forma, jamais funcionará apenas na 

lógica de uma única resposta em relação a um mesmo estímulo (DELEUZE e 

GUATTARI, 2010). E se houver a citação de um dildo (PRECIADO, 2011) em um 

dedo? “Enfia o dedo no meu cu, quem sabe assim?!”. Mas, que cu? Esse buraco 

incorporador de dildos e excretor de merda na parte traseira do corpo? Ainda é 

necessário ir além, inventar órgãos, ou ainda melhor, produzir um corpo livre de 

órgãos. 

O Outro põe a mão no pau do Leitor, a boca no pau do Leitor, o dedo no cu 

do Leitor. Empreendimento no qual o Leitor e o Outro fracassam nas três vezes em 

que tentam estimular uma ereção durante quase três minutos de filme. Esse 

fracasso denuncia a ideologia da diferença cultural (NEVES, 2008) que trata de 

reproduzir a ideia de que homem que é homem não faz sexo com homem. Esse 

fracasso aponta também para a ideologia do imaginário social que trata de associar 

uso de drogas à relação sexual, especialmente, entre pessoas denominadas do 

mesmo sexo. O fracasso sexual na ereção do Leitor produz diferentes sensações no 

Outro e no espectador, inclusive pode produzir a sensação de que o tempo de 

investimento erótico sem êxito é bem maior do que o tempo do curta-metragem. 

 A produção de corpos sem órgãos – CsO (DELEUZE e GUATTARI, 1996; 

2010) se dá quando a máquina-corpo-desejo se abre às desterritorializações. Na 

produção de um CsO, corpo desterritorializado, aberto aos fluxos, inventor de si 

mesmo no momento de sua produção, pouco importa uma pretensa função das 

partes e órgãos do corpo, o que importa aí é a invenção de novas territorialidades, 

assim cada espaço no corpo e até mesmo fora dele se torna um possível receptor 

de dildos (PRECIADO, 2011), devém cu. Evidentemente que é importante, em 

qualquer processo de experimentação e produção de CsO, resguardar o espaço da 

prudência, para que o sujeito não transforme um empreendimento inicialmente 

produtor de vida, ou seja, vital, em experiência suicidária (DELEUZE, 1991), para 

que ele não se torne, ao invés de um corpo desterritorializado, sem aprisionamentos 

de um corpo organicamente organizado, um trapo humano (DELEUZE e GUATTARI, 
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1996). Essa prudência é necessária pois, no que se refere ao desejo, é importante 

sempre saber que este 

se trata de fluxos, de estoques, de cortes e de flutuações de fluxos; o desejo 
está em toda parte em que algo flui e corre, de modo que sujeitos 
interessados, mas também sujeitos embriagados ou adormecidos, são 
arrastados por ele para desfiladeiros mortais (DELEUZE e GUATTARI, 
2010, p. 143). 

Essas experiências de desterritorializações nos corpos, seja através de uso 

de substâncias psicoativas, seja através da invenção de novos usos para os 

espaços e órgãos dos corpos ou quaisquer outras formas de desterritorialização 

precisam ser acompanhadas da cartografia dessas experiências pelos sujeitos que 

as experimentam que acompanhem as formações do desejo, os trajetos das linhas 

que vão se esboçando nessa criação de mundos e as “relações de intensidades 

através das quais o sujeito passa sobre o corpo sem órgãos e opera devires, quedas 

e elevações, migrações e deslocamentos” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 117). 

O Leitor e o Outro fazem uso dos prazeres com a mesma inocência e 

espontaneidade de meninos e meninas que experimentam o corpo ao devir criança, 

brincando... Cada criança cria até que possa dar-se conta de que pode inventar e 

ser diferente. 

Tal devir não é imaginário, mas real, a um só tempo, em nós e fora de nós. 
Ele é produtor de uma realidade ainda desconhecida, confundido-se com a 
própria trajetória do processo de criação, trajetória de uma obra, por sua 
vez, permeada de caminhos pelos quais se deixam levar a visão, a audição 
e o intelecto (SCHÉRER, 2009, p. 209). 

 

Cartografia e desterritorialização dos corpos  

 

As tentativas de produção de excitação sexual entre o Leitor e o Outro vão 

pouco a pouco buscando criar outros mundos. Isso os desloca da lógica 

territorializada dos corpos que estabelecem espaços privilegiados de prazer, no caso 

pau e cu, para uma produção desejante aparentemente inesperada por eles: o beijo, 

ao menos pelos sons que ficam ao fim do curta, de um beijo que se prolonga e tira 

até mesmo sorrisos, eles alcançam excitação que, talvez pelo inesperado da 

situação, certamente já é outra em relação à esperada inicialmente não havendo 

ainda a possibilidade de saber o que os levou a essa produção desejante, num 

momento em que não é mais possível estabelecer o fator de a(fe)tivação que coloca 

seus corpos vibráteis em movimento. 
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Os espaços dos corpos vão se espandido no decorrer do curta-metragem até 

chegar no beijo na boca, esse território para o qual os personagens parecem 

apresentar mais resistência em abrir-se à desterritorialização, havendo aí um 

processo de reterritorizalização, no qual o desejo é capturado pela norma, o que nos 

mostra a impossibilidade de uma desterritorizalização plena, livre das possibildiades 

de captura, bem como a impossibilidade de uma distinção plena entre a 

“desterritorialização e a reterritorialização, que estão presas uma na outra ou são 

como o avesso e o direito de um mesmo processo” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, 

p. 343). O Leitor que no início afirma que ao cheirar “pó” ficou de pau duro ensaia 

colocar a possibilidade de um beijo após as tentativas frustradas de alcance de 

ereção, mas desiste de falar. No entanto, o Outro, lançando-os novamente aos 

movimentos do desejo dando um passo além do território que havia então se 

constituído nessa paisagem, como que prevendo a proposta que estaria por vir 

insiste que ele fale, e ao ouvi-lo pronunciar a proposta “inesperada”, questiona: “na 

boca?” 

A boca se coloca como um espaço privilegiado de intimidade na lógica 

cisgênero heterossexual, que é pelos personagens questionada. Não há uma lógica 

íntima nesse contato, o que há é uma reapropriação dos territórios do corpo por eles 

nesse movimento de se deixarem escapar pelas linhas de fuga ativas criadas por 

eles em seu encontro. O prazer que eles encontram não está atrelada a um amor 

romântico, esse prazer também não está relacionado à excitação provocada pela 

substância psicoativa que serviu inicialmente como fator de a(fe)tivação e, 

tampouco, está necessariamente vinculado a uma ereção, se houve ou não o 

alcance dessa meta inicial é uma informação que fica em aberto no filme, pois é no 

momento do beijo que este se encerra. O que há durante todo o percurso do filme 

na cartografia dos corpos realizada pelo Leitor, pelo Outro e por nós são os corpos e 

seus prazeres se lançando sempre para além do território posto e que gora, e que, 

ao gorar se lança em busca de novas territorialidades (ROLNIK, 2006). 

A produção dessas novas territorialidades não trazem a marca de algo já 

existentes, esses territórios são postos não como a aplicação de um modelo prévio, 

mas existem apenas no momento mesmo de suas invenções. Essas produções 

desejantes (DELEUZE e GUATTARI, 2010) de prazeres no espaço de um banheiro 

entre os dois personagens não os limita a uma identidade, seja de gays, seja de 

drogaditos. Essas identidades só tem sentido quando relacionadas a uma norma 
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que estabelecerá seus lugares numa estrutura que hierarquiza as experiências e, 

extrapolando os limites impostos pelas normas, 

a identidade é essencialmente fortuita, de modo que cada uma deve 
percorrer uma série de individualidades para que a fortuidade desta 
ou daquela torne todas necessárias (DELEUZE e GUATTARI, 2010, 
p. 36). 

Assim, os prazeres experimentados pelo Leitor e pelo Outro são prazeres 

que, se dando na tensão desse espaço situado num limiar entre o público e o 

privado que é o banheiro “público”, não se produzem como nomes, mas que 

emergem de repropriações dos territórios dos corpos que não produzem órgãos, 

prazeres que se dão numa coletivização do espaço dos corpos tidos por privados 

através da criação de corpos sem órgãos, para os quais “o único sujeito é o próprio 

desejo sobre o corpo sem órgãos” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 100). 

 

Corpos sem órgãos e proliferação erótica de cus 

 

Na busca de uma produção de corpos sem órgãos, os personagens do curta 

ampliam as suas e as nossas possibilidades de produção dos prazeres dos corpos 

através de uma proliferação erótica de “cus”. O cu pode ser visto como espaço de 

produção de prazer sem gênero e resistente às normas heterocentradas e, 

consequentemente, espaço de questionamento das produções eróticas 

hegemônicas. No entanto, quando aqui falamos de cu não nos referimos apenas ao 

órgão “ânus”, dessa forma, vemos no encontro entre os personagens no banheiro 

uma proliferação de cus na qual o corpo devém cu, num sentido de abertura à 

multiplicidade e afastamento das lógicas identitárias que forjam um corpo 

organicamente organizado para os exercícios das sexualidades. 

“Una sexualidaded implica una territorialización precisa de la boca, de la 

vagina, de la mano, del pene, del ano, de la piel” (PRECIADO, 2008, p. 59), e é 

sobre essa territorialização que a proliferação erótica de cus tem um efeito 

subversivo, desorganizador frente às lógicas territorizalizadas dos corpos, é assim 

que o nariz que cheira a cocaína, a mão que masturba, o cu que recebe um dedo-

dildo, as bocas que se beijam, devém cu no momento de produção de corpos sem 

órgãos. Não apenas por serem lugares receptores de dildos, mas por serem 

espaços que se abriram para as desterritorializações, para as desorganizações do 

desejo, e se 
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la lógica tradicional heterocentrada, con su binarismo pene (varón) – 
vagina (mujer), como modelo de ‘lo natural’, lo normal, lo armonioso, 
lo que debe ser, se viene abajo cuando entra en juego un órgano que 
es común a todos los sexos (SAEZ e CARRASCOSA, 2011, p.55), 

mais ainda ela é questionada quando os órgãos do corpo, todos eles, devém cu 

causando um curto-circuito no pensamento heterossexual (WITTIG, 2004), que por 

ser impossibilitado de olhar para o seu próprio cu espanta-se quando dele se faz 

usos potentes e, ainda mais, questionadores da ordem sexual hegemônica. 

 Essa capacidade subversiva do cu não é ignorada pela norma, Deleuze e 

Guattari (2010) já haviam nos alertado: “O primeiro órgão a ser privatizado, colocado 

fora do campo social, foi o ânus” (p. 189). O cu é um buraco sempre aberto no 

corpo, ele denuncia que o corpo não se contenta em ser um todo estruturado, está 

rasgado nesse ponto, aberto ao múltiplo, o cu está sempre a mostrar esse “sujeito 

sem rosto e trans-posicional” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 107) que podemos 

ser. É através do cu que ocorre a morte de um corpo repleto de órgãos que para 

nada servem, é através do cu que os personagens do curta-metragem, e que muitas 

outras pessoas nos mais diversos espaços e que também nós atentamos para as 

multiplicidades nos corpos.  O cu é abertura para a produção de corpos sem órgãos, 

e “o corpo sem órgãos é o modelo da morte” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 

435), morte que só encontramos no devir, que é sempre um “devir-morte” (p. 437) 

por produzir o novo onde o que já passou é nada. 

 Dessa forma, investir na possibilidade de um devir-cu nos corpos é reinventar 

tanto o corpo quanto o lugar do cu nos corpos. Assim, podemos falar de uma 

microrevolução anal que se colocaria como resistência aos controles sobre os 

corpos no capitalismo farmacopornográfico (PRECIADO, 2008). Para isso é 

necessário que coloquenos nossos corpos para trabalhar, que nos reconheçamos 

“como ano y como trabajador[es] del culo” (PRECIADO, 2011, p. 36) e atentemos 

para a força de uma revolução que se dará pela proliferação subversiva de cus nos 

corpos. É necessário, como fizeram os personagens no banheiro da escola, que 

abramos os nossos cus, “la utilidad del ano está en que se abre, no en que se cierra” 

(SAEZ e CARRASCOSA, 2011, p. 37), e estes cus abertos nunca serão demais em 

nossos corpos, a desterritorialização sempre pedirá mais e mais espaço nos corpos 

para a criação de novos desejos, de novos mundos, assim, 

nunca iremos suficientemente longe no sentido da 
desterritorialização: quase nada foi visto até agora deste processo 
irreversível. E (...) gritaremos: mais perversão! Mais artifício!, até que 
a terra devenha tão artificial que o movimento de desterritorialização 
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crie necessariamente por si mesmo uma nova terra (DELEUZE e 
GUATTARI, 2010, p. 425). 

 

Sinopse final  

 

A diferença é um “entre” que se produz como acontecimento na repetição 

(DELEUZE, 1988), tal como se configura em TÁ... 

No curta-metragem, o Leitor estranha quando o Outro propõe masturbá-lo. 

Esse estranhamento inicial dá lugar à vontade de sentir ereção diante da 

possibilidade de reinventar o prazer. Depois que o Outro pega no pau do Leitor, faz 

sexo oral no Leitor e mete o dedo no cu do Leitor, ele expressa estranhamento 

quando o Leitor tem a ideia de que eles se beijem. 

Aos dois minutos e trinta e nove segundos, a tristeza do leitor diante das 

fracassadas investidas no corpo com órgãos, o deixe em contato com seus 

pensamentos.  

Depois de mais da metade do filme, o Outro deseja ter acesso ao 

pensamento do Leitor, deseja tocar seu corpo vibrátil. O Leitor sente dúvidas e ao 

mesmo tempo desejo de expressá-los: 

– O que você está pensando? (2’50’’). – Nada. (2’51”). – O que você está 

pensando? (2’52”). – Não. Nada não (2’53”). – Fala cara! Fala! – É que eu tive uma 

ideia. 

Aos três minutos e trinta e três segundos o Leitor escuta um “tá”. É a primeira 

vez, no filme, que eles se olham nos olhos, o corpo, agora, tem um rosto que se 

desfaz num olhar que não remete a um eu. 

Eu quando olho nos olhos 
Sei quando uma pessoa está por dentro 
Ou está por fora 
Quem está por fora não segura  
um olhar que demora   
de dentro do meu centro  
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este poema me olha 
 

(Paulo Leminsk)
1153

 

A alteridade faz o Leitor devir, o Outro devir. O pensamento radical dá acesso 

à reinvenção do corpo, faz a ereção devir corpo sem órgãos. O CsO faz com que o 

Leitor e Outro possam mover-se do estritamente sexual para outras sensações do 

corpo vibrátil. Os personagens se beijam. O beijo dura um minuto e dois segundos, 

sendo cinco segundos diante dos olhos do espectador e cinquenta e sete segundos 

na tela escura. O beijo na tela escura é um acontecimento. Os pequenos sussurros, 

o som, a música do beijo nos corpos e a música dos corpos no beijo. Tudo isso 

transporta o espectador para outra paisagem do filme. Ele pode devir Leitor, devir 

Outro, sentir as sensações de seu corpo vibrátil, estabelecer uma relação de beleza 

com o beijo e a estética da existência dos diferentes estilos de vida, sabendo que 

toda forma de amor vale amar1154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1153

 Disponível em: <http://www.vidaempoesia.com.br/pauloleminski.htm>, acesso em: 03/08/2013. 

1154
 Referência a interpretação de “Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento. Composição: Milton 

Nascimento e Caetano Veloso. Disponível em:  <http://www.ouvirmusica.com.br/milton-

nascimento/1160851/#mais-acessadas/1160851>, acesso em: 02/08/2013. 
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RESUMO 

 

Discutiremos os resultados de uma pesquisa (PIBIC/CNPq) em uma escola 
particular entre 2012-13. Daremos visibilidade ao bullying praticado por meninas do 
ensino fundamental. A metodologia usada foi qualitativa (prática etnográfica e 
grupos focais) e quantitativa (aplicação de questionários). Há forte incidência do 
bullying entre elas, com agressões verbais, motivados pela rejeição ao “diferente”, 
principalmente na sala de aula. 
Palavras-Chave: Resultados, bullying, meninas. 
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ABSTRACT 

Discuss the results of a survey (PIBIC /CNPq) in a private school from 2012-13. Give 
visibility to bullying practiced by girls of elementary school. The methodology was 
qualitative (ethnographic practice and focus groups) and quantitative 
(questionnaires). There is high incidence of bullying among them, with verbal 
aggression, motivated by the rejection of the "different", especially in the classroom. 
Keywords: results, bullying, girls 
 

INTRODUÇÃO 

 

[...] isso aconteceu comigo, eu não me lembro. Ano passado que ficaram 
dizendo que eu era fracote, essas coisas. É um relato pessoal. Aí eu não 
acho muito certo isso. É o bullying. Por que a gente, a gente não tem culpa de 
nascer desse jeito [...] (Juliana, 12 anos) 

 

Através de diversos estudos, é possível afirmar que a violência atravessa 

todos os âmbitos sociais das mais variadas formas, dado seu caráter multifacetado. 

Ela perpassa diversas instituições, inclusive àquelas imbuídas de transmitir os 

valores compartilhados pela sociedade, como a escola. 

 Nesse sentido, a escola promove a transmissão de valores considerados 

modernos, estimulando os indivíduos ao autocontrole, com o propósito de que sejam 

resolvidos possíveis conflitos, e cumprindo, assim, o papel de formadora de 

indivíduos que compartilham práticas sociais ditas “civilizadas”. 

 Acontece que até mesmo no ambiente escolar, os atores sociais têm de lidar 

com adversidades, inclusive com expressões de violência. Ela pode ser praticada 

através de agressões físicas, ou pode ser motivada pela recusa daqueles que fogem 

ao “padrão” estabelecido socialmente, resultando na rejeição e na exclusão dos 

considerados “anormais”, por isso o título: “Como é duro ser diferente”. E quem não 

é? 

 Partimos da perspectiva da produção da violência manifestada a partir de 

valores que são difundidos socialmente, e que ganham contornos particulares no 

universo escolar. Vale salientar que não é qualquer tipo de violência, nos referimos 

aquela em que as práticas de agressividade são rotineiras e que ocorrem 

sistematicamente, ou seja, o bullying. 
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Assim, o propósito desse texto será discutir os resultados de uma 

pesquisa1155 desenvolvida entre 2012 e 2013, financiada pelo PIBIC/CNPq, em uma 

escola do ensino privado, cujo nome fictício é Escola Mary Dinkle1156 frequentada 

pela classe média da cidade de Campina Grande-PB e cidades vizinhas. Nosso 

interesse é focar nas práticas do bullying produzidas no universo feminino, 

procurando dar visibilidade ao uso sistemático da violência entre as estudantes, 

contrapondo a uma visão que as coloca apenas como vítimas, buscando assim, 

analisar também os comportamentos das agressoras e espectadoras.  

Vale salientar que aquilo que é conceituado atualmente pela terminologia 

bullying são práticas que existem há muito tempo nas instituições escolares, e longe 

de ser fruto de situações momentâneas, tais manifestações se tornaram práticas 

constantes no cotidiano escolar. A preocupação que surge, de nós pesquisadores, é 

justamente a de compreender através da abordagem sociológica e antropológica 

como esse fenômeno tem emergido nas escolas brasileiras, sobretudo, o modo pelo 

qual tem ganhado forma no contexto paraibano. 

VIOLÊNCIA: UM FENÔMENO MULTIFACETADO E INFLUENCIADOR 

A violência urbana no território brasileiro tem atingido diversos setores da 

nossa sociedade. Cada dia que passa protegemos a nós mesmos, e 

consequentemente tentamos proteger nossos lares com cercas elétricas, alarmes, 

segurança particular, a fim de afastar de nós o medo e a insegurança constante de 

sermos alvo dos seus ataques.  

Podemos afirmar que a violência em suas mais variadas formas de expressão 

tem provocado um verdadeiro estado de alerta entre os indivíduos, demonstrando 

que o perigo de ser atingido por ela é constante. Talvez por isso, consideremos que 

cada dia que passa vivemos “enjaulados” em nossas próprias casas temendo ser o 

próximo alvo. E, sabendo que a violência é parte constituinte das relações sociais, 

ninguém se isenta de sofrer seus impactos: adultos, idosos, adolescentes e até 

crianças estão expostos às suas manifestações. Já que “ela está em toda parte, ela 

não tem nem atores sociais permanentes reconhecíveis nem ‘causas’ facilmente 

delimitáveis e inteligíveis “. (ZALUAR, 1997). 
                                                           
1155

 Nossa discussão é baseada no relatório de pesquisa e notas de campo entre 2012 e 2013 em uma 
instituição particular localizada na cidade de Campina Grande-PB. 
1156

 Mary Dinkle é um nome fictício. Esse nome é de uma personagem Mary da animação australiana produzida 
em 2009, conhecida como “Mary e Max”, que discute sobre uma amizade entre uma menina de 8 anos que vive 
na Austrália, e de um homem de 44 anos que é obeso, solitário e sofre de Síndrome de  
Asperge em meio a turbulenta Nova York. Através das correspondências pudemos viajar sobre variadas 
temáticas: amizade, autismo, alcoolismo, obesidade, cleptomania, bullying, religião e etc. 
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Nesse processo, a mídia assume um papel importante na propagação e 

veiculação de fatos corriqueiros que alertam sobre diversos casos de crimes, e fatos 

como o que aconteceu em Realengo, quando Wellington Menezes, matou 12 

estudantes a tiros quando estes assistiam aula, na Escola Municipal Tasso da 

Silveira, de onde era ex-aluno. Informações posteriores dão conta de que havia 

sofrido bullying quando estudava na referida escola. Situações como essa nos 

chocam. Assim, esse veículo de comunicação mantém em nossas consciências que 

a violência representa um perigo frequente. 

Vale salientar que a violência em si, por vezes, nos é apresentada na forma 

da força física, mas  

 A violência consiste em uma estratégia e não simplesmente no uso 
da força, ela se desenvolve entre dois ou mais indivíduos ou grupos 
humanos, de dimensões variadas, que renunciam a outras maneiras 
de conduzir as relações entre eles para forçar o outro a agir, direta ou 
indiretamente, contra a sua vontade, levando-o a executar os anseios 
de uma vontade que lhe é estranha, sob ameaça de intimidação, por 
meios agressivos ou repressivos, capazes de provocar danos à sua 
integridade psicológica ou moral, aos seus bens materiais ou às suas 
ideias, podendo chegar a provocar a sua anulação física em caso de 
resistência ou persistência. (Freund, 1983, Apud SILVA, 2012, p. 5).  

 

 Pelo que vemos, reduzir a violência no uso da força física é limitar a dimensão 

que abarca o fenômeno, já que pode ser manifestado também nas formas 

simbólicas, e psicológicas. E Abramovay (2003, p.27) compactua com essa ideia, já 

que considera que a violência é concebida como um fenômeno que possui diversas 

facetas, que atinge tanto a integridade física, mas também psíquicas, simbólicas de 

indivíduos ou grupos destes de várias esferas sociais.  

 Segundo Martuccelli (1999) a modernidade civilizacional está implicada em 

um menor uso da violência. Tendo em vista que há todo um aparato repressor que 

visa coibir tal prática. Mas talvez, aqui no Brasil, tal modernidade parece que não se 

constituiu de forma completa. 

 Assim, nesse processo de construção da modernidade, surge a figura da 

escola como instituição considerada privilegiada para a transmissão de 

conhecimentos aos indivíduos desde a mais tenra infância. E, pensada como um 

espaço frutífero para a sociabilidade das crianças e dos jovens, interação essa que 

vai além dos bairros onde residem, constituindo assim, como um lugar de encontros 

e convivência. Já que o grande tempo que permanecem juntas favorece laços de 

amizades que se prolongam para além dos muros escolares. (RUOTTI, 2006, p. 98). 



 

 

41 

 

 Acontece que a instituição escolar não está livre de ser atingida pelas 

influências do seu entorno, tendo em vista que ela não está fechada em si mesma, 

mas relacionada com tudo o que acontece fora dos seus muros. Ela constitui um 

espaço aberto às influências sociais, sejam elas positivas ou negativas. Em certa 

medida, o que “é aprendido na vida fora da escola, passa a ser constantemente 

refletido dentro da mesma”. (DE MARIA; ALVES; SILVA; SILVA, 2011, p. 2). Tendo 

em vista que na escola percebemos o modo pelo qual  

os sujeitos, em relações sociais atravessados por diferentes 
discursos, símbolos, representações e práticas vão construindo suas 
identidades, arranjando formas de ser e de estar no mundo. (LOURO, 
1997, p.2) 
 

 Como dito em outro momento, a violência presente na escola se apresenta 

em disputas entre estudantes nos mais variados espaços da mesma, através de 

xingamentos, constrangimentos, força física, etc. E é possível afirmar sobre a 

existência de uma violência da escola e de uma violência na escola. A primeira 

delas é aquele tipo de violência produzida pela própria instituição, através da 

hierarquia estabelecida dentro dela; pela imposição das normas disciplinares de 

comportamento; produção de violência simbólica, através dos constrangimentos e 

das humilhações; fora as punições físicas, alocando os transgressores das regras 

em salas1157 próprias para detê-los. A segunda é pensada pelas mais variadas 

formas de se atingir o alvo entre pares: são agressões físicas, psicológicas e 

simbólicas praticadas diariamente pelos próprios estudantes. 

 Diante dessa perspectiva, o fenômeno que investigamos é pensado como 

novo dentro da configuração social brasileira, mas quando analisamos suas práticas, 

percebemos que suas manifestações são produto de uma violência que existe desde 

sempre. E que por isso, merecem nossa atenção na busca de uma compreensão do 

bullying no universo feminino sob a ótica da investigação científica. 

 

ONDE SE ENCONTRAM AS MULHERES PROTAGONISTAS DA VIOLÊNCIA? 

 

Para pensarmos na relação existente da prática do bullying produzida pelo 

universo feminino da Escola Mary Dinkle, é preciso pensar sobre os estudos que 

                                                           
1157

 Em pesquisa a uma escola pública, sob o nome fictício de Escola Rio da Prata (2011-2012) havia uma sala 
chamada pela diretora como “detenção” que servia de local para solucionar os problemas que envolviam brigas 
entre alunos, e destes com professores e funcionários. Diante de tal percepção, pudemos analisar que tal 
procedimento é semelhante ao regime implantado no sistema penitenciário. Contrapondo ao caráter “idealizado” 
da escola.   
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tratam sobre a relação violência e mulher. Poucos estudos abordam sobre a 

visibilidade da mulher como produtora de violência, dando ênfase às pesquisas 

relativas à violência contra a mulher, que em algumas perspectivas, a coloca na 

posição de vítima. Souza (2009) argumenta que  

os motivos mais aparentes para a pouca visibilidade, ou mesmo a ausência 
de estudos sobre a violência feminina seriam: baixa incidência de crimes de 
autoria feminina, se comparada à de crimes de autoria masculina; o curso 
não aparente ou encobrimento da violência feminina; o modo de participação 
no crime; menor reincidência ao crime em comparação com o sexo 
masculino; a participação criminosa juridicamente irrelevante; baixa 
notificação de crimes femininos (cifra negra); o preconceito das pessoas, que 
atribuem pouco ou nenhum valor às manifestações da violência feminina; 
falta de pressão da opinião pública, que não se interessa pela temática; a 
discriminação do público e da polícia; e a discriminação por parte do 
legislador e do poder judiciário. 

 

 Se ao apontar os motivos anteriores percebemos a dificuldade em tratar da 

violência produzida pelas mulheres, quem dirá sobre a prática do bullying entre 

meninas do ensino fundamental, dado que tais estudos são novos? É claro que 

nosso objeto contempla práticas de violência recorrente entre meninas de 10 a 14 

anos de idade. E considerando que o estudo relativo ao fenômeno seja recente, 

indispomos de aporte que nos auxilie nas nossas proposições, e pensando que a 

análise sobre a visibilidade do bullying entre estudantes do sexo feminino também 

são inexistentes, ou que ainda não pudemos ter contato com abordagens desse tipo. 

Nossa análise parte de um esforço empírico na busca de compreendermos como o 

universo feminino encena suas práticas de bullying recorrentemente na Escola Mary 

Dinkle. Desse modo, os fatores apontados pela autora sobre essa ocultação da 

mulher protagonista da violência, nos ajudam a pensar como que essa visibilidade 

do bullying entre meninas também é pouco estudada. 

 Como dito, estudos relativos ao bullying iniciaram-se nos anos de 1970. Uma 

década após, a literatura que prioriza os estudos sobre mulheres vítimas de 

violência emerge “constituindo uma das principais áreas temáticas dos estudos 

feministas no Brasil”. (SANTOS & IZUMINO, 2005). Tais estudos objetivavam dar 

visibilidade à violência contra as mulheres, na busca de combatê-las através das 

intervenções sociais, psicológicas e jurídicas. (SANTOS & IZUMINO, 2005). 

 Dentre os diversos trabalhos desenvolvidos em torno dos estudos da época 

eram de cunho feminista. Podemos identificar três correntes teóricas que mereceram 
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destaque sobre a vitimização1158 da mulher: dominação masculina, dominação 

patriarcal e relacional.  

Desse modo, a vertente da dominação masculina, apontada por Marilena 

Chauí (1985) é um “resultado de uma ideologia [...] produzida e reproduzida tanto 

por homens como por mulheres” (SANTOS & IZUMINO, 2005, p.149). E vale 

salientar que as mulheres, diante dessa abordagem, não estão isentas de cometer 

violência, mas muitas usam de sua subjetividade como instrumento de violência 

contra outras mulheres. Em contraponto a essa perspectiva, Saffioti (1995) 

argumenta que não acredita que as mulheres sejam cúmplices da violência, mas o 

sujeito mulher é posto dentro de uma relação desigual de poder com os homens. Em 

outras palavras, há um desequilíbrio de poder nessa relação, e não de cumplicidade. 

 Agora, sob o ponto de vista da dominação patriarcal, Azevedo (1985) bebe da 

fonte de Saffioti (1995) no que se refere a uma defesa de cunho feminista e marxista 

e concebe a violência como “expressão de relações hierárquicas de dominâncias e 

subalternidade” (p.151), sendo que a mulher é um sujeito autônomo, mas é 

sobrepujado pela ordem patriarcal. 

 No que concerne a perspectiva relacional, Gregori (1993) analisa as 

contradições entre as práticas e os discursos feministas na área da violência 

conjugal, em que a violência existente é vista como uma parceria e uma forma de 

comunicação. 

Assim, através dessas abordagens, podemos reconhecer, que em certo 

sentido, há certa dificuldade de levar ao debate sobre a violência produzida no 

universo feminino, já que tais situam mais a mulher numa condição de vítima.  

 Não queremos pois, desconsiderar tais abordagens, já que são fruto de 

mobilização e garantias de direitos no que concerne às mulheres em situação de 

violência. Mas abrimos um campo de reflexão na busca de contribuir para dar maior 

visibilidade quando as mulheres, ou no nosso caso, as meninas assumem outros 

papeis, não só de vítimas, mas de espectadoras e agressoras. 

 

 

UNIVERSO ESCOLAR: DIFERENCIAÇÃO, NORMAS E VIOLÊNCIA 

 

                                                           
1158

 Vale salientar que a ideia de vitimização será mais problematizada a partir dos anos 90, com discussões 
teóricas em torno da categoria de gênero. 
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 Ao abrir as cortinas do cenário escolar em que as práticas do bullying 

emergem, é importante pensar que a escola procura transmitir os pressupostos 

sociais de representação dos indivíduos. Por isso que recorremos na história para 

pensar o papel dessa instituição na formação dos estudantes, através da 

diferenciação, das normas e da violência. 

Phillipe Ariés (1981) ao processo educacional afirma que no século XIV, nas 

salas de aula eram reunidos meninos e homens de todas as idades “de seis a 20 

anos ou mais”. 

Entre o século XV e sobretudo no XVI, o colégio passou a ser uma instituição 

considerada como que fundamental para a sociedade, passando a ser separada por 

um corpo docente, com uma disciplina, salas de aula numerosas, em que se 

formariam aquelas gerações instruídas do Antigo Regime. E com o passar do tempo, 

buscou submeter normas diferentes dirigidas a crianças e adultos, já que antes era 

possível encontrar crianças e adultos no mesmo espaço, recebendo as mesmas 

lições. Ainda de acordo com o autor, o fundamento da idade, surgiu como 

preocupação a partir do século XIX até os nossos dias. 

Dada a preocupação da escola como formadora de indivíduos, desde a tenra 

infância somos socializados e estimulados a descobrir de maneira mais ampla aquilo 

que vai além das percepções aprendidas dentro do seio familiar. Assim, a escola é o 

lugar onde encontramos uma multiplicidade de indivíduos com costumes e valores 

diferenciados. A escola também cumpre o papel de transmitir essa diferenciação: 

meninos e meninas são educados a assumir determinadas posturas dentro e fora do 

colégio. Pois 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela 
afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. 
[...] Informa o lugar dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das 
meninas. (LOURO, 1997a, p.58) 

  

Desse modo, em nossa investigação pudemos observar que os gestos, e os 

movimentos que eram produzidos no espaço escolar, eram incorporados pelos 

estudantes. Nesse espaço era enfatizado que todos deveriam receber e retribuir 

tratamento baseado no respeito e atenção a todos: diretores, coordenadores, 

professores, funcionários e colegas. Além de respeitar as normas disciplinares da 

instituição dentro ou fora dela, era preciso ter e manter “boa conduta social”. Assim, 

ferir tais regras era estar sujeito a punições. Uma delas seria, no linguajar das 



 

 

45 

 

meninas e meninos da escola, “descer”, ou seja, ter uma conversa com a 

orientadora pedagógica ou com o diretor. Louro (1997b, p.86) propõe que 

Se admitirmos que a escola não apenas transmite conhecimentos, nem 
mesmo apenas os produz, mas que também fabrica sujeitos, produz 
identidade étnicas; de gênero; de classe; se reconhecermos que essas 
identidades estão sendo produzidas através de relações de desigualdade; se 
admitimos que a escola está intrinsecamente comprometida com a 
manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso cotidianamente, com 
nossa participação ou omissão; se acreditamos que a prática escolar é 
historicamente contingente e que é uma prática política, isto é, que se 
transforma e pode ser subvertida.  
 

 Através dessa reflexão podemos afirmar também que se os indivíduos não se 

conformam a essas divisões estabelecidas em meio escolar, certamente 

encontrarão meios para justificar, e observar, tentando interferir para que essas 

diferenciações deem continuidade. E as crianças aprendem e passam a refletir 

essas diferenças, e fazerem uso também da violência. E no que diz respeito ao 

nosso foco de estudos, é preciso pensar como que as meninas se posicionam em 

relação a violência. Souza (2009, p. 147) indaga 

Quem são as meninas e mulheres produzidas pela escola? Como se dizem 
elas? Ou melhor, como têm sido ditas a elas as verdades sobre ser e se 
sentir mulher? Quais as construções e relatos educacionais interferem nas 
representações que as meninas fazem de si mesmas enquanto cidadãs de 
um gênero e uma sexualidade? 
 

 É preciso analisar que cometer crimes, ou ter posturas violentas, burlar as 

regras e infligir as normas “não parecem ser papeis compatíveis ao gênero 

feminino”, (PRIORI, 2013) pois a cristalização de discursos produziu padrões de 

comportamento que as querem: passivas, delicadas, e outros adjetivos atribuídos à 

elas numa condição de submissão. 

Então, o que pensar da violência recorrente produzida entre crianças e 

adolescentes em formação de sua personalidade em âmbito escolar? O que dizer 

das meninas que se envolvem nesses conflitos, diante de perspectivas que anulam 

ou pouco dialogam sobre sua atuação?  

Empiricamente pudemos investigar que na instituição estudada muitas 

meninas disseram ter visto, ou afirmaram ter se envolvido em diversas situações 

conflituosas e em casos de violência. Um desses conflitos foi relatado por Júlia (14 

anos) quando ela discutiu com um professor em sala de aula. Segundo ela, um dia 

estava com dúvida em uma explicação dada pelo professor, e disse que “mesmo 

que fosse uma dúvida besta ele tinha obrigação, por que eu tava pagando a 

mensalidade pra ele me ensinar”. Ainda nesse diálogo, o educador perguntou se ela 
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era “lesa” ou se tinha fumado maconha. Argumentou com o professor e quando 

chegou em casa, sua mãe estava falando com os advogados da família e com o 

MEC, e se “eu o colocasse na  justiça ele sairia  do colégio fácil”. Diante de tal 

discurso percebemos quão manifesto foi o conflito estabelecido entre aluna e 

professor, que imbuída de sua “autoridade” de pagar a mensalidade da escola, a 

mesma sente-se no direito de que seu educador tire a dúvida que for, e além disso, 

com o apoio do aparato jurídico tiraria este facilmente da escola. Posteriormente me 

revelou que o conflito não foi além, o professor continuou na escola. Ainda podemos 

afirmar que as posições sociais são marcantes nesse discurso, em que o conflito 

contribui para a demarcação de poder. E que tal atitude agressiva, “não condiz com 

o comportamento aceitável de uma menina”. 

Através desse exemplo, podemos inferir que os conflitos nesse universo 

escolar, é posto como que sendo uma situação cotidiana, não excepcional, e que 

evidencia o papel feminino diante desse fato, que foi demonstrado, através de nossa 

investigação, como que existente no dia a dia, independentemente da imposição de 

comportamentos “adequados” a cada sexo. 

 

O BULLYING E SUAS CARACTERÍSTICAS  

O fenômeno conhecido como bullying surge como preocupação social e uma 

problemática de interesse educacional da realidade brasileira. Um dos pioneiros 

nesses estudos acadêmicos, em meados dos anos 1970, foi o psicólogo sueco Dan 

Olweus, que investigou e conceituo tal fenômeno. E, segundo Lopes Neto (2005a)  

Por definição, bullying compreende todas as atitudes agressivas, 
intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, 
adotadas por uma ou mais estudantes contra outro (s).  

 

Assim, pensar no bullying é distingui-lo de outras formas de violência, pois ele 

é marcado pela recorrência e outros fatores. Em primeiro lugar, há um desequilíbrio 

de poder entre aquele que agride e quem é vítima.  Segundo, o bullying consiste na 

intencionalidade; por isso, o agressor, de modo intencional procura humilhar e 

machucar seu alvo com o uso sistemático de violências diretas e indiretas. Diante do 

palco escolar em que a trama do bullying se apresenta, surgem as figuras das três 

principais personagens, a saber: as vítimas, os agressores e os espectadores.  

De acordo com Lélio Calhau (2010) as vítimas, são eleitas. E não precisam 

fazer nada para serem vistas como alvo dos agressores. Seus algozes as elegem 
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em meio a grupos de estudantes para que sejam perseguidos. Segundo o autor, as 

agressões por parte dos agressores não tem um motivo especial. No nosso ver, há 

motivo para que a vítima seja insultada, agredida, pois basta que ela fuja ao padrão 

de beleza (use óculos, seja gorda), ou ainda, ela pode ser violentada por ser bonita, 

já que se constitui uma ameaça, em que os olhares se voltam todos para ela, 

causando inveja. Além disso CARPENTIER & FERGUNSON (2011, p. 115) apontam 

para o desafio que as vítimas tem de enfrentar, tendo em vista que o bullying é 

pensado como brincadeira de criança, e se até os adultos não conseguem enxergar 

isso, e muitos deles não conseguem enfrentar outros adultos que são agressivos, o 

que podemos esperar das vítimas de agressões recorrentes? 

No caso dos agressores, eles são vistos como os valentões, e para eles o 

medo que causa em seus alvos é sua principal arma para agredir suas vítimas. Já 

que para existir essa relação vítima e agressor, é preciso que haja um desequilíbrio 

de poder entre as partes, e o medo é justamente o que fortalece o agressor a 

continuar com suas práticas persistentes. E como na maioria dos casos, pensa que 

seus atos são brincadeira. Pensando assim eles criam 

um analgésico para a consciência. Sendo uma brincadeira; o autor não se 
obriga a olhar para trás, para observar o efeito devastador que causou na 
vítima (CHALITA, 2008, p.113) 

 

Para que as práticas de bullying sejam efetivadas é essencial a presença da 

plateia. Geralmente estes assumem duas posturas: uma seria a de incentivar as 

práticas do agressor diante de sua vítima, dando gargalhadas e contribuindo para a 

propagação dos insultos, apelidos e até agressões. A segunda seria a de assumir 

uma performance omissa, achando que aquilo não é de sua responsabilidade, ou 

que mesmo quando não se sente bem diante de tais situações, preferem ficar 

calados com medo de serem as próximas vítimas. Assim, afirmamos que a posição 

que os espectadores assumem, em certa medida, garante que tais práticas 

continuem ganhando forma. 

 

METODOLOGIA 

 Nossa pesquisa, baseada num processo antropológico e sociológico, exigiu 

de nós estabelecermos procedimentos e métodos de pesquisa que dessem conta 

das formas de expressão do bullying entre estudantes do ensino fundamental na 

Escola Mary Dinkle. Assim como aponta Wagley (1988), a pesquisa de campo nunca 



 

 

48 

 

é um processo isolado e objetivo. Já que ela envolve uma espécie de arte das 

relações humanas, pois as emoções, reações subjetivas, motivações são expressas 

e sentidas. 

 Nesse sentido, ao construir nosso objeto de pesquisa, tivemos a sensibilidade 

de estabelecer um método que fosse capaz de responder às expectativas que 

seriam encaradas em campo, pois 

Construir um objeto científico é, antes de mais nada e sobretudo, romper com 
o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer 
se trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das 
representações oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo, ao 
mesmo tempo da objetividade das organizações sociais e nos cérebros. O 
pré-construído está em toda parte. (BOURDIEU, 1998) 
 

 Nossa pesquisa tem um duplo caráter: qualitativo e quantitativo. No que diz 

respeito a primeira abordagem, qualitativa, ela nos demandou um esforço em 

realizar a pratica etnográfica, pois o pesquisador aprende e apreende através da 

observação do comportamento dos indivíduos, e participa da vida daquele grupo, e 

além de tudo tem a possibilidade de interpretar os significados e possíveis 

intencionalidades através das ações dos indivíduos, que se constroem no cenário 

social do qual fazem parte, e que dá sentido as suas vidas. Já que nesse processo 

de construção e apreensão do mundo do outro o pesquisador não é apenas um 

observador científico e objetivo, mas é também um ser humano que procura manter 

relações com um grupo com o qual procura viver um determinado tempo. Ao mesmo 

tempo nos propomos a entender a incidência do bullying, por isso foi de fundamental 

importância a abordagem quantitativa. Assim fizemos o uso de questionários, que 

nos ajudou a demonstrar em termos de números os casos de bullying entre os 

estudantes.Nesse sentido, aplicamos 178 questionários, em que 92 deles foram 

respondidos pelo turno da manhã (47 do sexo feminino; 45 do sexo masculino) e 86 

pelo turno da tarde (51 pelas estudantes do sexo feminino e 35 pelo sexo oposto). O 

questionário consistia em 17 questões, umas de marcar e outras abertas, em que 

indagava sobre o modo pelo qual os estudantes vivenciavam seu cotidiano na 

escola em relação a seus colegas, bem como contemplava perguntas que 

questionava sobre as diversas formas em que o bullying se manifesta. 

Possibilitando, assim, identificar como que esse fenômeno emerge entre os 

estudantes. De modo que a incidência do bullying será melhor expressada nos 

resultados. 
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 Outra técnica que nos ajudou, juntamente com os questionários foi o método 

dos grupos focais. A formação desses grupos nos ajudou a apreender a diversidade 

de valores partilhados entre os estudantes em relação a seus colegas e membros 

que compõem o grupo escolar, bem como nos auxiliou na investigação e reflexão do 

bullying de maneira ampla, e mais especificamente no universo feminino. Desse 

modo, o grupo focal consiste em uma técnica utilizada em pesquisa, no qual o 

pesquisador procura reunir em determinado local e por um certo tempo, uma 

quantidade de indivíduos que é seu público alvo, objetivando fazer uma coleta de 

informações, através do estabelecimento de uma conversa entre eles sobre certo 

assunto (WESTPHAL, 1992, p.91). Por isso, com a ajuda do psicólogo, da 

coordenadora pedagógica, inspetores e professores, pudemos formar cerca de 6 

seis grupos focais divididos nos dois turnos. Cada grupo contemplava um perfil 

específico: vítimas, agressores e espectadores, divididos por sexo. Cada grupo 

desse continha de 6 a 8 membros, de estudantes entre 10 e 14 anos. Na formação 

desses grupos, tivemos a cautela de não misturar cada perfil estudado, já que um 

agressor em um grupo de vítima poderia influenciar nas respostas. Tal método de 

pesquisa deu a possibilidade dos próprios estudantes relatarem suas vivências, 

sentimentos e experiências relativas ao bullying na instituição onde estudavam. As 

entrevistas foram gravadas, e seguiam roteiros específicos para cada perfil 

estudado, em que os nomes foram posteriormente alterados. Seguindo o modelo 

dos questionários, a participação dos estudantes foi voluntária e mediante o 

consentimento dos pais. 

 Desse modo, podemos afirmar que esse conjunto de procedimentos 

metodológicos foram de grande valia para compreender e apreender o fenômeno 

bullying entre as estudantes, bem como nos ajudou a fazer sua reflexão, dando 

visibilidade às práticas realizadas, sofridas e presenciadas por elas. 

 

RESULTADOS  

 

De acordo com Calhau (2010b) há “uma cultura oculta da agressividade nas 

meninas na qual o bullying é epidêmico, característico e destrutivo” (p.31). 

Argumenta ainda esse autor de que as práticas do bullying no seu caráter físico e 

verbal é domínio dos meninos.  Ora, quando as meninas que responderam aos 
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questionários foram indagadas sobre o tipo de agressão ou intimidação que 

sofreram, elas responderam segundo a Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Tipo de agressão sofrida 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo 

 Em certo sentido, a visão do autor se confirma com os dados expostos, mas 

não devemos isentar que elas também são atingidas pela agressão física, mesmo 

que tal seja “domínio” do universo masculino. Agora 78% disseram que foram 

vítimas de violência do tipo verbal, já que em contato com os grupos focais, as 

meninas usavam mais da maledicência, exclusão, fofocas, e o uso de apelidos para 

atingir seus alvos. E tais práticas se circunscreviam em meio ao círculo de amizades 

constituída dentro do universo escolar, o que tornava tais agressões mais difíceis de 

serem identificadas, já que algumas eram silenciosas. E podemos acrescentar que o 

incentivo e a omissão por parte das espectadoras, fortalecem para que tais práticas 

sejam constantes. Assim, em dados gerais, constatamos que 63%1159 das 

estudantes do sexo feminino sofreram algum tipo de intimidação ou agressão, e 

dentre essas que fizeram essa afirmativa, 55% estudam no turno da manhã, e 71% 

estudam no turno da tarde. Tais dados merecem atenção e alerta. 

Desse modo, ao analisarmos os dados da agressão do tipo verbal nos 

questionários, pudemos saber através dos grupos focais os apelidos mais 

frequentes, e que foram ditos pelas próprias alunas. Expomos alguns deles: 

macaco, gordo, imundo, boiola, baleia, quatro olho, cabeção, anão, vadia, retardada, 

peituda, seboso, nerd e etc. Isso também pode ser demonstrado na fala de Letícia 

(12 anos) que pertencia ao grupo das vítimas do 6º ano do turno da tarde que se 

sentia incomodada ao ser chamada de nerd e esqueleto, dessa forma a mesma 

                                                           
1159

 Ao fazer a análise que considera esses dados como um todo, ou seja, a soma das meninas que estudam no 
turno da manhã e da tarde, obtemos 63%. Depois fizemos uma análise com os dados separados, isto é, 
contabilizamos os dados do turno da manhã (55%) e depois os da tarde (71%). 
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revela: “É, tenho raiva que algumas pessoas me chamam de nerd só pra me 

provocar. [...] E também me chamam de esqueleto só por que eu sou um pouco 

magra. Aí eu fico com raiva, mas não falo nada.” Acrescento a esta fala ao título do 

nosso trabalho, “Como é duro ser diferente”, tal afirmativa foi feita por Juliana (12 

anos), que também abre o início da nossa discussão quando a mesma diz que não 

tem culpa de ser como é. É interessante que em meio a diversidade, é estabelecido 

um padrão estabelecido socialmente e que as crianças aprendem isso desde a 

infância. Seria o que Camacho (2003, p.203) chama de heterofobia, ou seja, aversão 

daquele que é visto como diferente, “anormal”, que não se adequa aos padrões. 

Seria ainda, numa estranha recusa pela diferença, motivada pela raiva, pela rejeição 

e exclusão, e por isso, são estigmatizados. O estigma segundo Goffman (1988) é 

uma marca, física, social ou psicológica, que é vista como inferior e 

consequentemente negativa, e expressa do mesmo modo. Por isso que ser magra 

demais, ou ser considerado nerd, implica em ser portador de características não 

aceitáveis dentro do universo escolar pesquisado. 

Outro interesse nosso foi identificar os principais espaços nos quais ocorriam as 

práticas de bullying. Nesse sentido as meninas costumavam ser agredidas em 

diversos espaços, como mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1. Local onde ocorreu a intimidação ou agressão 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo 

Percebemos a partir dos dados anteriores que as práticas do bullying entre as 

meninas ocorrem principalmente no pátio da escola (durante a recreação), onde a 

presença dos inspetores é constante, mas que se mostra deficiente para coibir tais 

práticas; e nas salas de aula, em que o professor está presente, mas inferimos que 

se mostra ausente diante de tais circunstâncias. 
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Agora, considerando que atentamos para o modo pelo qual a violência entre as 

meninas emergiam dentro da instituição estudada, ficamos atentos às manifestações 

momentâneas, que nos ajudaram a compreender a lógica existente, mas buscamos 

identificar como o bullying era produzido, tendo em vista que a recorrência das 

práticas são produzidos recorrentemente. Por isso ao indagamos sobre quantas 

vezes as estudantes haviam sofrido intimidação ou agressão, elas responderam 

como mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2. Quantas vezes você já sofreu intimidação ou agressão? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo 

 Os números anteriores nos mostram que as estudantes sofrem com maior 

preponderância o bullying diversas ou quase todos os dias, o que nos demonstram 

ser um fenômeno corriqueiro, cotidiano e que é emergencial. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que as práticas do bullying na Escola Mary Dinkle são resultantes de 

uma violência que é difusa na sociedade, e que as crianças e adolescentes que 

estão em formação de sua personalidade. Com base em outra pesquisa1160 da 

mesma natureza, podemos afirmar que o bullying presente na escola particular não 

se difere daquela produzida na escola pública, pois ela não está restrita a nenhum 

tipo determinado de escola” (Nogueira 2005, p. 101). Pudemos perceber forte 

incidência das manifestações do bullying, praticado pelas estudantes, através da 

análise dos questionários. Em torno dessa questão o papel que a escola apresenta 

como espaço idealizado, como formadora de produtora de valores sociais 

civilizados, é contraditório na medida em que ela produz diferenciação, e suas 

                                                           
1160

 Ver também: DE MARIA, Gláucia S.; F. A violência escolar recorrente: o bullying. Estudo de caso em uma 

escola do ensino público de Campina Grande-PB. In: IX Congresso de Iniciação Científica, 2012, Campina 

Grande-PB. Anais IX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE. Campina Grande, 2012. v. 9. 
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próprias formas de violência através das disciplinas que a regem, mas ela também 

reverbera valores e práticas sociais preconceituosos cuja origem se encontra para 

além dos seus limites físicos. Além disso, pudemos ver empiricamente que o modo 

pelo qual as estudantes se relacionam com o bullying, é motivado pela rejeição 

daqueles que consideram inferior a si, inferioridade essa que as próprias vítimas 

confirmam que são, e que não tem culpa de serem “diferentes”. Tais afirmações 

mostram como as crianças e adolescentes são influenciados por preconceitos, pelas 

distinções, e movidos por modelos estabelecidos como que “normais” pela 

sociedade. E aquelas que sofrem acabam introjetando o estigma de tais padrões, 

mostrando como é duro ser diferente. 

Por isso tentamos entender como a configuração social e propriamente a instituição 

escolar, tem ganhado novos significados, e têm sofrido diversas transformações na atualidade. 

Assim ao nos esforçarmos na busca de dar visibilidade a tais práticas, é no sentido de 

apreender o modo pelo qual a violência recorrente é produzida na escola pelo universo 

feminino, mas que ainda é tão pouco estudada. Por isso concordamos com Silva (2012), 

quando afirma que 

 

Uma das singularidades da escola é a transmissão de conhecimentos às 

gerações mais novas. E, entre os ensinamentos e as práticas que podem ser 

aprendidos e vivenciados pelos estudantes estão aqueles que não aparecem nos 

livros e nos exercícios matemáticos, mas que não parecem menos importantes 

para as trajetórias dos atores sociais ali presentes, em especial os estudantes, 

tal como o bullying, que emerge entre lições escolares. 

 

Certamente nos sentimos desafiados a procurar compreender como a própria estrutura 

social e educacional impõe limites para que estudos desse tipo sejam ignorados, já que tais 

práticas são constantes e estão presentes cotidianamente. E mais que isso, nosso esforço é de 

continuar buscando através dos nossos estudos novas formas de compreender teoricamente, 

mas também de apreender empiricamente, como que esse fenômeno transparece suas facetas 

no universo feminino. 
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RESUMO 
O nosso objetivo é trazer à tona a trajetória de mulheres a partir de três obras 
clássicas sobre a poeta potiguar Auta de Souza (1876-1901). A memória produzida 
para a poeta e para sua família nos ajudaram a compor um perfil das experiências 
vividas por algumas mulheres da aristocracia agrária do Nordeste, as quais mesmo 
limitadas pelas amarras do patriarcado, formaram contrapoderes exercendo 
posições de realce. 
Palavras-chave: Auta de Souza (1876-1901), Gênero, Representações, Memória. 
 
AUTA DE SOUZA: A GAP FOR GENDER RELATIONSHIPS IN THE NINETEENTH 

CENTURY 
ABSTRACT 
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Our goal is to bring to light the lives of women from three classic works on the 
potiguar poet Auta de Souza (1876-1901). The memory produced for the poet and 
her family helped us make a profile of the experiences of some women the rural 
aristocracy of the Northeast, which even limited by the shackles of patriarchy, they 
formed counterpower exercising highlight positions. 
Keywords: Auta de Souza (1876-1901), Gender, Representation, Memory. 
 
Introdução 

Durante muito tempo os estudos que matizavam a trajetória das mulheres 

foram relegados a uma posição marginal.  Contudo, os estudos de gênero vêm 

adquirindo espaço nas últimas décadas e cada vez mais o objetivo dessa análise é 

estudar a mulher relacionando-a ao homem, tal como proposto por Joan Scott 

(1995).     

Este artigo, que é um recorte da nossa pesquisa de mestrado, busca pautar-

se dentro dessa categoria de análise sobretudo quando vislumbramos trajetórias de 

mulheres que viveram em uma cultura rural, católica e patriarcal dos oitocentos1162. A 

partir da leitura e análise de três obras clássicas sobre a poeta oitocentista potiguar 

Auta de Souza (1876-1901), a saber: o livro Memórias (1975) de Eloy de Souza, A 

Nota escrita por Henrique Castriciano para a segunda edição do Horto (1911) e a 

biografia Vida Breve de Auta de Souza (1961) escrita por Câmara Cascudo, 

trazemos a memória produzida para as mulheres de sua família. Esses autores nos 

ajudaram a compor um perfil das experiências vivenciadas por mulheres, as quais 

mesmo estando resguardadas ao espaço doméstico, resistiram a impedimentos 

atuando em posições de mando tal como Dindinha, avó de Auta.  

 
Questões de método, recortes e fontes 

Antes de conhecermos “nossas mulheres” é importante salientar algumas 

questões de ordem metodológica e sobre nossas fontes. No nosso estudo buscamos 

entender como no esforço de construção de uma memória para a família Castriciano 

de Souza, se processou representações sobre as mulheres dessa família, nesse 

                                                           
1162 Na nossa dissertação de mestrado, intitulada Auta de Souza: a poeta de “pele clara, 

um moreno doce”: cultura e memória da intelectualidade afrodescendente no Rio Grande 

do Norte, buscamos observar como foi que dentro do processo de formação de uma 

memória ligada a uma história para o Rio Grande do Norte se silenciou o fato de Auta de 

Souza ser negra e de como isso se estendeu à memória coletiva do Estado. Foi através do 

estudo da trajetória de vida de Auta de Souza que conhecemos a atuação de outras 

mulheres, por tal motivo, é que utilizamos a figura de Auta como uma janela num sentido 

metafórico. 
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sentido, por representações, utilizamos a definição tal qual pensado por Denise 

Jodelet. Segundo ela, as representações são fenômenos complexos, ativadas em 

função da vida social.   

Além disso, representar ou se representar tem a ver com a forma do como um 

sujeito se reporta a um objeto, como o pensa, como o vê. Este objeto pode ser tanto 

uma pessoa, uma coisa, um acontecimento material quanto imaginário ou mítico 

(JODELET, 2001). Pensar numa representação para Auta de Souza e para sua mãe 

e avós é pensar numa imagem aristocrática, é pensar em espaços delimitados, em 

normas de conduta e em valores tidos como ideais a serem seguidos  pelas 

mulheres da elite que moviam-se entre as estruturas do patriarcado (SAFFIOTI, 

2004). 

Para encontrar as falas dessas mulheres, utilizamos o mesmo método 

utilizado por Sidney Chalhoub, em seu trabalho Machado de Assis: Historiador 

(2003). Neste trabalho procurou compreender romances, obras e contos 

machadianos a partir do contexto social e histórico que a originou, observando a 

ideologia da classe senhorial e a forma como ela perpassava em sua literatura. A partir do 

método utilizado por ele no estudo dos escritos literários de Machado de Assis 

analisaremos as obras acima visando entender uma imagem e auto-imagem que 

fizeram das mulheres em relação com outros entes da família1163.    

Sobre as obras utilizadas como fontes, observamos que, cada um a seu 

modo, tiveram esforços de construção de uma memória, mas também 

proporcionaram a visualização de um contexto de dominação social através de um 

contexto familiar específico tal como os romances de Machado também o fizeram.  

Vale colocar que os textos destes autores que estão sendo tomados como 

fonte nesta pesquisa, possuem historicidades distintas, a saber: a de quando eles 

escreveram, início do século XX e as décadas de 1950 e 1960 momentos em que 

buscaram, cada um a seu modo enfatizar uma idéia do passado aristocrático da 

família Castriciano de Souza. Por conseguinte, é importante observarmos também o 

tempo que os fatos narrados se passaram: décadas de 1870, 1880 e 1890, 

momento em que entrava em colapso o sistema escravista no Brasil, exatamente 

                                                           
1163 O método empregado por Chalhoub, aproxima história e crítica literária, pautando-se na 
análise de romances e contos machadianos, buscando visualizar as transformações do 
período bem como o perfil daquela sociedade aristocrática, escravista e paternalista em que 
os personagens de Machado de Assis viveram.  
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quando os Castricianos crescem se valendo dos serviços de alguns escravos e 

agregados.  

Nesse sentido os escritos de Cascudo, Henrique e Eloy, constituem-se em 

obras abertas, tal como pensado por Humberto Eco1164 pois mostra-nos diferentes 

relações sociais e também culturais de uma sociedade. 

 

Conhecendo Auta de Souza 

Como dito anteriomente, foi a partir do estudo da trajetória dessa escritora em 

nossa dissertação de mestrado que conhecemos outras mulheres e por tal motivo, 

passamos a associar Auta a uma janela metaforicamente que se abriu e nos 

mostrou diversas relações de gênero que foram travadas no seio de uma família da 

aristocracia rural nordestina dos oitocentos. Nesse sentido, faz-se necessário que 

conheçamos um pouco dessa intelectual. 

Auta de Souza nasceu no dia 12 de 09 de 1876 na cidade de Macaíba. Auta 

seria a única menina entre os seus quatro irmãos. Ainda nos seus primeiros anos, 

fica órfã de pai e mãe, tendo sido criada pela sua avó materna, D. Silvina ou 

simplesmente Dindinha. Estudou três anos em um Colégio religioso do Recife 

destinado ao ensino de meninas o que evidencia que sua formação legitimava a 

sociedade patriarcal cujos valores enfatizavam que as mulheres deveriam se 

preparar para serem freiras ou esposas (FALCI, 1997). 

 Aos 17 anos iniciou sua produção poética e com 18 estreou na imprensa 

publicando poesias na revista Oásis, de Natal. Embora fosse intelectual numa época 

em que a escrita feminina não fosse bem vista, com o mundo das letras 

marcadamente masculino e branco, sua vida literária foi prolixa, atuando na 

imprensa de todo o país (TELLES, 2004). A despeito disso, ficou conhecida como a 

principal poeta norte-riograndense através de seu único livro de poemas: Horto. Mas 

acometida de tuberculose desde os 14 anos, Auta faleceu aos 24, no dia 7 de 

fevereiro de 1901. 

Acreditamos que o maior saldo obtido por Auta foi ter se inserido no restrito 

espaço da literatura num momento em que o poder dominante dos homens afirmava 
                                                           
1164 Em a Obra Aberta (1991), obra publicada inicialmente em 1962, Umberto Eco mostra-

nos que nenhuma obra está acabada em si mesma. Em relação à sua estrutura está 

finalizada, mas está aberta no que se refere ao conteúdo. Para o autor, toda obra, seja ela 

literária, artística ou musical está aberta ao observador para que este a re-elabore, 

formulando as mais diversas conjecturas interpretativas. 
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que as mulheres não eram dotadas de força criadora e que também não lhes 

competiam o espaço público (PERROT, 1998). Além disso, Auta também era 

afrodescente num momento em que havia toda uma limitação dos espaços para os 

negros e seus descendentes. Nesse sentido, neste trabalho buscamos lançar um 

olhar sobre outras mulheres, que tal como Auta, também teve que se valer de 

estratégias para obterem visibilidade.  

 

As mulheres da família Castriciano de Souza: Dindinha, Tatá – Cosma, 

Chiquinha, Cordina, Zulina e Henriqueta1165 

Dentro da atmosfera aristocrática, patriarcal e paternalista que estava 

envolvida a família Castriciano de Souza, as mulheres e não apenas os escravos e 

empregados, também ocupavam uma posição marginal. Helena, do romance de 

Machado de Assis, era senhora em relação à égua Moema, mas em relação ao 

irmão Estácio, compartilhava com a égua a posição da dependência (CHALHOUB, 

2003). Tal como Helena, dentro da família Castriciano de Souza as mulheres 

exerciam domínio sobre os filhos, escravos e agregados, mas em relação aos seus 

maridos também ocupavam uma posição de subalternidade.  

A primeira que deve ser tratada é a avó materna, Dona Silvina de Paula 

Rodrigues, ou simplesmente Dindinha. Segundo os autores que lhe fizeram menção, 

ela era uma mulher simples do povo, mansa, tímida, doce e que acompanhou o 

marido a vida inteira dando-lhe sopa no jantar, perguntando sobre o andamento dos 

negócios, mas sempre de forma acanhada para não parecer invasão de um espírito 

curioso.  

Segundo Pierre Bourdieu, “o mundo social constrói o corpo como realidade 

sexuada e como depositário de princípios de visão sexualizantes” (BOURDIEU, 

2007, p. 18). Nesse sentido, dentro da realidade da família patriarcal cabia à mulher 

agir dentro de um modelo de resignação tal como Dindinha, uma vez que tomar a 

palavra, sobretudo publicamente não cabia a elas, pois isso era monopólio dos 

homens. 

                                                           
1165 Para facilitar ao leitor a visualização da estrutura da família Castriciano de Souza, bem 

como o lugar que essas mulheres ocupavam dentro dessa estrutura, dispomos um anexo 

com a árvore genealógica da família. 
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Nas falas de Cascudo, Dindinha ocupava uma posição fundamental na 

estrutura da família, certamente porque atuava na manutenção da ordem doméstica, 

como era de se esperar de uma mulher abastada e até mesmo para as 

trabalhadoras. Vale deixar claro que eram as mulheres trabalhadoras, sobretudo as 

solteiras e aquelas cujo pai havia deixado herança, que tinham maiores chances de 

alçar autonomia financeira através da docência, do jornalismo e da literatura 

(TELLES, In: DEL PRIORE, 2004). 

Além disso, tal como era inculcado pelas regularidades da ordem física e da 

ordem social impostas pela dominação masculina, às mulheres eram impostas 

medidas que as excluíam ensinando-lhes a postura correta do corpo (BOURDIEU, 

2007). Seus corpos eram submetidos a um trabalho de construção social sobre os 

quais se inscreviam através das rotinas da divisão do trabalho, seja no âmbito 

público ou privado aquilo que era esperado delas (MAUSS, 2003). 

Após o casamento, Dindinha continuou vestindo-se de forma sóbria e com 

bastante discrição conforme afirma Eloy (SOUZA, 1975). Possivelmente, o vestir-se 

de forma mais neutra da senhora fosse também um traço próprio das mulheres 

sertanejas (FALCI, 2004).  

Dindinha era analfabeta como muitas das mulheres ricas de sua época e que 

segundo Eloy de Souza, nunca deixou-se alfabetizar. Muitas destas mulheres, como 

aponta Miridan Falci, deixavam expresso o fato em testamentos, procurações e 

cartas de alforrias de escravos, “pedindo ao tabelião que assinasse, a seu rogo, “por 

não saber ler nem escrever” (FALCI, 2000, p. 252). Dindinha por sua vez, por não 

poder exprimir-se por escrito, teve que passar uma procuração para o advogado Dr. 

Francisco de Paula Sales para que ele pudesse advogar pelos bens dos seus netos 

dos quais era tutora no momento em foi declarada a falência da empresa Paula Eloy 

& Cia em Macaíba, empresa da família. Em procuração datada de 06 de Agosto de 

1891 é colocado: 

[...]. Saibam, quantos este publico instrumento de procuração bastante 
virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
oitocentos e noventa e um, aos seis de agosto nesta cidade do Recife em 
meu cartório a rua 15 de Novembro nº 42 perante mim compareceu como 
outorgante D. Silvina de Paula Rodrigues como tutora de seus netos 
menores Eloy, Henrique, Auta, João Cancio e Irineu já fallecido conhecida 
de mim e das testemunhas abaixo assignadas dou fé. E perante elas disse: 
Que pela presente, constitua seu procurador no Estado do Rio Grande do 
Norte ao advogado Dr. Francisco de Paula Sales a quem confere poderes 
especiais para defender os interesses dos ditos seus netos tutellados na 
fallencia da Firma Paula Eloy & Cia do Rio Grande do Norte podendo 
requerer e negociar tudo quanto for a bem dos mesmos menores, 
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comparecendo às reuniões de credores, votando na concordata, aceitando-
a ou denegando-a, procedendo em tudo como se a outorgante presente 
fosse que para o dito fim lhe concede todos os poderes em direito [...]. 
(Documentação da massa falida da Casa comercial Paula Eloy & CIA, 
caderno 1). 

 

Além de ser analfabeta e de não ter sido alfabetizada por vontade própria 

conforme atestado por Eloy, Dindinha também não se deixou fotografar pois 

acreditava que se perdia muito da alma quando a fisionomia era reproduzida pela 

máquina ou pelo desenho(CASCUDO, 1961). 

Pelo que deixa antever as falas de seu neto Eloy de Souza, Dindinha 

correspondia a um ideal de mulher muito louvado pela hierarquia da casa-grande. 

Sendo atuante, acordando cedo, preparando tudo para o novo dia, o café da manhã 

do marido e dos netos e observando a colheita das frutas pelos escravos para a 

vendagem (SOUZA, 1975). Vale destacar que as suas ações, conforme atesta Eloy 

de Souza, se davam sem romper com submissão ao marido, sem levantar a voz em 

nenhuma circunstância e sem nunca dar ordens, nem mesmo aos escravos. Os 

cuidados De Dindinha, se redobravam na ausência do marido quando se via só no 

domínio da chácara. Além disso, Dindinha se esmerava trabalhando para bem 

receber os convidados do marido que iam até a sua casa com certa assiduidade 

para tratar de negócios com Francisco de Paula Rodrigues (SOUZA, 1975). 

Dindinha também é descrita como presente nas brincadeiras dos netos, 

sobretudo nas de Auta quando esta brincava de dona de casa e a quem iniciou no 

aprendizado das prendas domésticas. Esse processo de produção dos gêneros foi 

chamado por Peter Berger de socialização primária a qual se dá ainda na infância 

por intermédio da família1166. Dentro desse processo, as crianças absorvem os 

papéis e as atitudes que lhe são estabelecidos pelos adultos, interiorizando-os e 

tornando-os seus.  

Pierre Bourdieu por sua vez, observa que a socialização primária atua 

estimulando desigualdades entre meninos e meninas (BOURDIEU, 2007). Além de 

iniciar o trabalho de masculinização do corpo masculino e a feminilização do corpo 

feminino, diferenciando-os, ela ainda favorece mais os meninos impulsionando-os à 

aquisição de habilidades para executar atividades de comando em detrimento das 

                                                           
1166

 Peter Berger no livro A construção social da realidade (1985) salienta que este é o momento 
em que o indivíduo começa a interiorizar o mundo social no qual vai sendo progressivamente inserido 
até que ele passe para a etapa seguinte denominada de socialização secundária. 
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meninas que são apresentadas uma série de limitações, sobretudo físicas e 

emocionais.  

Eloy salienta também que Dindinha levava os netos para fazer passeios nas 

fazendas do marido além de dedicar horas na cozinha fritando pastéis pelo Natal, 

fazendo pão-de-ló e diferentes tipos de doces e bolos, assando o carneiro nas festas 

de São João e temperando o sarapatel (SOUZA, 1975).  

Podemos dizer ainda que a imagem construída para Dindinha se enquadrou 

dentro de um padrão de avó que se idealizava naquele contexto: educadora, 

companheira e propagadora de valores, sobretudo religiosos. Ainda dentro desta 

perspectiva de perceber qual a imagem formada para a avó, Eloy afirma que mesmo 

analfabeta foi ela que estimulou os netos, transmitindo os valores da avó-mãe desde 

a formação cultural católica e o incentivo à educação formal.  

Em relação à primeira, a crença de Dindinha era mais pautada pelos líames 

das práticas do catolicismo popular em detrimento do catolicismo oficial, através das 

práticas da oração, da caridade e ajuda aos próximos e mais necessitados 1167. 

Indicativo disso podemos citar o momento em que Dindinha chama atenção de Eloy, 

ainda criança, por ter falado de forma rude na presença de um cego acompanhado 

por um menino que pedia esmolas na porta de sua casa.  

Nas falas de Eloy: “Ela entregou-me uma moeda de 40 réis que o menino 

recebeu e o mendigo agradeceu. Quando voltei, ela chamou-me e disse: - Meu filho, 

você nunca diga: “aí está um cego ou um aleijado pedindo esmola”” (SOUZA, 1975, 

p. 13). Segundo o próprio Eloy, estas palavras de Dindinha estavam investidas de 

um tom sereno, mas ao mesmo tempo severo, intencionando tolher-lhe e fazer com 

que ele refletisse sobre sua ação e teor das palavras. 

Foi ainda Dindinha, a querida avozinha que merecia obter a santidade 

segundo Eloy de Souza, por ter dedicado todos os anos de sua vida aos familiares 

vendo-os morrer, cuidando dos seus entes enfermos com dedicação e um saber que 

muitas vezes excedia o dos médicos (SOUZA, 1975). Eloy cita, por exemplo, que 

Dindinha escutou angustiadamente os gemidos do neto Irineu durante dezoito horas 

até que ele falecesse vitimado pelas queimaduras provocadas pela explosão do 

candeeiro e as vigílias em que Dindinha passava horas pela madrugada vendo e 
                                                           
1167 Sobre as relações travadas entre a prática do catolicismo popular e o catolicismo oficial 
nos oitocentos indicamos os trabalhos da historiadora e cientista das religiões Danielle 
Ventura Bandeira de Lima, sobretudo sua dissertação de mestrado intitulada: A caridade 
segundo Ibiapina: história e imaginário na Casa de Santa Fé. 
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socorrendo como podia a neta Auta nas crises provocadas pela tuberculose 

(SOUZA, 1975). 

Segundo Cascudo, a partir dos escritos de Eloy, Dindinha era fisicamente: 

[...] uma criaturinha pequena, fraca, morena, cabelo emaranhado. [...]. 
Silvina jamais possuiu o conhecimento alheio, agenciado, ensinado, imóvel 
dos livros. Tôdas as soluções foram resultados de elaborações 
personalíssimas de sua lógica. Era cultura mas cultura tradicional, popular, 
milenar, transmitida pela oralidade, bom-senso que independe das lógicas 
sucessivas que cada século consagra em sua dialética oficial. Coube-lhe a 
tarefa de educar cinco netos, todos poetas e dois chegaram ao legislativo e 
ao Executivo; [...] (CASCUDO, 1961, p. 28). 
 

Nesta citação, vemos que Cascudo se esforça em valorizar determinadas 

experiências que poderiam ser vistas como negativas, sobretudo em relação à 

cultura popular e a oralidade. Todavia Cascudo, Eloy e Henrique ressaltam algo de 

excepcional em Dindinha afinal não é qualquer analfabeta que cria poetas e 

políticos. O fato é que foi a senhora D. Silvina, mestiça da cidade de Goiana, 

analfabeta, de origem social humilde de tradições culturais e religiosas populares 

que ficou a cargo da criação dos cinco netos órfãos após a morte de sua filha 

Henriqueta Leopoldina, do genro Eloy Castriciano e mais tarde do marido Francisco 

de Paula Rodrigues. 

Era mulatinha, escura e mais outros tantos adjetivos adocicados que 

recebeu, sobretudo do neto Eloy, mas dentro daquela estrutura familiar em que ela 

era a senhora viúva com a morte do esposo, ela passou a exercer sozinha a posição 

de poder dentro do seu lar, fazendo-se mais respeitada e obedecida do que antes 

pelos netos, escravos e empregados. Como afirmou Michelle Perrot:  

As mulheres do século XIX [...] não foram somente vítimas ou sujeitos 
passivos. Utilizando os espaços e as tarefas que lhes eram deixados ou 
confiados, elas elaboraram, às vezes, contrapoderes que podiam subverter 
os papéis aparentes. Há abundantes imagens de mulheres 
resplandecentes, de avós reinando sobre sua linhagem [...] (PERROT, 
2005, p. 273). 

 

Acreditamos que Dindinha foi uma dessas mulheres do século XIX que devido 

às circunstâncias da vida tiveram que se mover dentro de uma zona de manobra, 

conseguindo obter o seu espaço de mando, sobretudo após a morte do marido. 

Infelizmente, muitas destas mulheres não ficaram conhecidas permanecendo na 

obscuridade e no esquecimento. Figuras como a de Dindinha, mulher de origem 

pobre, mas que adquiriu poder, que mesmo dentro do seu silêncio, aparece como 
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uma transgressão dentro do cenário da casa-grande, uma vez que conforme nos diz 

Freyre, das mulheres oitocentistas1168:  

[...] não se queria ouvir a voz na sala, entre conversas de homem, a não ser 
pedindo vestido novo, cantando modinha, rezando pelos homens; quase 
nunca aconselhando ou sugerindo o que quer que fosse de menos 
doméstico, de menos gracioso, de menos gentil; quase nunca metendo-se 
em assuntos de homem (FREYRE, 2004, p. 224). 

 

Indício das ações administrativas de Dindinha no espaço doméstico está a 

sua atuação sobre os escravos e empregados da chácara. Como dito anteriormente, 

a família Castriciano de Souza possuía alguns escravos e tal como acontecia em 

outras famílias do século XIX, os cativos também ajudavam seus senhores na 

obtenção de dinheiro extra, eram os chamados escravos de ganho. Estes saiam 

pelas ruas dos centros urbanos vendendo de porta em porta frutas, bolos, grudes, 

cocadas, pé-de-moleque, tapioca, peixe-frito, alfenins, doces de frutas, bebidas 

alcoólicas e toda uma série de quitutes saborosos (DIAS, 1995). Iguarias trazidas da 

Senzala como abará, vatapá e acarajé também se somavam aos pratos de tradição 

portuguesa e indígena. Também eram chamados de negros de tabuleiro ou 

quitandeiros. 

A avó de Auta, também se valeu desse recurso como forma de angariar 

algum pecúlio extra, seja na venda dos bolos que preparava ou das frutas que 

amadureciam no quintal da chácara, até porque, com a situação de declínio da 

Firma Paula Eloy & CIA a família passou por problemas de ordem financeira. 

Segundo Miridan Falci, algumas mulheres nesse momento, viúvas ou de uma elite 

empobrecida, faziam doces e outras atividades visando ajudar no sustento dos 

filhos. No entanto, havia uma tendência a esconder o fato pois essas atividades 

denotavam a decadência familiar (FALCI, 2004).  

Conforme nos diz Eloy:  

Dindinha, todas as manhãs, depois da colheita das frutas, arrumava os 
taboleiros que eram carregados na cabeça por João, Brasiliano e José. 
Quando regressavam, ela lhes tomavam as contas, dispondo-as em tulhas 
verticais de moedas de cobre, segundo a taboada daquele tempo: selo, 
pataca e cruzado (SOUZA, 1975, p. 11). 
 

A realidade da movimentação cotidiana dos escravos de ganho foi 

pesquisada pela professora Maria Odila Leite da Silva, sobretudo o papel e a 

                                                           
1168 É importante colocarmos que, no nosso entender, Dindinha foi uma transgressão dentro 
daquela sociedade, haja vista que não era comum pessoas advindas dos mesmos estratos 
sociais que ela adquirem projeção, afinal de contas Dindinha possuía origem desconhecida, 
mas cogitada pelos seus comentadores dela ser descendente de negros ou de índios. 
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atuação de mulheres pobres livres, mestiças e escravas no cotidiano de São Paulo 

ao longo do século XIX. Pesquisas como a dela surgem enquanto diferenciais para 

que possamos compreender a importância dos estudos de gênero no entendimento 

da multiplicidade dos perfis de mulheres dentro da sociedade.  

Na citação abaixo, Eloy deixa antever que dentro do ambiente doméstico dos 

Castriciano não havia tanta harmonia entre senhores e escravos como sugere em 

maior parte de sua memorialística. O sumiço do dinheiro da vendagem das frutas 

demonstra que havia contendas que obrigava seus senhores a castigarem seus 

serviçais. Em contrapartida, Eloy coloca-se enquanto o redentor bondoso da 

situação, que ainda criança, teve a compaixão e assumiu a culpa pelo escravo que 

certamente seria castigado pela avó. 

Além disso, Eloy também demonstra o gênio do menino-senhor que fora 

contrariado pela avó e por isso não falou mais com ela durante todo aquele dia: 

Certa vez, desapareceu uma tulhazinha, de um selo, 240 réis. Dindinha 
perguntou quem havia tirado. Eu vi que tinha sido João e para salvá-lo 
apresentei-me como o autor da subtração. O inquérito sumário denunciou-
me e, por isto, apanhei seis bolos. Fiquei indignado. Passei todo o restante 
do dia sem falar Com Dindinha. No dia seguinte, quinta-feira, ela foi ao 
Recife e, de lá voltando, chamou-me e disse as seguintes palavras: - Você 
ficou zangado comigo por eu ter dado uns bolos injustamente. Você 
apanhou porque mentiu e um homem não deve mentir em circunstância 
alguma. Trouxe-lhe este pequeno relógio como prêmio à sua boa ação!... 
(SOUZA, 1975, p. 11).  
 

Outra cena em que podemos visualizar a harmonia aparente e 

confraternização sugerida no espaço doméstico da casa senhorial é a reproduzida 

na imagem Uma senhora brasileira em seu lar de Debret que pode ser visualizada 

logo abaixo. A senhora e a sinhá-moça se dedicam respectivamente à costura e ao 

aprendizado das primeiras letras. A senhora senta-se no sofá e a menina numa 

cadeirinha, já as escravas da família que também estão costurando aparecem num 

plano inferior e margeando as mulheres brancas. Tem crianças negras brincando no 

chão e um negro adolescente que serve água para as suas senhoras. 

A Cena criada por Debret retratando o espaço domestico é bem 

romanceada, retratando uma pretensa harmonia entre senhora e escravos, todavia, 

um símbolo da autoridade passa-se despercebido: existe uma chibata que pende do 

cesto ao lado direito da senhora.  Possivelmente, este objeto poderia ser movido 

pela senhora contra aquele escravo que subvertesse a ordem estabelecida por ela, 

ao menor deslize ou distração.  
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FIGURA 12: Uma senhora brasileira em seu lar
1169

 
 

A cena produzida por Debret se assemelha com a cena descrita por Eloy, 

uma vez que Dindinha, embora mansa e submissa, tinha poderes suficientes para 

castigar o escravo João pelo mal feito do sumiço do dinheiro, como o seu neto 

assumiu a culpa, foi ele que recebeu os bolos na mão. Mas logo em seguida, como 

forma de recompensar o menino pela sua boa ação, dá-lhe um presente. 

Outras mulheres da família também tinham esse perfil de Dindinha. Além 

dela, os Castriciano de Souza ainda tiveram outra avó por parte do pai Eloy 

Castriciano como salientado anteriormente. De origem racial desconhecida mas 

cogitada ser índia, negra ou mestiça, tal como Dindinha, Cosma teve que observar 

os namoros do marido de forma resignada, calada, evitando conflitos. Ela chegou 

inclusive a criar filhos desse marido junto com filhos naturais do casal.  

Félix do Potengi Pequeno, marido de Cosma, se tornou célebre pela atividade 

de vaqueiro mais também pelas aventuras amorosas extra-conjugais que teve, 

sobretudo no Potengi Pequeno (CASCUDO, 1961, p. 23).Vemos nessas posturas 

um exemplo de violência simbólica tal como pensado por Pierre Bourdieu. As 

mulheres na narrativa de Eloy e de Cascudo, aceitam sem contestação os atos 

extraconjugais dos maridos e, para além disso, não lutam contra, isso seria ir de 

encontro à ordem estabelecida pela sociedade.  

E aceitar uma inversão das aparências é fazer crer que é a mulher que 

domina, algo que a rebaixa socialmente, pois tal como instituído pela dominação 

masculina, uma mulher se sente diminuída com um homem diminuído. Segundo 

Bourdieu: A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 
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 Retirado de: (DEBRET, 1965, p. 133). 
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não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto à dominação) (BOURDIEU, 

2007, p. 47). 

Nesse sentido, dentro da lógica paternalista o adultério praticado pelo homem 

era algo naturalizado, aceito e valorizado, tal como é visualizado no romance Helena 

(2002) de Machado de Assis em que o Conselheiro Vale supostamente tem um 

romance fora do casamento e que não é questionado pela família.  

Em relação a isso, Bourdieu, observa que esse privilégio masculino engendra 

em si mesmo uma cilada, pois impõe ao homem o dever de afirmar, em todas as 

circunstancias o poder de sua virilidade1170. Segundo ele, em algumas sociedades 

existem rituais para que o jovem demonstre sua bravura encarando o medo perante 

toda a coletividade. Para alguns indivíduos esses ritos ganham um peso 

traumatizante, haja vista que certas formas de coragem que se criam para enfrentá-

los encontram sua base no medo de perder a estima do grupo. É o medo de ser 

excluído pelos companheiros que leva muitos jovens a aceitarem os desafios uma 

vez que ele recusando vai passar a ser remetido à categoria, tipicamente feminina 

dos fracos e afeminados. (BOURDIEU, 2007). 

Conforme nos diz Gilberto Freyre, não era nenhum orgulho para a família 

patriarcal terem filhos “donzelões” e “maricas”. O que sempre se valorizou foi o 

menino “que cedo estivesse metido com raparigas. Raparigueiro, como ainda hoje 

se diz. Femeeiro. Deflorador de mocinhas. E que não tardasse em emprenhar 

negras, aumentando o rebanho e o capital paternos” (FREYRE, 1998, p. 372). Para 

o rapaz da casa-grande, estar metido com as escravas engravidando-as e também 

ainda em tenra idade ser acometido pela sífilis era a principal comprovação de sua 

virilidade.  

O poder do patriarca, por seu turno, se dava de forma unânime sobre toda a 

legião de dependentes, e a mulher não fugia à regra, independente de sua posição 

social dentro da estrutura familiar. A condição feminina era de submissão à 

autoridade indiscutível que emanava da temida e venerada figura do patriarca, que 

se arvorava do direito de controlar a vida da esposa, da (s) amante (s) e, também, 

da filhas mulheres (FILGUEIRA, 2011).   

                                                           
1170

 Para Bourdieu, a virilidade deve ser “entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social,  
mas também como aptidão ao combate ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, 
acima de tudo uma carga” (BOURDIEU, 2007, p. 64). 
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Sendo assim, a infidelidade do homem era comum e tornava-se como uma 

característica marcante como prova de virilidade, sendo aceita pelas mulheres como 

prova de evitar conflitos. As mulheres que aparecerem nas narrativas dos nossos 

autores são sempre modelos de resignação e obediência a serem seguidos, mesmo 

quando exerciam poder de mando sobre os escravos e dependentes. A única dentre 

as mulheres que Eloy de Souza narrou em sua memorialística que não passou por 

um caso de traição por parte do marido foi sua mãe, Henriqueta Leopoldina.    

Eloy de Souza lembra ainda da avó Cosma que viveu resignada durante 

muitos anos “doente e entrevada” vítima de um reumatismo infeccioso que a forçava 

a arrastar-se pela casa em cima de várias esteiras apresentando-se sempre 

sorridente (SOUZA, 1975, p. 28). A tia Chiquinha, irmã de Félix por sua vez, tinha o 

humor bastante volúvel dependendo da enxaqueca que a atormentava com 

freqüência. Entrevada pelo reumatismo, de sua cadeira, fiscalizava todo o 

movimento da casa, gostava de ler, versejava e ainda praticava a caridade (SOUZA, 

1975, p. 28). Já as tias paternas Zulina e Cordina, Eloy não descreve muita coisa 

(SOUZA, 1975, p. 29). 

Outra figura invulgar nesse cenário de mulheres da família foi Henriqueta 

Leopoldina de Paula Rodrigues, a mãe dos Castriciano de Souza. Com exceção do 

fato de ser mestiça, dentro da rígida hierarquia social do Nordeste patriarcal, 

Henriqueta configurava-se como modelo ideal de mulher por ser filha de fazendeiro, 

herdeira de escravos, gados, imóveis e terras. Indício da existência desses bens, é o 

seu inventário que hoje encontra-se sob os cuidados do historiador Anderson 

Tavares. 

Embora tenham tido pouco convívio com a mãe, que morreu quando ainda os 

Castriciano eram crianças, Henriqueta Leopoldina é descrita como sendo uma mãe 

sempre bonita e arrumada às modas da época para uma sinhá-moça que era. “A 

pele do rosto era cor de jambo e os cabelos longos e cacheados” (SOUZA, 1975, p. 

10), fato este que pode denotar conforme Miridan Falci, um gosto peculiar entre as 

nordestinas da época: o apreço pelos cabelos longos (FALCI, 2000).  

Além disso, Henriqueta aparece na narrativa do filho sempre bastante 

compreensiva, tolerante e com muitas amigas em Macaíba. Henriqueta nas falas de 

Cascudo, por exemplo, aparece como sendo uma moça educada e de postura 

corporal submissa, submissão esta enfatizada pela posição dos seus olhos 

conforme podemos observar abaixo: “sinhá-moça de vinte anos incompletos, de 
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prendas domésticas, lida em livros, morena côr de jambo, pele macia como 

cambraia, olhos submissos [...]” (CASCUDO, 1961, p. 29). 

Pierre Bourdieu salienta que a dominação masculina, constitui as mulheres 

como objetos simbólicos colocando-as em constante estado de insegurança corporal 

e dependência simbólica que age pelo e para o olhar dos outros (BOURDIEU, 2007). 

Ou seja, “elas existem enquanto objetos receptivos atraentes, disponíveis. Delas se 

espera que sejam “femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 

discretas, contidas ou até mesmo apagadas” (BOURDIEU, 2007, p. 82). 

Embora Henriqueta fosse uma moça de posses, ela também era mestiça 

conforme podemos observar nos termos suavizados “morena cor de jambo” 

utilizados por Eloy e por Cascudo. Estes termos, diga-se de passagem, são os 

mesmos que estes autores utilizam para se referirem a Auta de Souza. Em meio a 

uma sociedade altamente miscigenada como era o Nordeste, e onde o princípio do 

branqueamento das famílias era apreciado (FALCI, 2004), Henriqueta trazia no 

corpo as marcas da miscigenação racial. 

Nesse sentido, acreditamos que o fato de ser mestiça talvez tenha pesado 

contra ela pelo menos em partes, no momento de estabelecer o seu matrimônio, fato 

que possivelmente afugentou outros rapazes igualmente ricos como ela. Nossa 

suspeita recai quando pensamos no fato de Henriqueta só vir a casar com vinte 

anos, algo bastante estranho uma vez que dentro dessa sociedade o ideal para uma 

moça se casar era entre os quinze e dezoito anos conforme Miridan Falci (FALCI, 

2004).  

Além disso, em meio a um contexto em que o marido nem sempre seria o 

desejado pela moça e sim o possível, Eloy de Souza, dez anos mais velho, também 

mestiço, surge enquanto o escolhido pelo pai de Henriqueta uma vez que já 

despontava numa posição de realce enquanto um dos sócios da Firma Paula Eloy & 

Cia. Sendo assim, acreditamos que nesse caso, o enlace matrimonial entre 

Henrique e Eloy, também foi arranjado refletindo o perfil da época em que os 

casamentos se estabeleciam por questões de compromisso entre famílias, mais do 

que um aceite entre os noivos (FALCI; 2004), o que também foi apontado por Ana 

Laudelina (2000). 

Mas de fato, Henriqueta era uma moça abastada e que como outras moças 

de mesma condição que ela deixou um vasto patrimônio para os seus filhos que 

posteriormente foi dilapidado devido à má administração dos responsáveis pela 
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gerência dos bens. A trajetória de Henriqueta é alusiva para percebermos que tal 

como ela outras moças também morreram jovens vitimadas pelo fardo da procriação 

de muitos filhos, algo bastante comum naqueles idos.  

Segundo Simone de Beauvoir, homens e mulheres são consumidos pela 

espécie em decorrência do processo reprodutivo, todavia, são as mulheres que 

sofrem mais os seus efeitos (BEAUVOIR, 2009). Ainda segundo ela, “Acontece a 

criança morrer e também, ao nascer, matar a mãe ou acarretar-lhe uma enfermidade 

crônica. [...]. O conflito espécie-indivíduo, que no parto assume um aspecto 

dramático, confere ao corpo feminino uma inquietante fragilidade. [...]. É a espécie 

que as corrói” (BEAUVOIR, 2009, p. 63).   

Nesse sentido, Eloy, Cascudo e Auta, constroem uma imagem para 

Henriqueta enquanto um modelo de esposa que se queria para aquela sociedade 

aristocrática, modelo este típico da Casa-Grande. Ela aparece na reiteração desses 

escritores como uma mulher submissa, investida de um intenso amor maternal, 

temente a Deus, e que morre cedo vitimada pela tuberculose que incidiu sobre seu 

corpo já bastante debilitado dos sucessivos partos que teve.  

Mas para, além disso, tanto Henriqueta quanto as outras mulheres de sua 

família, dentro da estrutura da economia das trocas simbólicas e, mais precisamente 

na construção social das relações de parentesco e de casamento, figuravam 

enquanto objetos de troca (BOURDIEU, 2007). Para Pierre Bourdieu, as mulheres 

dentro da realidade da dominação masculina atuam enquanto objetos de troca, e 

enquanto tais variando o seu capital simbólico, sendo definidos segundo os 

interesses masculinos contribuindo assim para a reprodução do capital simbólico e 

social valorizados por eles.   

Como já colocado anteriormente, durante toda a vida infantil e adulta, Auta e 

seus irmãos estiveram envolvidos por figuras de escravos e de trabalhadores pobres 

que lhes prestavam serviços na chácara do Recife e em Macaíba os quais 

pertenciam ao avô Francisco de Paula. A partir da Memorialística de Eloy de Souza 

e da biografia escrita por Câmara Cascudo identificamos alguns nomes em que, por 

diversas vezes aparecem discretamente, realizando diferentes tarefas, aguando o 

jardim da chácara e participando ativamente da vida doméstica de seus senhores. 

Afinal como é de se esperar, numa literatura escrita por uma elite intelectual 

aristocrática, os escravos, os agregados e inclusive as mulheres, como vimos 

anteriormente, aparecem executando atividades de auxílio aos seus senhores. 
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Buscamos assim trazer à tona alguns personagens que para um olhar desatento, 

passam despercebidos dentro dos escritos dos autores aqui estudados. Em outro 

momento, Eloy relata que aos cinco anos viajou com sua mãe para o Recife e como 

de costume aproveitou para cortar o cabelo. Assim ele descreve: 

Ao voltar para Macaíba, aproveitei, certa manhã, a ausência de minha mãe 
e chamei três escravos. Manobrei desastrosamente a tesoura na cabeça 
daquelas criaturas passivas e mudas, numa humilhação que era o medo da 
criança arvorada em senhor do seu corpo e vontade. As cabeças daqueles 
pobres sem vontade ficaram deformadas, e a deformação os tornou 
ridículos e vítimas das vaias de outros escravos. Eu era tão inocente e tão 
sensível, que a tristeza daquele espetáculo comoveu-me até as lágrimas. 
Minha mãe chegou no momento final da dramática situação e, informada da 
ocorrência, abraçou-me e foi com alegria que me disse: - Meu filho, você 
está perdoado. Eles perdoaram você porque você chorou! Exclamou: - 
Como meu filho é bom! (SOUZA, 1975, p. 17).  

 

Postura bastante semelhante à descrita por Gilberto Freyre ao registrar sobre 

“os “meninos-diabo” do tempo da escravidão” (FREYRE, 1998, p. 370). Tanto na 

citação acima, quanto na de baixo, percebemos a ação de dois meninos com seus 

dez anos incompletos. Na de cima temos Eloy de Souza e na de baixo Brás Cubas 

que embora fossem crianças, já tinham ciência do poder que tinham e a força que 

suas vontades podiam exercer sobre os seus subalternos:  

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino-diabo” [...]”, 
confessa o herói das Memórias Póstumas de Brás Cubas. “Por 
exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me 
negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não 
contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, 
não satisfeito com a travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava 
é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. 
Prudêncio, um muleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 
punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de 
freio, eu trepava-o, dava-lhe mil voltas a um e outro lado, e ele 
obedecia, - algumas vezes gemendo - mas obedecia sem dizer 
palavra, ou, quando muito, um – “ai, nhonhô - ao que eu retorquia: - 
“Cala a boca, besta!” – Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos 
de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar 
beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste 
jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram 
também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me 
em grande admiração; e as vezes me repreendia, à vista de gente, 
fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me beijos 
(ASSIS, 2007, p. 24). 
 

Nesse sentido, os caminhos pelos quais as mulheres deveriam ganhar prestígio, visibilidade e 

um sentido de valor eram associados ao mundo doméstico e da subserviência (ROSALDO, 

LAMPHERE, 1979). Segunto Michelle Perrot, questionando essa ideia, afirma que segundo o 

pensamento da época: “A mulher foi criada para a família e para as coisas domést icas. Mãe e dona 

de casa, esta é a sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para a sociedade” (PERROT, 1998, p. 9). 
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Simone de Beauvoir em O segundo Sexo (2009), afirma que é a sociedade 

que de uma forma geral, forja aquilo que deva ser a mulher. Sociedade que ao longo 

das épocas sempre foi regida pelo domínio masculino o qual vem definindo quais os 

papéis que a mulher deve desempenhar, o perfil e o comportamento que ela deve 

adotar para que seja aceita nos círculos sociais que eles comandam. Conforme tão 

bem resumido em sua frase célebre: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 

(BEAUVOIR, 2009, p. 362). 

A partir dos escritos dos autores tomados como fontes nessa pesquisa, 

acreditamos que Auta de Souza, Dindinha, Cosma, Cordina, Zulina e Henriqueta 

Leopoldina, pertencentes a uma família aristocrática do interior do Rio Grande do 

Norte também não fugiram a essa regra tão bem observada por Simone de 

Beauvoir. No entanto, como vimos, não foram apenas mulheres passivas e 

submissas, foram atuantes e mesmo que pelos meandros das situações 

conseguiram obterem poder e visibilidade. 

 

Considerações finais 

Nesse sentido, não podemos desconsiderar que a presença feminina na vida 

de Eloy de Souza, de Auta e Henrique Castriciano de Souza foi bastante forte desde 

a infância haja vista a morte de figuras masculinas de sua família (avô, pai e tios 

maternos), fato este que possivelmente serviu de inspiração para que este último 

fundasse a Escola Doméstica de Natal em 1914.  

A trajetória dessas mulheres, por vezes tão parecidas, por outras dissonantes, 

que são narradas por Henrique e Eloy enquanto um modelo de conduta feminina a 

ser seguido, em outra via, se contrapõe ao ideal de educação proposto por Henrique 

para as moças (GOMES, 2000). Com exceção de Auta, nenhuma das mulheres 

narradas frequentaram escolas, mas para além disso, muito da educação proposta 

na Escola Doméstica de Natal foi resultado das observações e reflexões do 

educador Henrique Castriciano frente às iniciativas europeias de educar as moças 

das famílias abastadas1171.  

                                                           
1171 “Posteriormente à morte de Auta, Henrique Castriciano passou a defender publicamente 
uma educação feminina completamente diferenciada da que Auta de Souza teve. A Escola 
Doméstica de Natal por ele fundada em 1914, com base em visitas a escolas suíças do 
gênero nos anos 10, vem marcar outro perfil: uma mulher independente em relação à 
mulher burguesa (boneca de luxo), uma mulher que tem noção de orçamento da família, 
como utilizá-lo, que “pega na massa”, cuidando de filho e da gerência doméstica, para além 
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Por fim, foram as falas veladas de mulheres que trazemos para o centro das 

discussões de gênero, foram vozes de mulheres que pertenceram a uma 

aristocracia rural do Nordeste que aqui obtiveram ressonância. Foram esposas e 

mães que embora estivessem numa posição subordinada em relação aos seus pais 

e maridos, já em relação aos escravos, agregados, filhos e netos ocupavam posição 

de domínio e de autoridade. 
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Árvore genealógica da família de Auta de Souza

1172
. 

 

 

Seminário Internacional Desfazendo Gênero: 
Subjetividade, Cidadania e Transfeminismo 

                                                           
1172 Árvore elaborada pelo autor. Vale colocar que algumas informações referentes à 
ancestralidade racial dos personagens elencados na árvore genealógica foram retiradas da 
memorialística de Eloy de Souza (1975), da biografia escrita por Câmara Cascudo (1961) e 
da tese de Ana Laudelina Gomes (2000) onde também é encontrada uma árvore 
genealógica semelhante. 
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RESUMO 
O nosso objetivo é trazer à tona a trajetória de mulheres a partir de três obras 
clássicas sobre a poeta potiguar Auta de Souza (1876-1901). A memória produzida 
para a poeta e para sua família nos ajudaram a compor um perfil das experiências 
vividas por algumas mulheres da aristocracia agrária do Nordeste, as quais mesmo 
limitadas pelas amarras do patriarcado, formaram contrapoderes exercendo 
posições de realce. 
Palavras-chave: Auta de Souza (1876-1901), Gênero, Representações, Memória. 
 
AUTA DE SOUZA: A GAP FOR GENDER RELATIONSHIPS IN THE NINETEENTH 

CENTURY 
ABSTRACT 
Our goal is to bring to light the lives of women from three classic works on the 
potiguar poet Auta de Souza (1876-1901). The memory produced for the poet and 
her family helped us make a profile of the experiences of some women the rural 

                                                           
1173 Mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós Graduação em Ciências da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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aristocracy of the Northeast, which even limited by the shackles of patriarchy, they 
formed counterpower exercising highlight positions. 
Keywords: Auta de Souza (1876-1901), Gender, Representation, Memory. 
 
Introdução 

Durante muito tempo os estudos que matizavam a trajetória das mulheres 

foram relegados a uma posição marginal.  Contudo, os estudos de gênero vêm 

adquirindo espaço nas últimas décadas e cada vez mais o objetivo dessa análise é 

estudar a mulher relacionando-a ao homem, tal como proposto por Joan Scott 

(1995).     

Este artigo, que é um recorte da nossa pesquisa de mestrado, busca pautar-

se dentro dessa categoria de análise sobretudo quando vislumbramos trajetórias de 

mulheres que viveram em uma cultura rural, católica e patriarcal dos oitocentos1174. A 

partir da leitura e análise de três obras clássicas sobre a poeta oitocentista potiguar 

Auta de Souza (1876-1901), a saber: o livro Memórias (1975) de Eloy de Souza, A 

Nota escrita por Henrique Castriciano para a segunda edição do Horto (1911) e a 

biografia Vida Breve de Auta de Souza (1961) escrita por Câmara Cascudo, 

trazemos a memória produzida para as mulheres de sua família. Esses autores nos 

ajudaram a compor um perfil das experiências vivenciadas por mulheres, as quais 

mesmo estando resguardadas ao espaço doméstico, resistiram a impedimentos 

atuando em posições de mando tal como Dindinha, avó de Auta.  

 
Questões de método, recortes e fontes 

Antes de conhecermos “nossas mulheres” é importante salientar algumas 

questões de ordem metodológica e sobre nossas fontes. No nosso estudo buscamos 

entender como no esforço de construção de uma memória para a família Castriciano 

de Souza, se processou representações sobre as mulheres dessa família, nesse 

sentido, por representações, utilizamos a definição tal qual pensado por Denise 

                                                           
1174 Na nossa dissertação de mestrado, intitulada Auta de Souza: a poeta de “pele clara, 

um moreno doce”: cultura e memória da intelectualidade afrodescendente no Rio Grande 

do Norte, buscamos observar como foi que dentro do processo de formação de uma 

memória ligada a uma história para o Rio Grande do Norte se silenciou o fato de Auta de 

Souza ser negra e de como isso se estendeu à memória coletiva do Estado. Foi através do 

estudo da trajetória de vida de Auta de Souza que conhecemos a atuação de outras 

mulheres, por tal motivo, é que utilizamos a figura de Auta como uma janela num sentido 

metafórico. 
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Jodelet. Segundo ela, as representações são fenômenos complexos, ativadas em 

função da vida social.   

Além disso, representar ou se representar tem a ver com a forma do como um 

sujeito se reporta a um objeto, como o pensa, como o vê. Este objeto pode ser tanto 

uma pessoa, uma coisa, um acontecimento material quanto imaginário ou mítico 

(JODELET, 2001). Pensar numa representação para Auta de Souza e para sua mãe 

e avós é pensar numa imagem aristocrática, é pensar em espaços delimitados, em 

normas de conduta e em valores tidos como ideais a serem seguidos  pelas 

mulheres da elite que moviam-se entre as estruturas do patriarcado (SAFFIOTI, 

2004). 

Para encontrar as falas dessas mulheres, utilizamos o mesmo método 

utilizado por Sidney Chalhoub, em seu trabalho Machado de Assis: Historiador 

(2003). Neste trabalho procurou compreender romances, obras e contos 

machadianos a partir do contexto social e histórico que a originou, observando a 

ideologia da classe senhorial e a forma como ela perpassava em sua literatura. A partir do 

método utilizado por ele no estudo dos escritos literários de Machado de Assis 

analisaremos as obras acima visando entender uma imagem e auto-imagem que 

fizeram das mulheres em relação com outros entes da família1175.    

Sobre as obras utilizadas como fontes, observamos que, cada um a seu 

modo, tiveram esforços de construção de uma memória, mas também 

proporcionaram a visualização de um contexto de dominação social através de um 

contexto familiar específico tal como os romances de Machado também o fizeram.  

Vale colocar que os textos destes autores que estão sendo tomados como 

fonte nesta pesquisa, possuem historicidades distintas, a saber: a de quando eles 

escreveram, início do século XX e as décadas de 1950 e 1960 momentos em que 

buscaram, cada um a seu modo enfatizar uma idéia do passado aristocrático da 

família Castriciano de Souza. Por conseguinte, é importante observarmos também o 

tempo que os fatos narrados se passaram: décadas de 1870, 1880 e 1890, 

momento em que entrava em colapso o sistema escravista no Brasil, exatamente 

quando os Castricianos crescem se valendo dos serviços de alguns escravos e 

agregados.  
                                                           
1175 O método empregado por Chalhoub, aproxima história e crítica literária, pautando-se na 
análise de romances e contos machadianos, buscando visualizar as transformações do 
período bem como o perfil daquela sociedade aristocrática, escravista e paternalista em que 
os personagens de Machado de Assis viveram.  
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Nesse sentido os escritos de Cascudo, Henrique e Eloy, constituem-se em 

obras abertas, tal como pensado por Humberto Eco1176 pois mostra-nos diferentes 

relações sociais e também culturais de uma sociedade. 

 

Conhecendo Auta de Souza 

Como dito anteriomente, foi a partir do estudo da trajetória dessa escritora em 

nossa dissertação de mestrado que conhecemos outras mulheres e por tal motivo, 

passamos a associar Auta a uma janela metaforicamente que se abriu e nos 

mostrou diversas relações de gênero que foram travadas no seio de uma família da 

aristocracia rural nordestina dos oitocentos. Nesse sentido, faz-se necessário que 

conheçamos um pouco dessa intelectual. 

Auta de Souza nasceu no dia 12 de 09 de 1876 na cidade de Macaíba. Auta 

seria a única menina entre os seus quatro irmãos. Ainda nos seus primeiros anos, 

fica órfã de pai e mãe, tendo sido criada pela sua avó materna, D. Silvina ou 

simplesmente Dindinha. Estudou três anos em um Colégio religioso do Recife 

destinado ao ensino de meninas o que evidencia que sua formação legitimava a 

sociedade patriarcal cujos valores enfatizavam que as mulheres deveriam se 

preparar para serem freiras ou esposas (FALCI, 1997). 

 Aos 17 anos iniciou sua produção poética e com 18 estreou na imprensa 

publicando poesias na revista Oásis, de Natal. Embora fosse intelectual numa época 

em que a escrita feminina não fosse bem vista, com o mundo das letras 

marcadamente masculino e branco, sua vida literária foi prolixa, atuando na 

imprensa de todo o país (TELLES, 2004). A despeito disso, ficou conhecida como a 

principal poeta norte-riograndense através de seu único livro de poemas: Horto. Mas 

acometida de tuberculose desde os 14 anos, Auta faleceu aos 24, no dia 7 de 

fevereiro de 1901. 

Acreditamos que o maior saldo obtido por Auta foi ter se inserido no restrito 

espaço da literatura num momento em que o poder dominante dos homens afirmava 

que as mulheres não eram dotadas de força criadora e que também não lhes 

competiam o espaço público (PERROT, 1998). Além disso, Auta também era 
                                                           
1176 Em a Obra Aberta (1991), obra publicada inicialmente em 1962, Umberto Eco mostra-

nos que nenhuma obra está acabada em si mesma. Em relação à sua estrutura está 

finalizada, mas está aberta no que se refere ao conteúdo. Para o autor, toda obra, seja ela 

literária, artística ou musical está aberta ao observador para que este a re-elabore, 

formulando as mais diversas conjecturas interpretativas. 
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afrodescente num momento em que havia toda uma limitação dos espaços para os 

negros e seus descendentes. Nesse sentido, neste trabalho buscamos lançar um 

olhar sobre outras mulheres, que tal como Auta, também teve que se valer de 

estratégias para obterem visibilidade.  

 

As mulheres da família Castriciano de Souza: Dindinha, Tatá – Cosma, 

Chiquinha, Cordina, Zulina e Henriqueta1177 

Dentro da atmosfera aristocrática, patriarcal e paternalista que estava 

envolvida a família Castriciano de Souza, as mulheres e não apenas os escravos e 

empregados, também ocupavam uma posição marginal. Helena, do romance de 

Machado de Assis, era senhora em relação à égua Moema, mas em relação ao 

irmão Estácio, compartilhava com a égua a posição da dependência (CHALHOUB, 

2003). Tal como Helena, dentro da família Castriciano de Souza as mulheres 

exerciam domínio sobre os filhos, escravos e agregados, mas em relação aos seus 

maridos também ocupavam uma posição de subalternidade.  

A primeira que deve ser tratada é a avó materna, Dona Silvina de Paula 

Rodrigues, ou simplesmente Dindinha. Segundo os autores que lhe fizeram menção, 

ela era uma mulher simples do povo, mansa, tímida, doce e que acompanhou o 

marido a vida inteira dando-lhe sopa no jantar, perguntando sobre o andamento dos 

negócios, mas sempre de forma acanhada para não parecer invasão de um espírito 

curioso.  

Segundo Pierre Bourdieu, “o mundo social constrói o corpo como realidade 

sexuada e como depositário de princípios de visão sexualizantes” (BOURDIEU, 

2007, p. 18). Nesse sentido, dentro da realidade da família patriarcal cabia à mulher 

agir dentro de um modelo de resignação tal como Dindinha, uma vez que tomar a 

palavra, sobretudo publicamente não cabia a elas, pois isso era monopólio dos 

homens. 

Nas falas de Cascudo, Dindinha ocupava uma posição fundamental na 

estrutura da família, certamente porque atuava na manutenção da ordem doméstica, 

como era de se esperar de uma mulher abastada e até mesmo para as 

                                                           
1177 Para facilitar ao leitor a visualização da estrutura da família Castriciano de Souza, bem 

como o lugar que essas mulheres ocupavam dentro dessa estrutura, dispomos um anexo 

com a árvore genealógica da família. 
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trabalhadoras. Vale deixar claro que eram as mulheres trabalhadoras, sobretudo as 

solteiras e aquelas cujo pai havia deixado herança, que tinham maiores chances de 

alçar autonomia financeira através da docência, do jornalismo e da literatura 

(TELLES, In: DEL PRIORE, 2004). 

Além disso, tal como era inculcado pelas regularidades da ordem física e da 

ordem social impostas pela dominação masculina, às mulheres eram impostas 

medidas que as excluíam ensinando-lhes a postura correta do corpo (BOURDIEU, 

2007). Seus corpos eram submetidos a um trabalho de construção social sobre os 

quais se inscreviam através das rotinas da divisão do trabalho, seja no âmbito 

público ou privado aquilo que era esperado delas (MAUSS, 2003). 

Após o casamento, Dindinha continuou vestindo-se de forma sóbria e com 

bastante discrição conforme afirma Eloy (SOUZA, 1975). Possivelmente, o vestir-se 

de forma mais neutra da senhora fosse também um traço próprio das mulheres 

sertanejas (FALCI, 2004).  

Dindinha era analfabeta como muitas das mulheres ricas de sua época e que 

segundo Eloy de Souza, nunca deixou-se alfabetizar. Muitas destas mulheres, como 

aponta Miridan Falci, deixavam expresso o fato em testamentos, procurações e 

cartas de alforrias de escravos, “pedindo ao tabelião que assinasse, a seu rogo, “por 

não saber ler nem escrever” (FALCI, 2000, p. 252). Dindinha por sua vez, por não 

poder exprimir-se por escrito, teve que passar uma procuração para o advogado Dr. 

Francisco de Paula Sales para que ele pudesse advogar pelos bens dos seus netos 

dos quais era tutora no momento em foi declarada a falência da empresa Paula Eloy 

& Cia em Macaíba, empresa da família. Em procuração datada de 06 de Agosto de 

1891 é colocado: 

[...]. Saibam, quantos este publico instrumento de procuração bastante 
virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
oitocentos e noventa e um, aos seis de agosto nesta cidade do Recife em 
meu cartório a rua 15 de Novembro nº 42 perante mim compareceu como 
outorgante D. Silvina de Paula Rodrigues como tutora de seus netos 
menores Eloy, Henrique, Auta, João Cancio e Irineu já fallecido conhecida 
de mim e das testemunhas abaixo assignadas dou fé. E perante elas disse: 
Que pela presente, constitua seu procurador no Estado do Rio Grande do 
Norte ao advogado Dr. Francisco de Paula Sales a quem confere poderes 
especiais para defender os interesses dos ditos seus netos tutellados na 
fallencia da Firma Paula Eloy & Cia do Rio Grande do Norte podendo 
requerer e negociar tudo quanto for a bem dos mesmos menores, 
comparecendo às reuniões de credores, votando na concordata, aceitando-
a ou denegando-a, procedendo em tudo como se a outorgante presente 
fosse que para o dito fim lhe concede todos os poderes em direito [...]. 
(Documentação da massa falida da Casa comercial Paula Eloy & CIA, 
caderno 1). 
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Além de ser analfabeta e de não ter sido alfabetizada por vontade própria 

conforme atestado por Eloy, Dindinha também não se deixou fotografar pois 

acreditava que se perdia muito da alma quando a fisionomia era reproduzida pela 

máquina ou pelo desenho(CASCUDO, 1961). 

Pelo que deixa antever as falas de seu neto Eloy de Souza, Dindinha 

correspondia a um ideal de mulher muito louvado pela hierarquia da casa-grande. 

Sendo atuante, acordando cedo, preparando tudo para o novo dia, o café da manhã 

do marido e dos netos e observando a colheita das frutas pelos escravos para a 

vendagem (SOUZA, 1975). Vale destacar que as suas ações, conforme atesta Eloy 

de Souza, se davam sem romper com submissão ao marido, sem levantar a voz em 

nenhuma circunstância e sem nunca dar ordens, nem mesmo aos escravos. Os 

cuidados De Dindinha, se redobravam na ausência do marido quando se via só no 

domínio da chácara. Além disso, Dindinha se esmerava trabalhando para bem 

receber os convidados do marido que iam até a sua casa com certa assiduidade 

para tratar de negócios com Francisco de Paula Rodrigues (SOUZA, 1975). 

Dindinha também é descrita como presente nas brincadeiras dos netos, 

sobretudo nas de Auta quando esta brincava de dona de casa e a quem iniciou no 

aprendizado das prendas domésticas. Esse processo de produção dos gêneros foi 

chamado por Peter Berger de socialização primária a qual se dá ainda na infância 

por intermédio da família1178. Dentro desse processo, as crianças absorvem os 

papéis e as atitudes que lhe são estabelecidos pelos adultos, interiorizando-os e 

tornando-os seus.  

Pierre Bourdieu por sua vez, observa que a socialização primária atua 

estimulando desigualdades entre meninos e meninas (BOURDIEU, 2007). Além de 

iniciar o trabalho de masculinização do corpo masculino e a feminilização do corpo 

feminino, diferenciando-os, ela ainda favorece mais os meninos impulsionando-os à 

aquisição de habilidades para executar atividades de comando em detrimento das 

meninas que são apresentadas uma série de limitações, sobretudo físicas e 

emocionais.  

Eloy salienta também que Dindinha levava os netos para fazer passeios nas 

fazendas do marido além de dedicar horas na cozinha fritando pastéis pelo Natal, 

                                                           
1178

 Peter Berger no livro A construção social da realidade (1985) salienta que este é o momento 
em que o indivíduo começa a interiorizar o mundo social no qual vai sendo progressivamente inserido 
até que ele passe para a etapa seguinte denominada de socialização secundária. 
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fazendo pão-de-ló e diferentes tipos de doces e bolos, assando o carneiro nas festas 

de São João e temperando o sarapatel (SOUZA, 1975).  

Podemos dizer ainda que a imagem construída para Dindinha se enquadrou 

dentro de um padrão de avó que se idealizava naquele contexto: educadora, 

companheira e propagadora de valores, sobretudo religiosos. Ainda dentro desta 

perspectiva de perceber qual a imagem formada para a avó, Eloy afirma que mesmo 

analfabeta foi ela que estimulou os netos, transmitindo os valores da avó-mãe desde 

a formação cultural católica e o incentivo à educação formal.  

Em relação à primeira, a crença de Dindinha era mais pautada pelos líames 

das práticas do catolicismo popular em detrimento do catolicismo oficial, através das 

práticas da oração, da caridade e ajuda aos próximos e mais necessitados 1179. 

Indicativo disso podemos citar o momento em que Dindinha chama atenção de Eloy, 

ainda criança, por ter falado de forma rude na presença de um cego acompanhado 

por um menino que pedia esmolas na porta de sua casa.  

Nas falas de Eloy: “Ela entregou-me uma moeda de 40 réis que o menino 

recebeu e o mendigo agradeceu. Quando voltei, ela chamou-me e disse: - Meu filho, 

você nunca diga: “aí está um cego ou um aleijado pedindo esmola”” (SOUZA, 1975, 

p. 13). Segundo o próprio Eloy, estas palavras de Dindinha estavam investidas de 

um tom sereno, mas ao mesmo tempo severo, intencionando tolher-lhe e fazer com 

que ele refletisse sobre sua ação e teor das palavras. 

Foi ainda Dindinha, a querida avozinha que merecia obter a santidade 

segundo Eloy de Souza, por ter dedicado todos os anos de sua vida aos familiares 

vendo-os morrer, cuidando dos seus entes enfermos com dedicação e um saber que 

muitas vezes excedia o dos médicos (SOUZA, 1975). Eloy cita, por exemplo, que 

Dindinha escutou angustiadamente os gemidos do neto Irineu durante dezoito horas 

até que ele falecesse vitimado pelas queimaduras provocadas pela explosão do 

candeeiro e as vigílias em que Dindinha passava horas pela madrugada vendo e 

socorrendo como podia a neta Auta nas crises provocadas pela tuberculose 

(SOUZA, 1975). 

Segundo Cascudo, a partir dos escritos de Eloy, Dindinha era fisicamente: 

                                                           
1179 Sobre as relações travadas entre a prática do catolicismo popular e o catolicismo oficial 
nos oitocentos indicamos os trabalhos da historiadora e cientista das religiões Danielle 
Ventura Bandeira de Lima, sobretudo sua dissertação de mestrado intitulada: A caridade 
segundo Ibiapina: história e imaginário na Casa de Santa Fé. 
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[...] uma criaturinha pequena, fraca, morena, cabelo emaranhado. [...]. 
Silvina jamais possuiu o conhecimento alheio, agenciado, ensinado, imóvel 
dos livros. Tôdas as soluções foram resultados de elaborações 
personalíssimas de sua lógica. Era cultura mas cultura tradicional, popular, 
milenar, transmitida pela oralidade, bom-senso que independe das lógicas 
sucessivas que cada século consagra em sua dialética oficial. Coube-lhe a 
tarefa de educar cinco netos, todos poetas e dois chegaram ao legislativo e 
ao Executivo; [...] (CASCUDO, 1961, p. 28). 
 

Nesta citação, vemos que Cascudo se esforça em valorizar determinadas 

experiências que poderiam ser vistas como negativas, sobretudo em relação à 

cultura popular e a oralidade. Todavia Cascudo, Eloy e Henrique ressaltam algo de 

excepcional em Dindinha afinal não é qualquer analfabeta que cria poetas e 

políticos. O fato é que foi a senhora D. Silvina, mestiça da cidade de Goiana, 

analfabeta, de origem social humilde de tradições culturais e religiosas populares 

que ficou a cargo da criação dos cinco netos órfãos após a morte de sua filha 

Henriqueta Leopoldina, do genro Eloy Castriciano e mais tarde do marido Francisco 

de Paula Rodrigues. 

Era mulatinha, escura e mais outros tantos adjetivos adocicados que 

recebeu, sobretudo do neto Eloy, mas dentro daquela estrutura familiar em que ela 

era a senhora viúva com a morte do esposo, ela passou a exercer sozinha a posição 

de poder dentro do seu lar, fazendo-se mais respeitada e obedecida do que antes 

pelos netos, escravos e empregados. Como afirmou Michelle Perrot:  

As mulheres do século XIX [...] não foram somente vítimas ou sujeitos 
passivos. Utilizando os espaços e as tarefas que lhes eram deixados ou 
confiados, elas elaboraram, às vezes, contrapoderes que podiam subverter 
os papéis aparentes. Há abundantes imagens de mulheres 
resplandecentes, de avós reinando sobre sua linhagem [...] (PERROT, 
2005, p. 273). 

 

Acreditamos que Dindinha foi uma dessas mulheres do século XIX que devido 

às circunstâncias da vida tiveram que se mover dentro de uma zona de manobra, 

conseguindo obter o seu espaço de mando, sobretudo após a morte do marido. 

Infelizmente, muitas destas mulheres não ficaram conhecidas permanecendo na 

obscuridade e no esquecimento. Figuras como a de Dindinha, mulher de origem 

pobre, mas que adquiriu poder, que mesmo dentro do seu silêncio, aparece como 

uma transgressão dentro do cenário da casa-grande, uma vez que conforme nos diz 

Freyre, das mulheres oitocentistas1180:  

                                                           
1180 É importante colocarmos que, no nosso entender, Dindinha foi uma transgressão dentro 
daquela sociedade, haja vista que não era comum pessoas advindas dos mesmos estratos 
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[...] não se queria ouvir a voz na sala, entre conversas de homem, a não ser 
pedindo vestido novo, cantando modinha, rezando pelos homens; quase 
nunca aconselhando ou sugerindo o que quer que fosse de menos 
doméstico, de menos gracioso, de menos gentil; quase nunca metendo-se 
em assuntos de homem (FREYRE, 2004, p. 224). 

 

Indício das ações administrativas de Dindinha no espaço doméstico está a 

sua atuação sobre os escravos e empregados da chácara. Como dito anteriormente, 

a família Castriciano de Souza possuía alguns escravos e tal como acontecia em 

outras famílias do século XIX, os cativos também ajudavam seus senhores na 

obtenção de dinheiro extra, eram os chamados escravos de ganho. Estes saiam 

pelas ruas dos centros urbanos vendendo de porta em porta frutas, bolos, grudes, 

cocadas, pé-de-moleque, tapioca, peixe-frito, alfenins, doces de frutas, bebidas 

alcoólicas e toda uma série de quitutes saborosos (DIAS, 1995). Iguarias trazidas da 

Senzala como abará, vatapá e acarajé também se somavam aos pratos de tradição 

portuguesa e indígena. Também eram chamados de negros de tabuleiro ou 

quitandeiros. 

A avó de Auta, também se valeu desse recurso como forma de angariar 

algum pecúlio extra, seja na venda dos bolos que preparava ou das frutas que 

amadureciam no quintal da chácara, até porque, com a situação de declínio da 

Firma Paula Eloy & CIA a família passou por problemas de ordem financeira. 

Segundo Miridan Falci, algumas mulheres nesse momento, viúvas ou de uma elite 

empobrecida, faziam doces e outras atividades visando ajudar no sustento dos 

filhos. No entanto, havia uma tendência a esconder o fato pois essas atividades 

denotavam a decadência familiar (FALCI, 2004).  

Conforme nos diz Eloy:  

Dindinha, todas as manhãs, depois da colheita das frutas, arrumava os 
taboleiros que eram carregados na cabeça por João, Brasiliano e José. 
Quando regressavam, ela lhes tomavam as contas, dispondo-as em tulhas 
verticais de moedas de cobre, segundo a taboada daquele tempo: selo, 
pataca e cruzado (SOUZA, 1975, p. 11). 
 

A realidade da movimentação cotidiana dos escravos de ganho foi 

pesquisada pela professora Maria Odila Leite da Silva, sobretudo o papel e a 

atuação de mulheres pobres livres, mestiças e escravas no cotidiano de São Paulo 

ao longo do século XIX. Pesquisas como a dela surgem enquanto diferenciais para 

                                                                                                                                                                                     

sociais que ela adquirem projeção, afinal de contas Dindinha possuía origem desconhecida, 
mas cogitada pelos seus comentadores dela ser descendente de negros ou de índios. 
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que possamos compreender a importância dos estudos de gênero no entendimento 

da multiplicidade dos perfis de mulheres dentro da sociedade.  

Na citação abaixo, Eloy deixa antever que dentro do ambiente doméstico dos 

Castriciano não havia tanta harmonia entre senhores e escravos como sugere em 

maior parte de sua memorialística. O sumiço do dinheiro da vendagem das frutas 

demonstra que havia contendas que obrigava seus senhores a castigarem seus 

serviçais. Em contrapartida, Eloy coloca-se enquanto o redentor bondoso da 

situação, que ainda criança, teve a compaixão e assumiu a culpa pelo escravo que 

certamente seria castigado pela avó. 

Além disso, Eloy também demonstra o gênio do menino-senhor que fora 

contrariado pela avó e por isso não falou mais com ela durante todo aquele dia: 

Certa vez, desapareceu uma tulhazinha, de um selo, 240 réis. Dindinha 
perguntou quem havia tirado. Eu vi que tinha sido João e para salvá-lo 
apresentei-me como o autor da subtração. O inquérito sumário denunciou-
me e, por isto, apanhei seis bolos. Fiquei indignado. Passei todo o restante 
do dia sem falar Com Dindinha. No dia seguinte, quinta-feira, ela foi ao 
Recife e, de lá voltando, chamou-me e disse as seguintes palavras: - Você 
ficou zangado comigo por eu ter dado uns bolos injustamente. Você 
apanhou porque mentiu e um homem não deve mentir em circunstância 
alguma. Trouxe-lhe este pequeno relógio como prêmio à sua boa ação!... 
(SOUZA, 1975, p. 11).  
 

Outra cena em que podemos visualizar a harmonia aparente e 

confraternização sugerida no espaço doméstico da casa senhorial é a reproduzida 

na imagem Uma senhora brasileira em seu lar de Debret que pode ser visualizada 

logo abaixo. A senhora e a sinhá-moça se dedicam respectivamente à costura e ao 

aprendizado das primeiras letras. A senhora senta-se no sofá e a menina numa 

cadeirinha, já as escravas da família que também estão costurando aparecem num 

plano inferior e margeando as mulheres brancas. Tem crianças negras brincando no 

chão e um negro adolescente que serve água para as suas senhoras. 

A Cena criada por Debret retratando o espaço domestico é bem 

romanceada, retratando uma pretensa harmonia entre senhora e escravos, todavia, 

um símbolo da autoridade passa-se despercebido: existe uma chibata que pende do 

cesto ao lado direito da senhora.  Possivelmente, este objeto poderia ser movido 

pela senhora contra aquele escravo que subvertesse a ordem estabelecida por ela, 

ao menor deslize ou distração.  
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FIGURA 12: Uma senhora brasileira em seu lar
1181

 
 

A cena produzida por Debret se assemelha com a cena descrita por Eloy, 

uma vez que Dindinha, embora mansa e submissa, tinha poderes suficientes para 

castigar o escravo João pelo mal feito do sumiço do dinheiro, como o seu neto 

assumiu a culpa, foi ele que recebeu os bolos na mão. Mas logo em seguida, como 

forma de recompensar o menino pela sua boa ação, dá-lhe um presente. 

Outras mulheres da família também tinham esse perfil de Dindinha. Além 

dela, os Castriciano de Souza ainda tiveram outra avó por parte do pai Eloy 

Castriciano como salientado anteriormente. De origem racial desconhecida mas 

cogitada ser índia, negra ou mestiça, tal como Dindinha, Cosma teve que observar 

os namoros do marido de forma resignada, calada, evitando conflitos. Ela chegou 

inclusive a criar filhos desse marido junto com filhos naturais do casal.  

Félix do Potengi Pequeno, marido de Cosma, se tornou célebre pela atividade 

de vaqueiro mais também pelas aventuras amorosas extra-conjugais que teve, 

sobretudo no Potengi Pequeno (CASCUDO, 1961, p. 23).Vemos nessas posturas 

um exemplo de violência simbólica tal como pensado por Pierre Bourdieu. As 

mulheres na narrativa de Eloy e de Cascudo, aceitam sem contestação os atos 

extraconjugais dos maridos e, para além disso, não lutam contra, isso seria ir de 

encontro à ordem estabelecida pela sociedade.  

E aceitar uma inversão das aparências é fazer crer que é a mulher que 

domina, algo que a rebaixa socialmente, pois tal como instituído pela dominação 

masculina, uma mulher se sente diminuída com um homem diminuído. Segundo 

Bourdieu: A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 

                                                           
1181

 Retirado de: (DEBRET, 1965, p. 133). 
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não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto à dominação) (BOURDIEU, 

2007, p. 47). 

Nesse sentido, dentro da lógica paternalista o adultério praticado pelo homem 

era algo naturalizado, aceito e valorizado, tal como é visualizado no romance Helena 

(2002) de Machado de Assis em que o Conselheiro Vale supostamente tem um 

romance fora do casamento e que não é questionado pela família.  

Em relação a isso, Bourdieu, observa que esse privilégio masculino engendra 

em si mesmo uma cilada, pois impõe ao homem o dever de afirmar, em todas as 

circunstancias o poder de sua virilidade1182. Segundo ele, em algumas sociedades 

existem rituais para que o jovem demonstre sua bravura encarando o medo perante 

toda a coletividade. Para alguns indivíduos esses ritos ganham um peso 

traumatizante, haja vista que certas formas de coragem que se criam para enfrentá-

los encontram sua base no medo de perder a estima do grupo. É o medo de ser 

excluído pelos companheiros que leva muitos jovens a aceitarem os desafios uma 

vez que ele recusando vai passar a ser remetido à categoria, tipicamente feminina 

dos fracos e afeminados. (BOURDIEU, 2007). 

Conforme nos diz Gilberto Freyre, não era nenhum orgulho para a família 

patriarcal terem filhos “donzelões” e “maricas”. O que sempre se valorizou foi o 

menino “que cedo estivesse metido com raparigas. Raparigueiro, como ainda hoje 

se diz. Femeeiro. Deflorador de mocinhas. E que não tardasse em emprenhar 

negras, aumentando o rebanho e o capital paternos” (FREYRE, 1998, p. 372). Para 

o rapaz da casa-grande, estar metido com as escravas engravidando-as e também 

ainda em tenra idade ser acometido pela sífilis era a principal comprovação de sua 

virilidade.  

O poder do patriarca, por seu turno, se dava de forma unânime sobre toda a 

legião de dependentes, e a mulher não fugia à regra, independente de sua posição 

social dentro da estrutura familiar. A condição feminina era de submissão à 

autoridade indiscutível que emanava da temida e venerada figura do patriarca, que 

se arvorava do direito de controlar a vida da esposa, da (s) amante (s) e, também, 

da filhas mulheres (FILGUEIRA, 2011).   

                                                           
1182

 Para Bourdieu, a virilidade deve ser “entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, 
mas também como aptidão ao combate ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, 
acima de tudo uma carga” (BOURDIEU, 2007, p. 64). 
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Sendo assim, a infidelidade do homem era comum e tornava-se como uma 

característica marcante como prova de virilidade, sendo aceita pelas mulheres como 

prova de evitar conflitos. As mulheres que aparecerem nas narrativas dos nossos 

autores são sempre modelos de resignação e obediência a serem seguidos, mesmo 

quando exerciam poder de mando sobre os escravos e dependentes. A única dentre 

as mulheres que Eloy de Souza narrou em sua memorialística que não passou por 

um caso de traição por parte do marido foi sua mãe, Henriqueta Leopoldina.    

Eloy de Souza lembra ainda da avó Cosma que viveu resignada durante 

muitos anos “doente e entrevada” vítima de um reumatismo infeccioso que a forçava 

a arrastar-se pela casa em cima de várias esteiras apresentando-se sempre 

sorridente (SOUZA, 1975, p. 28). A tia Chiquinha, irmã de Félix por sua vez, tinha o 

humor bastante volúvel dependendo da enxaqueca que a atormentava com 

freqüência. Entrevada pelo reumatismo, de sua cadeira, fiscalizava todo o 

movimento da casa, gostava de ler, versejava e ainda praticava a caridade (SOUZA, 

1975, p. 28). Já as tias paternas Zulina e Cordina, Eloy não descreve muita coisa 

(SOUZA, 1975, p. 29). 

Outra figura invulgar nesse cenário de mulheres da família foi Henriqueta 

Leopoldina de Paula Rodrigues, a mãe dos Castriciano de Souza. Com exceção do 

fato de ser mestiça, dentro da rígida hierarquia social do Nordeste patriarcal, 

Henriqueta configurava-se como modelo ideal de mulher por ser filha de fazendeiro, 

herdeira de escravos, gados, imóveis e terras. Indício da existência desses bens, é o 

seu inventário que hoje encontra-se sob os cuidados do historiador Anderson 

Tavares. 

Embora tenham tido pouco convívio com a mãe, que morreu quando ainda os 

Castriciano eram crianças, Henriqueta Leopoldina é descrita como sendo uma mãe 

sempre bonita e arrumada às modas da época para uma sinhá-moça que era. “A 

pele do rosto era cor de jambo e os cabelos longos e cacheados” (SOUZA, 1975, p. 

10), fato este que pode denotar conforme Miridan Falci, um gosto peculiar entre as 

nordestinas da época: o apreço pelos cabelos longos (FALCI, 2000).  

Além disso, Henriqueta aparece na narrativa do filho sempre bastante 

compreensiva, tolerante e com muitas amigas em Macaíba. Henriqueta nas falas de 

Cascudo, por exemplo, aparece como sendo uma moça educada e de postura 

corporal submissa, submissão esta enfatizada pela posição dos seus olhos 

conforme podemos observar abaixo: “sinhá-moça de vinte anos incompletos, de 
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prendas domésticas, lida em livros, morena côr de jambo, pele macia como 

cambraia, olhos submissos [...]” (CASCUDO, 1961, p. 29). 

Pierre Bourdieu salienta que a dominação masculina, constitui as mulheres 

como objetos simbólicos colocando-as em constante estado de insegurança corporal 

e dependência simbólica que age pelo e para o olhar dos outros (BOURDIEU, 2007). 

Ou seja, “elas existem enquanto objetos receptivos atraentes, disponíveis. Delas se 

espera que sejam “femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 

discretas, contidas ou até mesmo apagadas” (BOURDIEU, 2007, p. 82). 

Embora Henriqueta fosse uma moça de posses, ela também era mestiça 

conforme podemos observar nos termos suavizados “morena cor de jambo” 

utilizados por Eloy e por Cascudo. Estes termos, diga-se de passagem, são os 

mesmos que estes autores utilizam para se referirem a Auta de Souza. Em meio a 

uma sociedade altamente miscigenada como era o Nordeste, e onde o princípio do 

branqueamento das famílias era apreciado (FALCI, 2004), Henriqueta trazia no 

corpo as marcas da miscigenação racial. 

Nesse sentido, acreditamos que o fato de ser mestiça talvez tenha pesado 

contra ela pelo menos em partes, no momento de estabelecer o seu matrimônio, fato 

que possivelmente afugentou outros rapazes igualmente ricos como ela. Nossa 

suspeita recai quando pensamos no fato de Henriqueta só vir a casar com vinte 

anos, algo bastante estranho uma vez que dentro dessa sociedade o ideal para uma 

moça se casar era entre os quinze e dezoito anos conforme Miridan Falci (FALCI, 

2004).  

Além disso, em meio a um contexto em que o marido nem sempre seria o 

desejado pela moça e sim o possível, Eloy de Souza, dez anos mais velho, também 

mestiço, surge enquanto o escolhido pelo pai de Henriqueta uma vez que já 

despontava numa posição de realce enquanto um dos sócios da Firma Paula Eloy & 

Cia. Sendo assim, acreditamos que nesse caso, o enlace matrimonial entre 

Henrique e Eloy, também foi arranjado refletindo o perfil da época em que os 

casamentos se estabeleciam por questões de compromisso entre famílias, mais do 

que um aceite entre os noivos (FALCI; 2004), o que também foi apontado por Ana 

Laudelina (2000). 

Mas de fato, Henriqueta era uma moça abastada e que como outras moças 

de mesma condição que ela deixou um vasto patrimônio para os seus filhos que 

posteriormente foi dilapidado devido à má administração dos responsáveis pela 



 

 

93 

 

gerência dos bens. A trajetória de Henriqueta é alusiva para percebermos que tal 

como ela outras moças também morreram jovens vitimadas pelo fardo da procriação 

de muitos filhos, algo bastante comum naqueles idos.  

Segundo Simone de Beauvoir, homens e mulheres são consumidos pela 

espécie em decorrência do processo reprodutivo, todavia, são as mulheres que 

sofrem mais os seus efeitos (BEAUVOIR, 2009). Ainda segundo ela, “Acontece a 

criança morrer e também, ao nascer, matar a mãe ou acarretar-lhe uma enfermidade 

crônica. [...]. O conflito espécie-indivíduo, que no parto assume um aspecto 

dramático, confere ao corpo feminino uma inquietante fragilidade. [...]. É a espécie 

que as corrói” (BEAUVOIR, 2009, p. 63).   

Nesse sentido, Eloy, Cascudo e Auta, constroem uma imagem para 

Henriqueta enquanto um modelo de esposa que se queria para aquela sociedade 

aristocrática, modelo este típico da Casa-Grande. Ela aparece na reiteração desses 

escritores como uma mulher submissa, investida de um intenso amor maternal, 

temente a Deus, e que morre cedo vitimada pela tuberculose que incidiu sobre seu 

corpo já bastante debilitado dos sucessivos partos que teve.  

Mas para, além disso, tanto Henriqueta quanto as outras mulheres de sua 

família, dentro da estrutura da economia das trocas simbólicas e, mais precisamente 

na construção social das relações de parentesco e de casamento, figuravam 

enquanto objetos de troca (BOURDIEU, 2007). Para Pierre Bourdieu, as mulheres 

dentro da realidade da dominação masculina atuam enquanto objetos de troca, e 

enquanto tais variando o seu capital simbólico, sendo definidos segundo os 

interesses masculinos contribuindo assim para a reprodução do capital simbólico e 

social valorizados por eles.   

Como já colocado anteriormente, durante toda a vida infantil e adulta, Auta e 

seus irmãos estiveram envolvidos por figuras de escravos e de trabalhadores pobres 

que lhes prestavam serviços na chácara do Recife e em Macaíba os quais 

pertenciam ao avô Francisco de Paula. A partir da Memorialística de Eloy de Souza 

e da biografia escrita por Câmara Cascudo identificamos alguns nomes em que, por 

diversas vezes aparecem discretamente, realizando diferentes tarefas, aguando o 

jardim da chácara e participando ativamente da vida doméstica de seus senhores. 

Afinal como é de se esperar, numa literatura escrita por uma elite intelectual 

aristocrática, os escravos, os agregados e inclusive as mulheres, como vimos 

anteriormente, aparecem executando atividades de auxílio aos seus senhores. 
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Buscamos assim trazer à tona alguns personagens que para um olhar desatento, 

passam despercebidos dentro dos escritos dos autores aqui estudados. Em outro 

momento, Eloy relata que aos cinco anos viajou com sua mãe para o Recife e como 

de costume aproveitou para cortar o cabelo. Assim ele descreve: 

Ao voltar para Macaíba, aproveitei, certa manhã, a ausência de minha mãe 
e chamei três escravos. Manobrei desastrosamente a tesoura na cabeça 
daquelas criaturas passivas e mudas, numa humilhação que era o medo da 
criança arvorada em senhor do seu corpo e vontade. As cabeças daqueles 
pobres sem vontade ficaram deformadas, e a deformação os tornou 
ridículos e vítimas das vaias de outros escravos. Eu era tão inocente e tão 
sensível, que a tristeza daquele espetáculo comoveu-me até as lágrimas. 
Minha mãe chegou no momento final da dramática situação e, informada da 
ocorrência, abraçou-me e foi com alegria que me disse: - Meu filho, você 
está perdoado. Eles perdoaram você porque você chorou! Exclamou: - 
Como meu filho é bom! (SOUZA, 1975, p. 17).  

 

Postura bastante semelhante à descrita por Gilberto Freyre ao registrar sobre 

“os “meninos-diabo” do tempo da escravidão” (FREYRE, 1998, p. 370). Tanto na 

citação acima, quanto na de baixo, percebemos a ação de dois meninos com seus 

dez anos incompletos. Na de cima temos Eloy de Souza e na de baixo Brás Cubas 

que embora fossem crianças, já tinham ciência do poder que tinham e a força que 

suas vontades podiam exercer sobre os seus subalternos:  

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino-diabo” [...]”, 
confessa o herói das Memórias Póstumas de Brás Cubas. “Por 
exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me 
negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não 
contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, 
não satisfeito com a travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava 
é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. 
Prudêncio, um muleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; 
punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de 
freio, eu trepava-o, dava-lhe mil voltas a um e outro lado, e ele 
obedecia, - algumas vezes gemendo - mas obedecia sem dizer 
palavra, ou, quando muito, um – “ai, nhonhô - ao que eu retorquia: - 
“Cala a boca, besta!” – Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos 
de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar 
beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste 
jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram 
também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me 
em grande admiração; e as vezes me repreendia, à vista de gente, 
fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me beijos 
(ASSIS, 2007, p. 24). 
 

Nesse sentido, os caminhos pelos quais as mulheres deveriam ganhar prestígio, visibilidade e 

um sentido de valor eram associados ao mundo doméstico e da subserviência (ROSALDO, 

LAMPHERE, 1979). Segunto Michelle Perrot, questionando essa ideia, afirma que segundo o 

pensamento da época: “A mulher foi criada para a família e para as coisas domésticas. Mãe e dona 

de casa, esta é a sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para a sociedade” (PERROT, 1998, p. 9). 
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Simone de Beauvoir em O segundo Sexo (2009), afirma que é a sociedade 

que de uma forma geral, forja aquilo que deva ser a mulher. Sociedade que ao longo 

das épocas sempre foi regida pelo domínio masculino o qual vem definindo quais os 

papéis que a mulher deve desempenhar, o perfil e o comportamento que ela deve 

adotar para que seja aceita nos círculos sociais que eles comandam. Conforme tão 

bem resumido em sua frase célebre: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 

(BEAUVOIR, 2009, p. 362). 

A partir dos escritos dos autores tomados como fontes nessa pesquisa, 

acreditamos que Auta de Souza, Dindinha, Cosma, Cordina, Zulina e Henriqueta 

Leopoldina, pertencentes a uma família aristocrática do interior do Rio Grande do 

Norte também não fugiram a essa regra tão bem observada por Simone de 

Beauvoir. No entanto, como vimos, não foram apenas mulheres passivas e 

submissas, foram atuantes e mesmo que pelos meandros das situações 

conseguiram obterem poder e visibilidade. 

 

Considerações finais 

Nesse sentido, não podemos desconsiderar que a presença feminina na vida 

de Eloy de Souza, de Auta e Henrique Castriciano de Souza foi bastante forte desde 

a infância haja vista a morte de figuras masculinas de sua família (avô, pai e tios 

maternos), fato este que possivelmente serviu de inspiração para que este último 

fundasse a Escola Doméstica de Natal em 1914.  

A trajetória dessas mulheres, por vezes tão parecidas, por outras dissonantes, 

que são narradas por Henrique e Eloy enquanto um modelo de conduta feminina a 

ser seguido, em outra via, se contrapõe ao ideal de educação proposto por Henrique 

para as moças (GOMES, 2000). Com exceção de Auta, nenhuma das mulheres 

narradas frequentaram escolas, mas para além disso, muito da educação proposta 

na Escola Doméstica de Natal foi resultado das observações e reflexões do 

educador Henrique Castriciano frente às iniciativas europeias de educar as moças 

das famílias abastadas1183.  

                                                           
1183 “Posteriormente à morte de Auta, Henrique Castriciano passou a defender publicamente 
uma educação feminina completamente diferenciada da que Auta de Souza teve. A Escola 
Doméstica de Natal por ele fundada em 1914, com base em visitas a escolas suíças do 
gênero nos anos 10, vem marcar outro perfil: uma mulher independente em relação à 
mulher burguesa (boneca de luxo), uma mulher que tem noção de orçamento da família, 
como utilizá-lo, que “pega na massa”, cuidando de filho e da gerência doméstica, para além 
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Por fim, foram as falas veladas de mulheres que trazemos para o centro das 

discussões de gênero, foram vozes de mulheres que pertenceram a uma 

aristocracia rural do Nordeste que aqui obtiveram ressonância. Foram esposas e 

mães que embora estivessem numa posição subordinada em relação aos seus pais 

e maridos, já em relação aos escravos, agregados, filhos e netos ocupavam posição 

de domínio e de autoridade. 
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Árvore genealógica da família de Auta de Souza

1184
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1184 Árvore elaborada pelo autor. Vale colocar que algumas informações referentes à 
ancestralidade racial dos personagens elencados na árvore genealógica foram retiradas da 
memorialística de Eloy de Souza (1975), da biografia escrita por Câmara Cascudo (1961) e 
da tese de Ana Laudelina Gomes (2000) onde também é encontrada uma árvore 
genealógica semelhante. 
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A intenção desse trabalho é analisar uma voz feminina que na Década de 1930 na 
cidade de Campina Grande-PB, se utilizava de um meio de comunicação para 
expressar sua opinião e para denunciar o modo de vida imposto a seu gênero em 
sua sociedade, uma voz no interior do Estado da Paraíba que cobrava do Governo 
brasileiro, direitos e igualdades entre os gêneros masculinos e femininos. 
Palavras-chave: Campina Grande, Gênero, Educação, Revista Evolução. 

 

The purpose of this article is analysis a feminine voice in the Campina Grande from 
30's, that used a type of communication to express your opinions and to denounce 
the life style that the society imposed, a voice in the country from the state of Paraíba 
that charged from the Brazilian polity, rights and equality between the male and 
female genres 
Keywords: Campina Grande, genre, education, Evolução magazine. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A professora Francisquinha Amorim que em dois artigos publicados pela 

Revista Evolução, produzidos pelo Instituto Pedagógico campinense, apresenta 

problemáticas sobre o cotidiano do gênero feminino no começo do Século XX. Os 

artigos escritos pela professora Francisquinha Amorim chamam atenção para as 

transformações que o sexo feminino estava passando nesse período.  

E bem próximo da cidade de Campina Grande, as influências estrangeiras 

modificavam a Capital Pernambucana (Recife), não só estruturalmente, mas, 

também as estruturas familiares, as relações de gênero, as roupas e os cortes de 

cabelos (Oliveira, 2003). Essas rupturas chegariam a Campina Grande na fala da 

professora Francisquinha Amorim na década 1930, esta ressaltava que para se 

construir um País forte era necessário que homens e mulheres trabalhassem para 

desenvolver a Nação (Evolução, n°1, 1931).  

É com a perspectiva de discutir as problemáticas publicadas pela professora 

na Revista Evolução que esse trabalho buscará entender o lugar de fala que esta 

estava inserida em seu tempo.  

Para a produção desse trabalho, além da análise dos artigos da professora 

Francisquinha Amorim publicado na Revista Evolução, dialogarei com memorialistas 
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da cidade de Campina Grande, e também com as contribuições historiográficas 

advindas de Michel de Certeau, Guacira Lopes Louro e Iranilson Buriti. 

 

“A Educação Feminina no Brasil”  

 

Confia em ti mesmo, ó espírito e prossegue. É pela possibilidade de 

experimentarmos a nossa coragem e iniciarmos o nosso eu nas 

belezas das coisas eternas, que a vida merece ser vivida. (Evolução, 

1931, N°1, p.6) 

 

 O fragmento acima se trata de um pensamento veiculado pelo intelectual 

alagoano Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Essa epígrafe é utilizada pela 

professora Francisquinha Amorim em seu primeiro artigo publicado pela Revista 

Evolução de Campina Grande-PB no primeiro exemplar da revista no ano de 1931, 

com intuito de motivar as mulheres para buscarem seu espaço dentro da sociedade. 

Para ela as mulheres deveriam ter confiança em si, e não em terceiros, para assim 

seguir em frente com espírito fortalecido, prontas para serem donas de suas próprias 

vidas. Essa autonomia, segundo a professora, só seria conquistada pelas mulheres 

a partir da educação, que as libertaria para viver suas vidas da melhor maneira 

possível.  

A educação que mudaria a vida das mulheres é alvo da professora 

Francisquinha Amorim, que criticava a maneira como era tratada “Educação 

Feminina no Brasil”1185. A professora observava que a educação feminina, em solo 

brasileiro, não convergia com o novo ambiente vivido no século XX. Já que podemos 

perceber, através de sua fala certa decepção, decorrente de como era tratado à 

educação do gênero feminino.  

O século XX, ricos de maravilhosas invenções descobertas pelo que 

se denomina o século da velocidade e do progresso, não permite que 

a atividade feminina, em nenhum país civilizado, continue 

abandonada, como no Brasil. Entre nós, infelizmente, ainda não se 

cogitou de dar à mulher uma educação que a prepare para 

desempenhar missão importante na terra. (Evolução, 1931, N°1, p.6) 

 

                                                           
1185

  O primeiro artigo publicado pela professora Francisquinha Amorim para Revista Evolução, foi 
intitulado da mesma maneira que foi colocado entre aspas. 
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 Dentro da perspectiva progressista adotada pela Nação no período 

republicano, a mulher ainda estava marginalizada. Nesse âmbito a professora 

ressalta que um país que quer ser civilizado precisa investir na educação da mulher, 

semelhante dos países estrangeiros que são considerados civilizados. Todavia, é 

percebido pela professora, que no Brasil não se vislumbra para a mulher um papel 

que não seja o de coadjuvante. Enquanto não houvesse uma educação que 

preparasse o gênero feminino no Brasil, para o campo de trabalho, a professora 

afirma que este continuaria refém do lar, escondida da sociedade nos seus deveres 

domésticos. Já que: “Comumente, as moças mais cultas estudaram um pouco a 

língua materna, inglês, francês, pintura e música, sempre para ornamentar o 

espírito, jamais para fazerem disto uma profissão”. (Evolução, 1931, N°1, p.6).  

Como vemos, mesmo que algumas mulheres tivessem acesso à educação, 

esta não dava a possibilidade, em certo sentido, de fazer desta uma prática 

profissional, mostrando-nos que em muitos momentos da história a participação da 

mulher em diversos setores sociais, pouco apareciam. E segundo a professora, 

diante de tais circunstâncias 

Urge libertarmos a mulher, da ignorância da miséria, e elevá-la de 

escrava, à companheira e competidora do homem. Ao lado deste, 

poderá ela ter um papel mais evidente. Queremo-la apta para exercer 

qualquer profissão liberal ou manual. A virtude feminina solidifica-se á 

proporção que a mulher for desenvolvendo suas faculdades, no 

ambiente em que trabalha. (Evolução, 1931, N°1, p.6) 

 

 O desejo da professora Francisquinha Amorim era ver homens e mulheres em 

pé de igualdade.  Apesar de escrever de Campina Grande, uma cidade que estava 

localizada no interior do estado da Paraíba distante do centro do Brasil, onde ficava 

a Capital do país, a professora se mostrava atenta a realidade evidenciada para o 

gênero feminino no Brasil. Contudo as fontes que esse trabalho possui, não permite 

afirmar que a professora tenha estado em outros centros, distantes do Estado da 

Paraíba, ou no exterior. Porém, é necessário situar que a cidade do Recife, capital 

do estado de Pernambuco passava por transformações que podem ter afetado o 

pensamento da professora.  

Entre 1920 e 1930 a cidade passou por um processo de modernização 

espacial, que modificou a vida econômica, urbana e principalmente familiar. Sobre 

esse assunto o historiador Iranilson Buriti (2003, p.34) nos revela que  
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Embora de forma meio tímida, a geografia reservada à mulher 

começa a ser repensada e questionada pelas feministas. Antigas 

conversões, como o casamento escolhido pelos pais, aos poucos vão 

sendo violados e desrespeitados.  

 

As mudanças ocorridas em Recife, decorrente da reforma urbana para 

modernizar a cidade aos padrões europeus, modificou a estrutura familiar, 

permitindo que as mulheres ganhassem seu espaço na vida pública. O espaço 

urbano deu mais liberdade à mulher. É tanto que o mesmo historiador que trata das 

inovações ocorridas referente à cidade do Recife destaca que: 

A mulher pode ter demorado a conquistar o espaço público, mas 

quando começou a conquistá-lo, o fez com rupturas e conflitos, com 

descosidos e com novas costuras, disputando com os homens os 

assentos nos bondes, nos cafés, nas chávenas, nos bailes, nas 

arquibancadas dos estádios, nas filas dos cinemas que 

proporcionavam fantasias aos espectadores. (Oliveira, 2003, p.33-34) 

1186
 

  

 As transformações vividas pela capital Pernambucana afetavam outros 

centros nordestinos. Esse é o caso da cidade de Campina Grande-PB, interligadas 

pela linha férrea. Será pelos trilhos do trem, que chegariam às ideias que permitiam 

que a professora Francisquinha Amorim escrevesse sobre igualdade de gêneros em 

1931, no interior paraibano. A proximidade entre Recife e Campina Grande auxiliada 

pela linha férrea e dos negócios comerciais entre as duas cidades permitiram que as 

ideias modernas chegassem a Campina Grande-PB. Diante dessas novas 

perspectivas que pregavam a autonomia do gênero feminino, a professora 

Francisquinha Amorim como educadora, se preocupou com a educação que estava 

sendo promovida no Brasil. 

A função da Brasileira é ser um parasita, embora disto venham efeitos 

muito desagradáveis. Todos sofrem por causa da má educação. Se a 

moça Rica perde seus pais, sua herança cai nas mãos de um tutor 

indolente ou de um esposo estróina, e, em poucos dias a fortuna 

desaparece; então a infelicidade bate-lhe à porta. Si a das outras 

classes ficam órfãs, têm sua subsistência a custo de subscrições 

nascidas de almas generosas e filantrópicas, enquanto não surge um 

                                                           
1186

  Adaptação feita pelo o Autor de um artigo publicado pelo Diário de Pernambuco, intitulado “O 
verdadeiro feminismo”, lançado em 3 de Agosto de 1924, p.7. 
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casamento que às tire de tamanha humilhação! Sujeitam-se ás vezes 

a casar sem a mínima parcela de amor, sacrificando assim sua 

felicidade, tão somente para terem o pão quotidiano e adornos com 

que se apresentem no palco da sociedade, dissimulando ao público o 

que vai de tortura âmago do coração. E forçoso é dizer, estas ainda 

são as mais felizes. (Evolução, 1931, N°1, p.6)   

 

A professora aponta a condição de vida imposta ao gênero feminino na 

nação, destacando que tal educação no Brasil era defasada para ambos os sexos. A 

pouca instrução escolar, ou na maioria dos casos, nenhum tipo de instrução, 

transformava a mulher em um ser dependente do sexo oposto. É o que professora 

Francisquinha Amorim destaca, ao se referir as mulheres que possuíam posses na 

sua família, e que quando estas ficavam órfãs ainda solteiras, um tutor administraria 

a sua herança. Agora, no caso se a mulher fosse casada, era o marido que ficava 

responsável por tomar conta da sua herança. Em ambos os casos a herança poderia 

cair em mãos de terceiros e a mulher viver na miséria por culpa de pessoas má 

intencionadas, que se aproveitavam da condição da mulher para retirar suas posses, 

segundo educadora. (Evolução, 1931, N°1, p.6).  

A professora Francisquinha Amorim também demonstra preocupação com a 

mulher que vive na pobreza, que nas mesmas situações exemplificadas para mulher 

rica, estas, com certeza ficariam em condições lastimáveis. Assim, é em defesa do 

gênero feminino, não importando a classe social que a mesma pertença, que a 

professora Francisquinha Amorim estará imbuída no embate. Os conhecimentos 

adquiridos por sua função como educadora permite que a professora possa 

problematizar melhor a condição de vida da mulher no Brasil.  

Virginia de Castro Almeida assim se expressa:“a atividade feminina 

bem repartida e aproveitada é uma alavanca poderosa e 

indispensável, para o progresso da bondade, da moralidade e da 

paz”. Seriamos um povo mais prospero, si o elemento feminino, maior 

que o outro, agisse em todos os ramos da atividade humana. 

(Evolução, 1931, N°1, p.6) 

  

Desse modo, a educadora se mostra atenta ao que estava sendo escrito no 

exterior para embasar sua concepção teórica do papel que a mulher deveria 
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assumir. Nesse intuito a escritora portuguesa Virginia de Castro e Almeida1187 será 

citada no primeiro artigo produzido pela professora Francisquinha Amorim para 

Revista Evolução. Com a intenção de mostrar a opinião da autora referente à 

importância de ter a mulher inserida em outras atividades que não fosse só a de 

doméstica. A professora completa o raciocínio elencando que a nação brasileira 

seria mais próspera se tivesse as mulheres em todas as atividades humanas. Isso 

nos leva a entender que o desenvolvimento e o progresso do Brasil dependiam 

também da participação do gênero feminino. É exatamente o que Francisquinha 

Amorim afirma 

Como teremos uma nação independente financeiramente, se há mais 

consumidores, que produtores? Vejamos os países que estão na 

vanguarda, são aqueles cuja a cooperação feminina marcha ao lado 

do homem. Haja visto o exemplo da Inglaterra, dos Estados Unidos e 

da Suíça. (Evolução, 1931, N°1, p.6) 

 

 No seu entendimento as nações que se desenvolveram economicamente em 

seu tempo, tinham mulheres participando ativamente ao lado dos homens das 

atividades comerciais, industriais e demais setores. As mulheres nessas nações 

conquistaram certa autonomia, a partir do momento que estas saíram dos seus lares 

para trabalharem fora de suas casas, e conquistaram a oportunidade de viver sua 

vida sem a dependência de laços matrimoniais, produzindo e consumindo o que era 

feito por elas. A professora questiona como que um país quer ser economicamente 

independente (fazendo alusão ao Brasil) tendo em seu território mais consumidores 

do que produtores? A resposta para essa indagação vem dos países que 

desenvolveram sua economia. O Brasil, nos termos da professora, precisava fazer 

igual às nações que possuíam o domínio da economia mundial,e dar espaço para 

que as mulheres produzissem e conseqüentemente consumissem. Nesse sentido, 

No Recife, entre as décadas de 1920 e 1930, as mulheres se tornaram grandes 

consumidoras de produtos de belezas e demais utensílios, a partir da chegada dos 

hábitos modernos trazidos com o processo de urbanização empreendido na referida 

cidade. As mulheres tinham os seus desejos consumistas despertados pelas 

                                                           
1187Virginia de Castro e Almeida foi uma escritora e produtora de cinema, nascera em Portugal, na 
capital Lisboa, 1874. Conquistara notoriedade a partir da escrita de contos infantis. No começo do 
século XX a autora começou a se preocupar com as questões da educação e da formação da mulher, 
a escritora publicou duas obras tratando sobre o assunto, são essas: Como devo governar minha 
casa (1906) e como devemos criar e educar nossos filhos (1908). A autora falecera em 1945, na sua 
cidade natal. Fonte: http://www.infopedia.pt/$virginia-de-castro-e-almeidaAcesso em: 06/08/2013. 

http://www.infopedia.pt/$virginia-de-castro-e-almeida
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propagandas que eram veiculadas nos jornais e revistas. Segundo Buriti (2003, 

p.35). 

Essas propagandas ultrapassam o simples registro de 

mais um produto publicitário: mostram a rendição das 

mulheres às solicitações de consumo modernas, o caráter 

emblemático desse objeto, a ponto de tornar-se 

“obrigatório” o desejo de apoderar-se desse objeto, 

erigido como um troféu para a dona de casa. 

 

 Os processos de modernização das cidades no Brasil trouxeram valores 

advindos de países que possuíam ótimos padrões de desenvolvimento econômico, 

ou até propriamente o poderio da economia mundial. Esses novos valores, segundo 

a educadora, incentivaram a criar uma nova sociedade brasileira, a qual homens e 

mulheres tornaram-se consumistas de produtos considerados modernos. Essa 

sociedade consumista possuía produtos que eram direcionados para mulheres. 

Porém, o gênero feminino entre as décadas 1920 e 1930 estavam na sua grande 

maioria na dependência do gênero masculino para comprar os produtos do seu 

interesse. As mulheres recifenses se tornaram consumistas, no entanto, não possuía 

liberdade para consumir, já que esta não dispunha de recursos próprios, e dependia 

de um pai ou de um marido, para poderem comprar um determinado produto. Isso 

limitava as relações econômicas, e era o que a professora Francisquinha Amorim 

destacava, pois não adiantava possuir uma sociedade consumista, se não existisse 

um número equivalente de produtores. 

Esperamos que os dirigentes do país e os chefes de família habilitem 

a Eva atual a prestar a si e à pátria valorosos serviços, sem deixar de 

ser baluarte e anjo do lar. Oxalá, em breve, baseados em sãos 

princípios religiosos sua emancipação intelectual moral e 

cívica.(Evolução, 1931, N°1, p.6). 

 

Esse clamor feito pela professora possuía o intuito de chamar atenção das 

autoridades da nação brasileira, para os benefícios que as mulheres poderiam surtir 

para a pátria.  As mulheres brasileiras não podiam ser mais consideradas culpadas 

pela expulsão do paraíso e pagar pelos pecados que Eva cometera. O desserviço 

cometido por Eva seria suprido pelos bons serviços que as mulheres poderiam fazer 
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para sociedade atual. Era só ter espaço para mostrar o que elas poderiam fazer. Em 

outras nações já podia ser evidenciado o que as mulheres estavam fazendo. A 

professora já tinha citado exemplos de países que progrediram, graças à divisão de 

atividades entre os gêneros.  

O Brasil também necessitava dessa divisão, é o que podemos compreender 

que a educadora queria, sem deixar de possui as características angelicais 

marcantes do gênero feminino. E sem atentar contra os princípios religiosos cristãos. 

A professora Francisquinha Amorim lembra que para a mulher conquistar sua 

autonomia, a emancipação intelectual teria que vir primeiro que as conquistas 

financeiras para que estas compreendessem a sociedade que estavam inseridas. E 

para a mulher conseguir sua emancipação intelectual era necessário que o Brasil 

tivesse uma boa educação para os gêneros primeiramente, e que o ensino fosse 

igualitário para ambos os sexos. Algo que no Brasil na década de 1930 não ocorria. 

A grande preocupação dela em seu primeiro artigo para Revista Evolução era a 

Educação Feminina no Brasil, preocupação iniciada no título. 

 

O lugar de fala da Professora Francisquinha Amorim 

 

Os questionamentos feitos por Francisquinha Amorim podem ser 

considerados para seu tempo como um ato corajoso, de uma mulher que não 

aceitava a condição imposta ao seu gênero. A sua liberdade de opinião fora 

construída por sua autonomia financeira, conquistada através da profissão de 

educadora. Ela era Irmã de Apolônia Amorim, introdutora de algumas práticas 

pedagógicas da Escola Nova que trazia do Rio de Janeiro.1188 Uma profissão, a qual 

as mulheres começavam a ganhar espaço no início do século XX no Brasil. A 

imagem da professora, nesse período, era associado a mulheres que fracassaram 

no objetivo de obter um matrimônio. 

Por outro lado, ela era uma mulher que tinha uma instrução mais 

elevada, trabalhava fora do lar, com uma possibilidade de circulação 

pelo espaço público maior do que as demais mulheres. Além disso, 

ela exercia uma atividade remunerada, o que podia garantir seu 

sustento ou,eventualmente, de pessoas sob sua dependência. De 

algum modo — ainda que com evidentes restrições — essas 

solteironas usufruíam de certas prerrogativas masculinas. Certamente 

                                                           
1188

  Disponível em http://paraibaonline.com.br/colunas_print.php?temp=201 Acesso em 10/10/2013. 

http://paraibaonline.com.br/colunas_print.php?temp=201
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elas eram um pouco "diferentes" das outras mulheres. (Louro, 1997 

p.105) 

 

 A pesquisadora Guacira Lopez Louro nos revela que as mulheres que eram 

consideradas pela sociedade patriarcal do início do século XX, como solteironas. Na 

verdade possuíam vantagens que as mulheres casadas não tinham direito. As 

professoras possuíam a liberdade de transitar em determinados espaços que as 

demais mulheres não podiam. Exercer uma profissão e ser remunerada por ela era 

um símbolo de independência, a qual as mulheres só conquistavam sendo 

professoras, isso no começo do século XX. Esta liberdade que as professoras 

possuíam, irá fazer com que algumas mulheres se insiram no magistério no intuito 

de conquistar a sua emancipação intelectual e financeira. As ideias feministas irão 

circular no Brasil, na década de 1920, e será bem recepcionada pelas mulheres que 

possuíam conhecimento e liberdade. Este seria o caso das educadoras, na qual a 

professora Francisquinha Amorim estaria incluída. 

  O debate que a educadora levantou no seu primeiro artigo publicado pela 

Revista Evolução, intitulado “A Educação Feminina no Brasil” é um quanto polêmico 

para a época.  A professora cobra das autoridades públicas do Brasil uma melhor 

qualidade de ensino para as mulheres, e a inclusão destas no campo de trabalho. É 

perceptível a liberdade de expressão que a professora se utilizou para publicar, no 

primeiro exemplar da Revista Evolução, um meio de comunicação que era vinculado 

a uma escola de Campina Grande “O Instituto Pedagógico Campinense”. O fato da 

instituição de ensino ter permitido que a sua revista publicasse o artigo da 

professora Francisquinha Amorim demonstra que a instituição concordasse com que 

a professora tinha escrito. É o que a própria revista admite em um artigo que 

apresenta a revista. 

 

Sendo a Evolução o reflexo pedagógico do instituto e Escola 

Normal “João Pessoa”, sob a direção do espírito do grande 

combatente que é o Tenente Alfredo Dantas, pela causa da 

educação da mocidade campinense, todavia não se restringe a 

veicular idéias e fatos do seu exclusivo interesse. A sua 

finalidade é mais nobre: agremiar inteligências cultas no intuito 

de coordenar esforços no apiário das letras. (Evolução, 1931, 

N°1, p.9).  
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 Fica claro que o artigo produzido pela professora foi aceito para ser publicado 

na Revista Evolução por se tratar de um assunto que representava os interesses da 

instituição de ensino que a própria educadora fazia parte. O fato dela ser membro do 

corpo docente do Instituto Pedagógico Campinense desde a sua fundação em 

19191189. Dava a esta um conhecimento do espaço e das ideias que circulava no 

Instituto. Na perspectiva do historiador Michel de Certeau, o discurso produzido pela 

professora Francisquinha Amorim estará inserido no conceito de estratégia, sobre 

esse conceito o autor destaca: 

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna 

possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 

isolável de um ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser 

circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir de base a 

uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. 

(Certeau, 2009, p.45) 

  

O fato da educadora está vinculada a instituição escolar que produzia a 

Revista, nos revela que o lugar de fala da educadora seria estratégico, dentro desse 

contexto haveria no discurso da professora, um público alvo, direcionado para as 

pessoas que tivessem condição e interesse de comprar o exemplar.O poder de 

alcance da Revista Evolução era outro fator estratégico, a revista circulava nas 

intermediações da cidade de Campina Grande-PB, e algumas cidades do Rio 

Grande do Norte. Esse público que a Revista atingia, supria o interesse da 

instituição de ensino, já que a proximidade permitiria que os leitores se 

interessassem em matricular seus filhos no Instituto Pedagógico Campinense. O 

artigo de Francisquinha Amorim era importante para Instituição de ensino de 

Campina Grande-PB, pelo fato de tratar um problema nacional que seria a educação 

feminina. O alcance da discussão emitida pelo discurso feito pela Professora, 

poderia chamar atenção das autoridades públicas do próprio Estado da Paraíba ou 

da cidade de Campina Grande para investirem na proposta de ensino que era 

                                                           
1189Segundo Ester de Azevedo, enteada do fundador do Instituto Pedagógico Campinense, o Tenente 
Alfredo Dantas, o primeiro corpo docente da escola era formado porErondina Campelo, Sinhazinha 
Shuller, Tetê Campelo, Ester de Azevedo, Ana de Azevedo Dantas, Francisquinha Amorim, Maria 
Coutinho, Sizênia Galvão, professor Almeida Barreto, Sargento Moisés Araújo, Dr. Severino Cruz, 
Lino Fernandes, Dr. Elpidio de Almeida, Dr. Antônio Almeida, Dr. Antônio Cabral. (Dinoá,1993, p.247) 
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proporcionada pela Escola Normal João Pessoa, que pertencia ao Instituto 

Pedagógico Campinense.  

O artigo da professora supria as necessidades estratégicas do corpo editorial 

da Revista, que era formada na sua grande maioria por colaboradoras, um 

memorialista da cidade de Campina Grande evidencia essa participação feminina na 

revista. 

Em 25 de setembro 1931, circulou o primeiro número da revista 

“Evolução”, sob os auspícios do “Colégio Alfredo Dantas” trazendo 

como lançadores os nomes de Alfredo Dantas, diretor; Manoel de 

Almeida Barreto, redator chefe; Herundina Campelo, gerente; e como 

secretária Teté Campelo. “Evolução” teve assistência carinhosa da 

elite feminina, estudiosa e reservada, do tempo. (Silva Filho, 2005, 

p.146) 

 

 A existência de um grupo de mulheres que formava uma elite intelectual e que 

colaboravam com um meio de comunicação, era presumível que estas se 

posicionassem a favor de uma maior liberdade para o gênero feminino. É o que a 

professora Francisquinha Amorim faz no Artigo Intitulado “Educação Feminina no 

Brasil” publicado no primeiro exemplar da Revista Evolução. Evidenciando que o 

primeiro passo para a mulher se emancipar seria ter uma boa educação. Essa 

posição tomada pela professora Francisquinha Amorim partia do seu contexto 

estratégico, que seu lugar de fala permitia como professora da Escola Normal João 

Pessoa, e como membro da elite feminina. Esses lugares de fala estiveram 

representados na escrita da professora Francisquinha Amorim. Uma profissional que 

possuía seu valor reconhecido pela Instituição de ensino que fazia parte. Esse 

reconhecimento pode ser observado em uma nota publicada na revista Evolução, 

em decorrência da data festiva do aniversário da professora. 

A 24 do mês viu passar a sua data natalícia a conceituada professora 

senhorita Francisquinha Amorim, docente das cadeiras de pedagogia 

e didática da Escola Normal João Pessoa. O instituto Pedagógico lhe 

é devedor dos seus serviços profissionais, que com talento e 

dedicação os tem prestado, há muitos anos. Fazendo o registro dessa 

data, a “Evolução”, de que é a provecta docente cintilante 

colaboradora lhe envia os parabéns com festivos votos de bem está 

pessoal. (Evolução, 1932, N°6, p.15) 
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 Os elogios feitos para educadora mostram o quanto ela era respeitada pela 

instituição de ensino, a qual esta desempenhava seu oficio de educar.  

Figura 1: Corpo docente do Instituto Pedagógico Campinense 

 

Fonte: Arquivo Átila Almeida-UEPB (Revista Evolução) 

 

Esse respeito dava à professora a liberdade de expressar suas opiniões e 

posições, que acabavam corroborando com os interesses do Instituto Pedagógico 

Campinense. A instituição de ensino construíra o lugar de fala da professora, como 

foi destacado nesse trabalho.  

A professora acreditava que a educação emanciparia a mulher, e foi nesse 

contexto que esta adquiriu conhecimento e leituras para indagar a sua sociedade, 

com a liberdade da instituição que lhe apoiava 

 Os aspectos abordados no decorrer desse trabalho buscaram compreender 

as intenções que levaram a educadora a escrever o artigo de opinião intitulado 

“Educação Feminina no Brasil” publicado no primeiro exemplar da Revista Evolução, 

em 1931. O que podemos perceber no artigo da professora, é que suas intenções 

partiam de uma perspectiva macro para falar do gênero feminino. Porém, durante 

sua fala é perceptível que suas ideias possuem um caráter micro, influenciada pelo 

seu lugar de fala, que seria o interior do Estado da Paraíba, mas, precisamente no 

contexto social da cidade de Campina Grande, onde a professora Francisquinha 

Amorim era membro do corpo docente do Instituto Pedagógico Campinense. O 
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vínculo com a Instituição de ensino não só afetava a vida financeira da professora, e 

sim suas demais concepções, inclusive suas ideias. 

 Podemos concluir ao longo do trabalho que a escrita da professora não 

estaria dentro de um contexto marginal.  Pelo motivo da professora está inserida em 

uma instituição de ensino, que se utilizava de um meio de comunicação para 

expressar suas opiniões e interesses. Logo a opinião da professora Francisquinha 

Amorim estaria dentro de um contexto estratégico do Instituto Pedagógico 

Campinense, para discutir suas orientações pedagógicas, com o público que tinha 

acesso a Revista Evolução. 
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AS MULHERES NO MOVIMENTO ESTUDANTIL CAMPINENSE (1935-1964) 

Ajanayr Michelly Sobral Santana (UFCG) 

 
Resumo: Neste artigo, abordaremos a importância da militância de mulheres no 
Centro Estudantal Campinense, na busca de práticas das militantes, na (re) 
construção das suas identidades e de gênero ampliando sua atuação política e 
intelectual, valorizando as vozes femininas que construíram o espaço CEC, a partir 
das experiências de militantes no movimento estudantil campinense e na imprensa, 
entre os anos de 1935-1964. 
 

Palavras- chave: Gênero; imprensa; Centro Estudantal Campinense; movimento 
estudantil. 
 

Summary: In this article, we discuss the importance of women in the militancy 
Center Estudantal Campinense, seeking practices of militants, the (re) construction 
of their identities and gender expanding his political and intellectual, valuing women's 
voices that built the space CEC, from the experiences of activists in the student 
movement in the press and Campina Grande, between the years 1935-1964. 
 

Keywords: Gender; press; Centre Estudantal Campinense; student movement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introdução  
O presente artigo apresenta uma discussão sobre a participação feminina no 

Movimento Estudantil no espaço do Centro Estudantal Campinense, na cidade de 

Campina Grande/PB, no contexto dos anos de 1935-19631190.  A importância das 

                                                           
1190

  O marco histórico dessa pesquisa compreende o ano da inauguração do Centro Estudantal 
Campinense. A escolha dessa temporalidade está no fato de que, no ano de 1964, o Centro 
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mulheres, enquanto protagonistas sociais têm despertado o interesse de 

pesquisadores de vários campos de pesquisa, inclusive o da história (PERROT, 

1992). Para tanto, faremos uma breve interface com as questões da história das 

mulheres, gênero e a participação política feminina. 

 Para Rachel Soihet, a grande reviravolta das mudanças das últimas décadas 

na história foi sobre as novas temáticas, abordagens das fontes e métodos sobre 

grupos sociais até então considerados como excluídos, pois sem interesse para os 

historiadores (SOIHET, 1997; PERROT, 1992). 

 Um avanço e grande propulsor nas abordagens sobre as histórias de 

mulheres ocorreram com o movimento feminista e que suscitaram pesquisas e 

abriram espaços nas academias, possibilitando novos trabalhos historiográficos.  

 

A fragmentação de uma idéia universal de “mulheres” por classe, raça, etnia 
e sexualidade associava-se a diferenças políticas sérias no seio do 
movimento feminista. Assim, de uma postura inicial em que se acreditava na 
possível identidade única entre as mulheres, passou-se a uma outra em que 
se firmou a certeza na existência de múltiplas identidades (SOIHET, 1997, 
p. 277). 

 

 
 Assim, acompanha a renovação teórica dos estudos históricos, reafirmando 

novos métodos e temas e desenvolvendo novas formas de criar com relação às 

fontes, o que tem possibilitado uma maior intensidade com os estudos aplicados na 

história sobre o feminino. 

 No tocante à produção histórica nacional, podemos destacar as que 

privilegiam a visibilidade feminina, narrando sobre a exclusão a que estavam 

submetidas, entre outros fatores, por um discurso universal masculino. Destacamos 

os estudos sobre o papel feminino na família como o casamento e a maternidade; a 

representação da mulher professora e a educação feminina nas primeiras décadas 

do século XX; as relações vinculadas à moda e a sociabilidade feminina no espaço 

público1191. 

                                                                                                                                                                                     

Estudantal Campinense encerrou suas atividades, devido ao golpe militar de 1964. Neste período o 
movimento estudantil continuou existindo a partir da intervenção da política ditatorial dos militares, 
como outros movimentos estudantis atuantes no Brasil que sofreram repressão e/ou extinção de suas 
atividades e manifestações. Não nos cabe, nesta proposta de artigo, estudar o centro atrelado à 
fiscalização dos órgãos oficiais e o seu desfacelamento em 1964. 
1191

  Temos os trabalhos de: Mary Del Priore (1998 e 2008); Maria D’Incao (2008); Guacira Lopes 
Louro (2008); Margareth Rago (1991); Martha de Abreu Esteves (1989); Maria Cláudia Bonadio 
(2000). 
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 Deste modo, como indica a autora Maria Izilda Matos, no Brasil, os estudos 

sobre a mulher vêm crescendo, desde o pós-guerra, mediante a conquista de novos 

espaços, que as levam a ter maior visibilidade social. Segunda esta mesma autora, 

tal abordagem impõem-se, 

  

Mesmo sob o contexto desfavorável dos governos militares, os temas 
referentes à mulher reaparecem: violência sexual, contracepção, aborto. 
Juntamente com as reivindicações concernentes ao trabalho (a dupla 
jornada de trabalho) e a cidadania das mulheres (MATOS, 2009, p. 278). 

 

 
 O tema “mulheres” passou a atrair, sobretudo, aqueles historiadores (as) que 

desejavam ampliar os limites nos documentos e abrir novas pesquisas, explorando 

as experiências históricas daquelas cujas identidades foram frequentemente 

ignoradas ou mencionadas de passagem. 

 Para a autora Rachel Soihet (1997, p. 279) “gênero tem sido, desde a década 

de 1970, o termo usado para teorizar a questão da diferença sexual”. Desta forma, 

pensaremos, também, como uma “criação inteiramente social das ideias sobre os 

papéis próprios aos homens e as mulheres” (SOIHET, 1997, p.279).  

Joan Scott (1992) amplia essa discussão ao propor o gênero como uma “categoria 

de análise”, pensando as diferenças de sexo no âmbito das relações sociais e de poder. 

Esses trabalhos junto ao movimento feminista atuante desde a década de 1970 ressoam 

nas pesquisas sobre os mais variados temas, que começam por dar visibilidade às 

chamadas “silenciadas”, às “esquecidas” pela história e segue com outros temas que 

chegam a questionar a própria essência do conceito de “Mulher”.  

 Com o avanço de muitas pesquisas sobre família, maternidade, sexualidade, 

corpo, dentre outras, historiadores passam a serem instigados sobre a legitimidade 

desse novo campo de abordagem histórica. Assim, para a autora Mary Del Priore, 

como tratar em termos históricos um tema que foi pouco estudado na historiografia? 

“Como dar destaque a diferença de sexo e as mulheres, quando essas eram 

tradicionalmente vistas como espectadoras do teatro no qual se defrontavam seus 

mestres e senhores, os homens?” (DEL PRIORE, 1998,p. 217). 

 Outra dificuldade estaria no “silêncio das fontes”, que são escassas ou falam 

por vozes masculinas. Desta forma, a historia das mulheres é criada quase sempre a 

partir da relação e visão do (e com o) outro (DEL PRIORE, 1998, p.220-221).  
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Vários estudos de gênero recorrem aos conceitos de público e privado1192. Quando a 

história passou abordar os estudos de gênero na produção historiográfica, mais para as 

mulheres entre os grupos dos excluídos (PERROT, 1992), trouxe uma gama de objetos, 

metodologias e abordagens. O espaço do privado foi durante muito tempo destacado como 

um lugar diferente do público, reservado as mulheres que não adentravam no espaço 

público, estrito aos homens. Desta forma, compreendemos que o espaço privado e público 

estão imbricados como uma unidade na vida das militantes estudantis. Esse espaço permitiu 

que mulheres atuassem, escrevessem e refletissem sobre suas condições de vida e 

interferissem o espaço á sua volta e a si mesmas. 

Disto, percebemos que a predominância de lideranças masculinas a frente 

das entidades estudantis levam pesquisadores a priorizarem suas falas, deixando as 

militantes estudantis em segundo plano, e muitas vezes, esquecidas. A partir do 

arquivo de fontes conseguimos reunir até agora jornais, fotografias e crônicas sobre 

o período e atividades dos estudantes. Desta forma, a imprensa terá um lugar de 

destaque na nossa pesquisa, devido à atuação das estudantes na produção 

jornalística, por eles figurarem como responsáveis pela organização de periódicos. 

A importância de se trabalhar com a imprensa1193 campinense justifica-se pelo 

fato de que o Centro Estudantal Campinense criou, em 1936, o jornal a Formação, 

que tinha como propósito, enquanto meio de divulgação, marcar uma diferença com 

relação a outros jornais de Campina Grande, se denominando como “independente”, 

pois sem bandeiras políticas e/ou religiosas, pretendendo construir narrativas que 

visavam abordar os problemas da cidade e as práticas da vida cotidiana da 

sociedade campinense. Com uma relação de crítica a outros jornais que circularam 

na cidade, este jornal afirma nascer de uma necessidade de servir a população, 

sobretudo os estudantes. 

 A História Cultural permitiu que fontes, até então pouco visitadas ou 

revisitadas por historiadores, passassem a ganhar visibilidade nas pesquisas 

históricas. Novas temáticas, documentação e fontes, tais como as policiais, 

processos-crimes, literárias, crônicas, memórias, correspondências, jornalísticas e 

                                                           
1192

  Como exemplo, temos alguns trabalhos: Mary Del Priore (1998, 2008 e 2011); Margareth Rago 
(1985 e 1991); Martha de Abreu Esteves (1989); Maria Cláudia Bonadio (2000); Silêide Cavalcante 
(2000); Maria do Socorro Cipriano (2000); Keila Queiroz Silva (1999). 
1193

  Apesar de seu processo de modernização e do grande desenvolvimento econômico, em 
Campina Grande, não foi significativa a cultura jornalística nas primeiras décadas do século XX, 
devido a pouca duração de muitos jornais que circulavam na cidade. Também, trabalharemos, além 
dos jornais produzidos pelos estudantes, aqueles de produção independente, produzidos com 
recursos próprios de intelectuais e letrados. A cidade só ganhará uma produção jornalística 
duradoura em 1957, com a fundação do Diário da Borborema, fundado por Assis Chateaubriand.  
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materiais iconográficos, vem sendo utilizado de maneira inovadora. Segundo Sônia 

Maria de Freitas “a ‘Nova História’ foi um importante movimento que contribuiu para 

a mudança dos procedimentos na pesquisa de fontes para se reconstruir a História” 

(FREITAS, 2006, p. 42-43).  

Para tanto, a histórica cultural vai reunir várias áreas do conhecimento 

humano caracterizando como um novo paradigma para a compreensão da história. 

Assim, buscando uma reformulação das indagações acerca do conceito de 

representação, suscitada pela Terceira Geração dos Annales destacou a 

importância do referencial teórico trabalhado pelo historiador francês Roger Chartier 

(1990), com relação às tensões entre práticas e representações sócio-culturais de 

uma dada sociedade e época.  

Desta forma, torna-se importante nos marcos teóricos dessa pesquisa, 

compreender as representações do mundo social como elaborações de grupos 

sociais que as forjam de acordo com seus interesses, como caracterizando uma 

tensão entre seus quadros constituídos observando-se assim, a intencionalidade 

que permeia suas práticas discursivas, visando à delimitação ao outro do seu campo 

sócio-cultural. 

Na medida em que nossa pesquisa analisa a participação feminina no Centro 

Estudantal Campinense, acreditamos ser importante, como forma de evidenciar as 

representações dessas práticas uma forma de visibilizar a apropriação que militantes 

por nós estudadas faziam dos espaços que eram reservadas a elas, construídos por 

estas redes de sociabilidade campinense.  

Discutindo as concepções de espaço, Durval Muniz (2008) nos apresenta 

uma nova forma de perceber o espaço na historiografia, onde o espaço deixa de ser 

“localização e extensão” e passa a ser um lugar de pertencimento e acontecimento 

da vida social. Para ele “o espaço posicional é aquele que implica uma preparação 

para o ataque ou para a defesa, espaço de luta, espaço que emerge da luta, que é 

riscado, esquadrinhado, demarcado, sulcado pelas contendas de todos os tipos que 

atravessam o social” (ALBURQUERQUE JÚNIOR, 2008, p. 72-73). Se antes o 

espaço era secundarista, passa agora a impulsionar novos rumos na historiografia. 

Nesta perspectiva, analisaremos as relações de poder exercidas no espaço do 

Centro Estudantal Campinense, através dos discursos, dos lugares ocupados na 

organização e nas funções desempenhadas por mulheres. Procuraremos sintetizar a 
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concepção de poder de acordo com Michel Foucault (1979), discutindo a participação 

feminina neste espaço político, em contrapondo ao lugar que se esperava que o feminino 

ocupasse na história. 

Diante da dificuldade de reunir fontes que nos levem a mulheres que lutaram, 

escreveram e participaram de um movimento de estudantes, que foi significativo 

para a cidade, trabalhamos com fontes impressas e iconográficas e, futuramente, 

com fragmentos de memórias históricas através de memórias de militantes e 

estudantes que viveram no final da década de 1940 e nas décadas de 1950-60.  

Em meio à reinvidicações de estudantes nos deparamos como uma cidade 

onde se repercutiu o processo de modernização na vida cotidiana da população e 

nos espaços públicos e privados entre as décadas de 1930-1950. Na cidade de 

Campina Grande, as elites juntamente com grupos políticos criaram novas 

instituições e espaços de sociabilidades. Os costumes e os comportamentos 

cotidianos da vida pública passaram a fazer parte das preocupações da 

administração pública e de intelectuais, que transmitiam nas folhas de jornais, os 

modos de bem civilizar-se. Era um dever público zelar pela ordem e moral da cidade 

e um dever da imprensa denunciar certas irregularidades praticadas pelos cidadãos 

(SOUZA, 2002). 

 

 

 O Centro Estudantal Campinense, a imprensa e o movimento de 

Estudantes 

 

O Centro Estudantal Campinense – CEC – foi fundado em 06 de outubro de 

1935, depois de uma visita de professorandas a cidade de Fortaleza/CE, em uma 

missão de cultura e cordialidade, que inspiraram jovens idealistas a fundaram em 

Campina Grande uma sociedade que congregasse os estudantes (FORMAÇÃO, 

número 17, 1952). Este centro, 

 

surge num momento particular da história brasileira, imperando a 
dominação varguista, com a repressão pós 1935, o corporativismo da CLT e 
as ações modernizantes na economia encaminhas pelo 
Estado(NASCIMENTO, 1990, p.129).  
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Para tanto, o CEC atuou como uma organização forte e politizada, com lutas 

políticas, mobilizando estudantes campinenses através de passeatas e debates nas 

ruas e na rádio, em torno de questões políticas que consideravam importantes aos 

estudantes. Esta entidade configurou como ponto de passagem de muitas figuras 

com maior e menor participação política campinense. 

Somente os estudantes secundaristas podiam participar do Centro Estudantal 

Campinense, como sócios e/ou membros da diretoria que, a cada ano, sempre no 

último domingo de maio, fazia eleição para escolher o presidente, o vice e os 21 

representantes chamados de deputados estudantis, votados pelos estudantes 

campinenses do ensino médio. Dentro dessa organização interna do centro, ainda 

havia a função do Secretário de Imprensa, que acumulava o cargo de Diretor do 

Jornal Formação.  

Através de matérias e crônicas que se remetiam aos problemas dos 

estudantes e da educação campinense, verifica-se a preocupação com o ensino, 

que se apresente, na visão deles, como deficiente ao aprendizado dos estudantes. 

Como exemplo, temos uma crítica severa ao ensino das “línguas estrangeiras no 

currículo do ginásio”. 

 

Os compêndios escolares de inglês e de francês estão de defeitos que se 
tornam inaptos para finalidade a que são destinados (...) Ao nosso modo de 
pensar, tal fato só se explique por duas razões ou os autores desses livros  
não são nunca foram professores, mas sim, homens exclusivamente 
teóricas e de gabinete, ou essês autores criminosamente se deixam arrastar 
pela ganância do lucro fácil transformando-se em negociantes de livros e 
exploradores da mocidade estudantil (TRIBUNA DO ESTUDANTE, ano 
1,num 1,1951). 
 

 
Para tanto, esses personagens sociais participaram de várias atividades, 

principalmente aquelas voltadas para o movimento estudantil, se reunindo para 

resolver os problemas que consideram como importantes a esta classe, como: 

denunciar certas irregularidades no ensino, combater o analfabetismo e proteger os 

estudantes pobres, prestar ajuda moral e material que visem à proteção da 

juventude.  

Conceituamos o movimento estudantil em consonância com a autora Maria da 

Conceição Fraga, que o analisa como um movimento social, 
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surgido a partir de ações coletivas organizadas pelos estudantes (...) 
desenvolvendo conflitos entre atores opostos, rompendo os limites de um 
dado sistema em que ocorre a ação(FRAGA, 1996, p.4).  
 
 

Consideraremos, de acordo com esta mesma autora, o termo militante, 

narrando como sujeitos que participam de lutas políticas, que ocupam espaços 

públicos, que atuam na imprensa e na cidade, modificando os espaços e suas 

rotinas de vida (FRAGA, 2000). 

A partir disso, analisando a produção jornalística dos estudantes 

secundaristas campinenses, compreendemos os usos realizados por eles da 

imprensa, o universo das suas experiências políticas e sociabilidades culturais. De 

uma forma particularizada em relação a outras cidades brasileiras, podemos 

perceber que em Campina Grande houve uma movimentação estudantil e um 

consumo de idéias, valores e práticas culturais. 

Sendo responsáveis pela organização de diversos periódicos que circulavam 

na cidade entre os anos de 1935-19641194, o movimento estudantil soube usar 

desses jornais como instrumentos de luta e os elegeram como veículo privilegiado 

para divulgar suas lutas e manifestos, passando a ser um porta-voz dos interesses 

dos estudantes. 

Seja como filiação política e partidária da imprensa local, sejam pelas suas 

relações com a elite campinense1195, os estudantes não somente transmitiam nas 

folhas dos jornais, os interesses imediatos, mas também os problemas que 

enfrentavam a cidade e a classe dos estudantes mais humildes. Eles seriam a “voz” 

da classe estudantil. Desta forma, o movimento estudantil seria uma passagem de 

ascensão social de indivíduos pobres, através da luta e da educação. 

Com isso, o movimento estava a serviço do desenvolvimento cultural dos 

estudantes, não ficando restrito ao espaço do CEC, mais também, funcionando em 

espaços alternativos de sociabilidades como: cafés, bares, rádios, cinemas e nas 

ruas, interagindo com intelectuais que discutiam assuntos relacionados à cultura, 

política e literatura (GAUDENCIO, 2012). 

                                                           
1194

  O Colegial (1935-1940); A Voz da Mocidade (1936); Tribuna do Estudante (1951); Jornal do 
Estudante (1953); Formação (1936-1955). 
1195

  Era parte de uma população homogenia de famílias ligadas ao comercia e a política. Para 
Rainho (apud WANDERLEY, 2010, p. 126), o termo refere-se “aqueles que, por meio da aparência e 
não apenas do dinheiro e do poder, deixam visíveis as diferenças que marcam o abismo existente 
entre eles e a sociedade comum, abismo do prestígio, do estilo de vida, do acesso ao mando”. 
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Desta forma, compreendemos o estudante como uma categoria não apenas 

cultural mais também social, a partir dessa fala do sociólogo Poulanzas: “conjunto de 

indivíduos que não tem uma adscrição de classe única, mas seus membros 

pertencem em geral a classes sociais diversas” (POULANZAS apud NASCIMENTO, 

1990, p. 34). 

Com isso, pretendemos examinar os estudantes através dessa categoria 

social, seu posicionamento político, entendendo que, o movimento estudantil foi 

composto por diversas classes sociais, que foram suscetíveis de manterem relações 

em conjunto nas mobilizações que protagonizaram e participaram (NASCIMENTO, 

1990). 

 As Mulheres no (em) movimento 

 

 Mediante a prática política, o presente artigo é uma tentativa de mostrar a 

atuação, de um pequeno número de mulheres, dentro da agremiação estudantil 

Centro Estudantal Campinense, atrelada ao movimento de estudantes, que surgiu 

na década de 1930 e mantiveram sua atividade até o início dos anos 60, na cidade 

de Campina Grande. 

 A participação política das mulheres no movimento estudantil, quase sempre 

é ocultada nas pesquisas historiográficas. A partir da experiência no Centro 

Estudantal Campinense, pretendemos analisar que lugar as mulheres campinenses 

ocuparam no espaço do CEC. Onde estavam? Porque não sabemos muito sobre 

elas? Haveria alguma relação com a maneira como as mulheres foram vistas na 

história, ou seja, pela escassez de vestígios acerca do seu passado e representadas 

por base nos discursos masculinos? (SOIHET, 1997, p. 295). 

 Nossa pesquisa ainda se encontra em andamento e por isso temos mais 

questionamentos do que resultados, que nos levará a outras fontes, métodos e 

abordagens que não serão discutidos neste artigo, como por exemplo, procurar 

compreender a participação feminina no movimento estudantil através da 

possibilidade de outras histórias, articulando suas lutas as memórias de militantes e 

estudantes e a incorporação de outros espaços, na tentativa de observar uma maior 

participação política dessas mulheres. 

 Por enquanto, seguiremos os passos de autores (as) que dialogam com a 

mulher e política. Disto, temos o trabalho da autora Celi Regina Pinto, que analisa o 

lugar da mulher no espaço político, onde a autora destaque que,  
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A presença da mulher no interior dos movimentos sociais, em geral, 
transforma a mulher de sujeito privado em sujeito público, tornando-se um 
importante canal para o aparecimento, nas relações de poder, tanto a nível 
privado, de novas posicionalidades da mulher em relação às desigualdades 
de gênero (PINTO, 1992, p. 147). 

 

 
 De acordo com a autora, a participação das mulheres nos movimentos sociais 

apresenta-se como lugares possíveis de visibilidade para aquelas que neles 

participam. Na nossa pesquisa, mulheres vão lutar, escrever sobre o movimento, 

sobre si, que vão influenciar na constituição do grupo social ao qual pertencem. 

 Ainda segundo Regina Pinto, a constituição de grupos de mulheres no interior 

dos movimentos liderados por homens, embora possa apresentar um caráter 

discriminador, ainda assim configuram-se como mais um movimento de conquista de 

visibilidade e dizibilidade por essas mulheres (PINTO, 1992). 

 A constante inserção das mulheres em espaços públicos desde meados do 

século XIX no Brasil, aliadas as transformações sociais e políticas que ocorreram 

nas cidades brasileiras, com o advento da modernização dos costumes e da cidade, 

proporcionaram uma “certa” visibilidade socialmente e mais futuramente nos estudos 

das ciências humanas que visaram analisar a participação de mulheres na política, 

no trabalho, na educação, nas relações sociais e na saúde.  

 Essa visibilidade se dar porque a mulher passa a ser objeto visível desses 

diversos trabalhos, ao privilegiarem estudos referentes ao cotidiano, à maternidade e 

família, educação, trabalho, dentre outros, “espaços por excelência de visibilidade 

feminina” (PINTO, 1992, p.128). 

Sejam como professora, escritoras e/ou médicas, e levando as devidas 

considerações com relação à cidade de Campina Grande, que veremos mais 

tardiamente essa participação feminina na imprensa, não podemos deixar de 

perceber esse espaço limitado e por vezes vedado ao acesso das mulheres ao 

mundo da política, até porque não lhes eram facultadas uma educação que 

contribuísse para sua emancipação intelectual (PERROT, 1998; DEL PRIORE, 

2008). 

 Disto, nos questionamos sobre: o que o movimento estudantil proporcionou 

para as estudantes? Lutas, sensibilidades, outros espaços possíveis. A participação 

de mulheres no espaço do Centro Estudantal Campinense representou um primeiro 

contato em um movimento de aprendizado político. Assim, iremos perceber o CEC 
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como um espaço no quais homens e mulheres (com) viveu em condições de 

aparente parceria, garantido pelas funções desempenhadas e pelo acesso, através 

da escrita, na imprensa. 

 Dos primeiros vinte sócios a participarem, efetivamente, da agremiação do 

Centro Estudantal Campinense, temos um total de oito mulheres, desempenhando, 

majoritariamente, as funções de secretárias, com exemplo a Srta. Elza Trigueiro e 

auxiliares do Diretor do centro Wilson Tavares, as Srta. Maria de Lourdes Leal, Maria 

de Lourdes Tavares, Maria Aires, Adiléa França e Lidia Moura (FORMAÇÃO, 

número 17, 1952). 

 Um importante acontecimento do espaço CEC é a eleição da escolha da 

Rainha dos Estudantes. A primeira foi realizada no dia primeiro de outubro de 1937, 

na sede do Grêmio Renascença (31). 

 

Após um movimento de entusiástica certame que vinha ferrindo no seio de 
nossas agremiações estudantis, para eleger uma Rainha dos estudantes 
campinenses, no qual se empenharam as alunas do Colégio Pio XI, 
Imaculada Conceição e Instituto Pedagógico, foi eleita, domingo último, 
juntamente com as Princêsas Maria de Lourdes Gomes Leal e Luiza Castro, 
a srat. Gilda Pimentel (FORMAÇÃO, número 17, 1952). 

 
 

 Estes tipos de concursos para eleger a Rainha dos Estudantes eram muito 

importantes e disputados tanto para a comunidade estudantil quando para o CEC. A 

senhorita Gilda Pimentel fazia parte do CEC, como militante ativa. Vejamos o que o 

jornal fala a respeito da jovem.  

 

Das alunas mais inteligentes e conceituadas no Colégio Imaculada 
Conceição, Gilda Pimentel sempre mereceu não só, das suas colegas dêste 
importante educandário como dos alunos do PIO XI, real simpatia, sendo 
justa, portanto, a admiração que lhe dedica os estudantes de nossa terra 
(FORMAÇÃO, número 17, 1952). 
 

 
Como vimos através da matéria do jornal a Formação, que as mulheres 

tendem a ter menos espaços de atuação e as posições mais altas e mais 

importantes são ocupadas por homens. Mas isto não deixa de ser uma conquista, e 

a partir daí elas aprendem a experimentar o político, isto é, como significar os 

objetos e práticas relacionadas ao mundo da política. 

As aspirações de mulheres ao acesso à educação e ao trabalho remunerado 

e maior participação política cresceram devido ao advento da República. Esse 
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distanciamento da esfera doméstica se dá, muitas vezes, pela necessidade de 

muitas mulheres exercerem atividades remuneradas fora do lar, tanto por mudança 

de comportamentos em relação ás normas estabelecida, quanto pela necessidade 

de ajudar ou mesmo assumir as despesas da casa (SOIHET, 2012, p. 221). 

Na sociedade campinense, a maioria das mulheres de boa família que 

possuíam educação era parenta de políticos e comerciantes importantes. Isto 

facilitava o acesso a uma maior participação no cenário dos movimentos sociais. 

 
A educação feminina, considerada essencial para a emancipação das 
mulheres, foi outro ponto de destaque (além do direito ao voto) da atuação 
das feministas que pleiteavam, para as mulheres, direitos idênticos aos dos 
homens, a fim de que estas dispensassem dos mesmos meios para o 
exercício do trabalho e, com isso, obtivessem a mesma remuneração 
(SOIHET, 2012, p. 221). 

 
 

 As moças tiveram um ensino diferenciado dos rapazes, sendo essas 

encaminhadas para as escolas normais, destinadas, preferencialmente ao exercício 

do magistério elementar. A maioria realizava o curso secundário em colégios 

privados, em geral religiosos. Em Campina Grande, temos como exemplos o Colégio 

das Damas, destinado apenas ao sexo feminino, e o Colégio Alfredo Dantas, que 

era dividido, de um lado estudava as moças e do outro lado estudavam os rapazes. 

 

O curso normal secundário, como intensamente freqüentado pelas mulheres 
desde o final do século XIX, não mais foi discriminado por ser “apenas” um 
curso profissionalizante, mas passou a possibilitar, também, o acesso ao 
ensino superior (ROSEMBERG, 2012, p. 334). 

 
 

 De acordo com a autora Fúlvia Rosemberg, mulheres feministas como Nísia 

Floresta já defendiam desde o seculo XIX a instrução feminina ao considerar que 

dependia, também, do avanço do país: “quanto mais ignorante é um povo mais fácil 

é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu limitado poder” (ROSEMBERG, 

2012, p. 338). 

 Ainda que houvesse uma maior educação para as mulheres nas primeiras 

décadas do século XX, isso não implicou numa reformulação no âmbito das 

obrigações familiares para as mulheres: “as mulheres ainda cabia a 

responsabilidade total pelas atividades domésticas e pela socialização dos filhos na 

primeira infância” (SOIHET, 2012, p. 232). 
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 Retomando a análise da autora Fúlvia Rosemberg, as mulheres receberem 

uma educação que as faziam retornar ao espaço do privado, pois pensavam que “as 

mulheres educadas seriam melhores mães”. A educação formal que mulheres 

receberam foi diferenciada das dos homens, pois as consideravam, 

 

como menos inteligentes e mais frágeis que os homens...Inclui-se a 
Economia Doméstica em seus currículo, porque a mulher é “rainha do 
lar”...Criticou-se a escola mista, por ser promíscua (ROSEMBERG, 2012, 
p.338-339). 
 
 

 Podemos dizer que, a educação de mulheres proporcionou as campinenses 

às condições que possibilitaram sua participação como membros ativos do 

movimento estudantil. De acordo com Rachel Soihet, percebemos, a partir de 1920, 

as mulheres transitando em vários espaços da vida pública.  

 

A partir de 1920, assistimos ao avanço das mulheres em áreas como o 
trabalho extradoméstico, educação e participação na vida pública – avanço 
este, entre outros fatores, frutos do movimento feminista atuante na época 
(SOIHET, 2012, p.233). 

 
 

 Apensar de ter sido um movimento articulado por maioria de mulheres da 

elite, várias militantes feministas estavam, também, “preocupadas em garantir 

conquistas para às mulheres das classes trabalhadoras” ( SOIHET, 2012, p. 226). 

 Diferentemente desses movimentos, dos quais cita a autora Rachel Soihet, 

que buscavam principalmente a conquista feminina ao voto e maior participação 

política, as paraibanas lutavam por uma coisa comum a comunidade dos 

estudantes, suas manifestações estavam diretamente ligadas ao movimento 

estudantil. 

 Para tanto, pensaremos que essas questões estiveram relacionadas ao que 

era considerado como importante para o Centro Estudantal Campinense e o 

movimento de estudantes, embora que percebemos muitas estudantes direcionando 

tema para outras questões relacionadas ao feminino.  

 Ao incorporar valores de gênero durante o processo de socialização, homens 

e mulheres têm seus espaços de atuação delimitados. 

 

(...) ao incorporar toda a prática política feminina como orientada 
exclusivamente por concepções de gênero, ignoram-se outros importantes 
componentes das identidades destas mulheres como sua filiação ideológica 
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e sua trajetória política, homogeneizando um universo que, na prática é 
bastante diversificado. Ademais, ignora-se, também, que a atuação no 
campo político obedece a certas regras e lógicas próprias ao seu 
funcionamento. Parte da forma como as mulheres desenvolvem suas 
atividades está condicionada à estrutura do espaço, às questões 
pragmáticas do cotidiano político, como a preocupação em angariar votos, e 
às posições que ocupam no campo, e que irão dificultar ou favorecer sua 
ascensão interna e o acúmulo de capital político necessário para se “fazer 
política” (PINHEIRO, 2007, p. 21-22). 

 
 
 Desta forma, iremos considerar que a participação feminina não ficará restrita 

apenas ao processo eleitoral1196, pois consideramos outras formas de participação 

que se constituíram em novas meios de participação política para as mulheres. Para 

tanto, na nossa pesquisa, direcionaremos nosso olhar para a possibilidade de que, a 

introdução de mulheres no interior do movimento estudantil pode promover 

mudanças, na ruptura com a condição de invisibilidade, promovendo mudanças nas 

relações sociais e de poder. 

 Ademais, compreendemos que o envolvimento de mulheres será o resultado 

da necessidade de as próprias mulheres repensarem as relações de poder e as 

conseqüentes desigualdades proporcionadas. Exploremos isso através das histórias 

de vida e de lutas de mulheres que participaram, lutaram, escreveram, foi às ruas 

em busca de uma causa, uma identidade para si e para o seu grupo social.  

 Dado o limite deste artigo, consideraremos a luta de uma mulher, jovem, 

estudante, escritora, poetiza que participou do movimento estudantil se deixando lê 

nas entrelinhas de jornais que circularam nos anos de 1948-1952.  

Terezinha Brasileira Souza lança-se para um espaço que durante muito 

tempo foi limitado às mulheres: o movimento estudantil e a escrita jornalística. 

Militante junto com tantos outros jovens estudantes da cidade de Campina Grande 

participou ativamente das atividades do Centro Estudantal Campinense. Embora 

nunca tenha trabalhado efetivamente no jornalismo local, fazia parte do ambiente 

jornalístico e cultural da cidade. Nos poucos anos que passou no município, 

conheceu intelectuais e letrados, dos quais se tornou amiga. Sua vida foi marcada 

pela militância e correspondência com amigos e poetas da cidade e de outras 

regiões, com destaque para os escritores e poetas: Jansen Filho, Rocasiano Leite, 

Luís Otavio do Rio de Janeiro e Higino da África.  

                                                           
1196

  “No Brasil, em particular, elas conquistaram a direito ao voto em 1932 e apenas nas ultimas 
décadas começaram a ocupar espaços na direção e representação política” (RABAY, CARVALHO, 
2010, p. 11). 
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Filha de uma família de classe média, de formação religiosa, Terezinha 

Brasileiro Souza nasceu em 28 de agosto de 1929, na cidade de Piancó, Sertão da 

Paraíba. Em 1945, se mudou para Campina Grande para concluir os estudos 

primários como interna no Colégio Imaculada Conceição – Damas. Desde muito 

jovem já escrevia poemas e poesias, chegando a publicar – e a recitar na Voz de 

Campina Grande, Difusora Hilton Mota – alguns poemas entre 1949 e 1951, para os 

jornais O Momento e Formação, Jornal do Estudante, o qual também contribuiu com 

crônicas de cunho social e cultural, possuindo uma Coluna Feminina oficial. Parou 

de escrever em 1955, ano do seu casamento. Apesar de grande colaboradora 

desses jornais, 

 

 não trabalhou na arte escrita, mas participou do movimento estudantil e das 
manifestações culturais da cidade, trabalhando, somente, no escritório de 
Representação e no Laboratório Bezerra de Carvalho (Socorro Brasileiro, 
15.10.2010). 

 

Firme sobre as suas convicções, tece comentários nas suas crônicas sobre a 

condição feminina que defendia centrada no trabalho e na educação. Imbuída do 

papel político, social e cultural das mulheres em Campina Grande, suas crônicas 

trazem uma visão dos modos de vida femininos, opinando sobre questões 

relacionadas à mulher na política, a mulher e os livros, sobre a juventude 

campinense, sobre o casamento e a família, a mulher e o lar, dentre outros temas, 

tentou conciliar na sua escrita os papeis desempenhados pelas mulheres 

campinenses.  

Terezinha Brasileiro defende a capacidade de ação do chamado “sexo fraco” 

nas manifestações políticas da cidade, mas desde que seja com seriedade e 

disciplina, sem deixar que a empolgação de eleições nas ruas, as levassem por 

“caminhos impróprios e deselegantes”. 

Há quem dissesse que “a mulher não devia votar, nem se meter em política”. 

A cronista defende o contrário, para ela, 

 

Devemos votar. Devemos nos meter em política. O que não devemos é agir 
como criaturas desenfreadas, sacudidas pela paixão política, com esse furor 
que não é entusiasmo, com essa celúnia que não é democracia (O 
MOMENTO, 24.09.1950, Num 6, Ano I, p. 5). 
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Opõe-se ao ideal convencional da mulher ociosa reduzida ao lar, mas ao 

mesmo tempo em que critica mulheres que se exaltaram no “desejo de angariar 

votos” perdendo “a seriedade e a linha”. Desta forma, seus escritos transparecem 

traços de ambigüidade, na medida em que reuni atributos, para a mulher 

campinense, considerados tipicamente femininos mais com atitudes e ações 

masculinas. 

 Suas falas ilustram as várias instancias da vida de mulheres, sobretudo as 

informais, e a diversidade e contradições dos processos de acessos e exercícios de 

poder pelas mulheres no espaço público, tradicionalmente masculino. Através dessa 

jovem estudante e escritora, podemos perceber um espaço diferenciado que 

mulheres agora podiam transitar. 

 Esses espaços de atuações femininas sejam individuais ou coletivas, aos 

poucos foram ganhando visibilidade e rompendo barreiras sociais antes bem 

delimitados e rígidos.  O fato de se juntarem na luta em favor dos interesses dos 

estudantes no movimento estudantil, fez com que muitas das conquistas fossem 

incorporadas ao cotidiano feminino. 

 Desde as primeiras décadas do século XX, as mulheres brasileiras vêm 

conquistando espaços, na sociedade e na política, tais como: direito ao voto, 

inclusão em ambientes de trabalho, educação, direitos civis, dentre outros.  

O movimento de estudantes se tornou um espaço privilegiado para a atuação 

das mulheres na esfera pública, fazendo com que se tornem cada vez mais visíveis 

na sociedade. Assim, percebemos essas mulheres como agente social capaz de 

lutar por direitos que consideravam como importantes a classe estudantil.  

 Ainda há muito que se desvendar sobre as estudantes e suas relações com o 

movimento estudantil. Boa parte do que está oculto poderá surgir com as entrevistas 

que pretendemos realizar e algumas já estão agendadas para os próximos meses, 

em que nos oferecem inspiração para que possamos alcançá-las, costurando outras 

fontes para (re) adaptá-las em outras narrativas. 

 

 

Fontes consultadas 

  

 Depoimento da Sra. Socorro Brasileiro, concebida a autora no dia 15.10.2010. 

 Jornais: Tribuna do Estudante (1951) 
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RESUMO 

 

Este trabalho discute as trajetórias de algumas mulheres presas pesquisadas na cidade de Campina 

Grande, relacionando as discussões feministas sobre a independência das mulheres com as práticas 

das mulheres presas, estas na luta pela sobrevivência e de forma contraditória habitam hoje a prisão, 

mas são elas também fundadoras de uma ética da liberdade, dos fios de libertação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo, mulheres, prisão, cidade. 

 

ABSTRACT: 

This paper discusses the trajectories of some women prisoners surveyed ithe city of 
Campina Grande, linking the feminist discussions on the independence of women 
with the practices of female prisoners, they struggle to survive and inconsistently 
inhabit today the prison, but they are also founder of an ethics of freedom, release 
the wires. 

KEYWORDS:  Feminism, women, prison, freedom, city. 

 
 
 
 
 
 

De que modo poderíamos produzir saberes sobre as mulheres 
nas prisões? Como isso perturbaria o que sabemos sobre as 
condições ocultas de aprisionamento (a que só o Estado 
permite acesso) e o zelo missionário, que pode ser o sinal mais 
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óbvio de desejo de saber sobre a prisão e as prisioneiras? (...) 
(DAVIS, Ângela, 2003, pp.3-5)1197 

 

 

Esta é a minha história das mulheres, uma história que escolheu a vida das mulheres infames 

na cidade de campina Grande em um período de temporalidades que compreende a o envolvimento 

mulheres presas com o crime como resultado do impacto das reivindicações feministas na década de 

60 do século XX. A atualidade é reveladora de significativas mudanças sociais, período que demarca 

uma mudança significativa na cidade, segundo dados da polícia civil: período que se tem o aumento 

do consumo de drogas, especificamente o craque e da violência de modo geral. Mas estes seriam 

acontecimentos suficientes para explicar a história dessas mulheres que escolhem o código do crime 

e da violência para se fazerem sujeitas da história? Que outros acontecimentos históricos explicariam 

a relação das mulheres com o crime, o tráfico, o homicídio? O tempo presente se estilhaça, move-se, 

descontinua-se, fixa-se ou se desfaz nos jogos dos discursos das narrativas das presas, dos 

processos-crime pesquisados, cartas escritas pelas próprias presas, são tempos presentes, 

confundidos e fundidos nas vidas e histórias dessas mulheres presas, estas são partes de um 

processo histórico no qual se faz possível perceber mudanças substanciais nas relações de gênero, 

na história das mulheres dentro de contextos sociais que apontam mudanças em leques amplos de 

relações sociais. A reivindicação do feminismo rompeu laços tradicionais, as mulheres conquistaram 

o mercado de trabalho, a pílula, o voto, a vida pública, sobretudo, a liberdade, mas 

contraditoriamente, desde os anos 60 do século XX, aumentaram significativamente o número de 

prisões, as mulheres que decidiram trabalhar ao invés da maternidade, criaram outros espaços de 

educação para seus filhos e filhas, estes e estas tiveram que encontrar no mundo, nas amizades e 

nas ruas outra conjuntura de afetos, as referências de amor não são mais ou apenas as mães, mas 

as amizades, os pais, irmãos, professores e outros. Com o feminismo as mulheres também romperam 

com uma dada concepção de feminino passivo, recriaram outras práticas de amor,m uni por outro 

lado, a conquista da liberdade construiu um universo de mulheres livres, independentes, sozinhas, 

mães que precisaram ser verdadeiros pais de família, mulheres abandonadas pelos conjugues, 

vítimas das mais cruéis formas de violência. Por que o número de mulheres violentadas estupradas e 

mortas aumentou significativamente? Não seria esse tipo de violência uma reação contra o feminino 

que vem lutando pela liberdade desde a segunda metade do século XX? O combate desta sociedade 

masculinizada revela-se em números de mulheres abandonadas e torturadas, mulheres solteiras e 

sozinhas, mulheres presas, mulheres que vivem na rua, no mundo, nas drogas. As mulheres desta 

pesquisa resultam de mudanças substanciais no campo das relações sociais e de gênero, elas são 

filhas da revolução das mulheres, de mulheres que disseram não à opressão masculina, mas que de 

maneira diferenciada ainda prova do ranço machista de uma sociedade que propaga números 

exacerbados de mulheres no crime, nas cadeias, na prostituição, nas drogas, como se esses 

números quisessem falar: vejam o resultado de suas revoluções mulheres.... 

                                                           
1197

 Ver entrevista completa – A prisão como fronteira; uma conversa sobre gênero, globalização 
e punição -  em: Revista Estudos Feministas. Vol. 11 No 2 Florianópolis July/dec. 2003. Acesso em 
23/05/2012 http://dx.doi.org/10.1590.S0104-026X003000200011 às 14h08minh.  
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A minha história das mulheres narra vidas femininas envolvidas com o crime e a violência as 

quais estão inseridas em um contexto histórico de mudanças, as mulheres que hoje estão na prisão, 

que habitam as páginas dos jornais da cidade de Campina Grande, não aparecem naturalmente, são 

resultados de um processo de mudanças históricas no lugar das mulheres, da violência e dos 

próprios jornais, mudanças que datam do impacto feminista sobre a sociedade, especificamente, 

desde os anos 60 do século XX. As mulheres autoras de crimes na contemporaneidade sugerem 

singularidades em diferentes áreas da sociedade, pressupõem rupturas em diferentes campos do 

discurso, da prática e da própria subjetividade feminina, porque modificam inclusive papéis de 

passividade que lhes foram atribuídos ao longo dos séculos, mulheres que violentam o corpo do 

outro, que se apropriam dos bens e da vida do outro para firmarem-se como mulheres, para travarem 

uma guerra contra o casamento, o amor, mulheres que não só traficam a droga, mas a própria 

bagagem moral apreendida na infância, mulheres que necessariamente são a outra na estrutura do 

feminino construído historicamente. 

O cartógrafo afirma Sueli Rolnik
1198

 é um antropófago, vive de expropriar, se apropriar, 

devorar, este é outro momento para compreendermos como as mulheres envolvidas com o crime vive 

o roubo e o furto nas ruas, na cidade  onde atuam. Conforme as mulheres do tráfico, as mulheres que 

furtam, roubam e assaltam atuam não apenas na cidade de Campina Grande, mas também nas 

cidades circunvizinhas, a própria localização geográfica de Campina favorece o trânsito dessas 

mulheres para os arredores da cidade, para as zonas fronteiriças e sombrias onde a circulação pelas 

ruas torna possível suas táticas de roubo e assaltos. São nas ruas periféricas e centrais da cidade 

onde as presas que roubam e furtam atuam com bastante frequência, algumas delas escolhem 

inclusive as ruas como moradia. 

As mulheres transformaram-se, transformaram espaços, essa discussão é 

fundamental para pensar também o que pode ser pensado como mudança e 

permanência nas práticas das mulheres que estão presas em Campina Grande, 

mas é sobre as mudanças que falam as “moradias instantâneas” das mulheres 

presas nas ruas, nas calçadas, nos asfaltos da cidade. Que mudanças históricas 

tornaram possível essas habitações instantâneas, moradias improvisadas, lares 

fugidios.  

 As mulheres presas desta pesquisa não estão separadas da cidade e lugares onde 

atuam/atuaram, elas vivenciaram as ruas da cidade campinense de dada forma, e esta é a primeira 

discussão sobre as mudanças que as mulheres presas subjetivaram, instituíram dentro de um 

contexto de mudanças instauradas pelas revoluções feministas. As mulheres presas desta pesquisa 

não foram as primeiras a escolherem as ruas para morar improvisadamente ou nelas atuar com 
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roubos e tráficos, suas iniciativas estão inseridas no contexto de mudanças históricas que 

reorganizaram a cidade de Campina Grande de dada forma, que pensaram os pobres e as periferias 

de um lado, a elite e a parte central da cidade do outro lado. Desde a primeira metade do século XX 

quando as práticas políticas e elitistas pensaram os espaços diferenciados para pobres e elites, 

essas espacialidades foram burladas, provocadas e resignificadas pelos pobres e por todos que não 

faziam parte das elites. As idas das presas para o centro da cidade na nossa contemporaneidade 

resultam de conflitos, combates do passado ainda instaurados na atualidade. As presas cresceram 

aprendendo sobre as separações espaciais, aprenderam também que embora sendo margens, no 

centro da cidade suas práticas de roubos e tráficos são lucrativas e possíveis. Desde o início do 

século XX os discursos higienistas e modernizadores vêm organizando a espacialidade campinense, 

como forma de segregar sujeitos e grupos em nome da ordem e das normas. Discursos literários, 

políticos, higienistas desde o início do século XX investem na cartografia da cidade de Campina 

Grande, delimitando espaços de lazer, de diversão, de trabalho, ao mesmo tempo segregando 

espaços entre os sujeitos e grupos. O processo de urbanização na cidade de Campina Grande ocorre 

paralelo ao processo de regramento dos costumes e práticas tidas  vagabundas, desordeiras e 

periféricas.  

 Para pensar esse processo de organização da cidade e disciplinarização dos costumes e 

práticas, como forma de compreender as práticas das mulheres presas nas ruas centrais da cidade 

enquanto efeito das mudanças na subjetividade das mulheres desde os anos 60 e 70 do século XX, é 

necessário pensar a cidade muito mais como um conjunto de práticas diversas, de sujeitos múltiplos 

que resignificam os espaços organizados, pensar os relatos que organizam o cotidiano, as pisadas 

que burlam e alteram essa dinâmica do cotidiano. É possível pensar esse processo de organização 

da cidade desde 1935, período no qual Campina Grande foi investida por discursos higienistas para 

enquadrá-la no discurso da modernidade. Para o historiador Fábio Gutemberg
1199

 de 1920 a 1945 a 

cidade passa por transformações a partir das iniciativas políticas do Prefeito Verniaud Wanderley e 

dos letrados que pensavam a modernização da cidade. Antônio Clarindo
1200

 situa as mudanças na 

cidade a partir de 1945 até meados dos anos 70 do século XX, quando os discursos elitistas vão 

pensar no controle da diversão e do lazer da cidade. 

 As mulheres presas desta pesquisa e que hoje estão na prisão têm um relação com a cidade, 

com a lógica urbana de Campina Grande, elas atuam em dadas áreas da cidade, em dados espaços, 

os quais foram construídos historicamente. Campina Grande desde o início do século XX se 

constituiu como o município mais importante do interior, a construção da estrada de ferro que ligou a 

cidade ao Sertão, cariri, Curimataú, João Pessoa, Recife e outros estados, possibilitou ainda mais o 

desenvolvimento da cidade. A economia do algodão fez de Campina já na primeira metade do século 
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XX, a maior exportadora do mundo desse gênero. É também no início do século XX que Campina 

Grande inicia o processo de organização urbana
1201

. As mansões e favelas nos anos 30 do século XX 

começam a ser separadas, o centro passa a ser reduto das elites, do comércio, as periferias 

colocadas nas margens sociais. Data também da década de 30 as destruições dos casarões antigos 

para serem substituídos por casas modernas. Nesse mesmo contexto o prefeito Verniaud Wanderley 

constrói o principal mercado da cidade e seu primeiro matadouro, além de construir as duas principais 

ruas da cidade (Maciel Pinheiro e Floriano Peixoto), atualmente essas ruas principais da cidade 

constituem espaços onde as presas atuam com bastante frequência para práticas de roubos e furtos. 

Além dessas mudanças, o prefeito destruiu outras casas no centro para construção de praças 

centrais, locais onde as presas atuam também na atualidade. Os anos 50 do século XX marcam as 

mudanças urbanas na cidade de Campina Grande, processo que institui ao mesmo tempo as 

diferenças espaciais, as separações entre as elites e os pobres e a tentativa de retirar do centro da 

cidade tudo o que representava o contrário do que a elite letrada e política da época denominava 

“civilização”, “progresso”. É nesse contexto que se tem também a queda da economia algodoeira e o 

desenvolvimento de uma economia mais voltada para as indústrias, a antiga elite algodoeira passa a 

ser substituída paulatinamente pela elite industrial 

A partir da década de 60 do mesmo século outras mudanças históricas vão acontecer, como 

exemplos, as manifestações culturais que irão redefinir os espaços da cidade, além disso, com a 

construção em 1963 do Teatro Severino Cabral, as elites da cidade, filhos das elites decadentes irão 

organizar os espaços culturais, geralmente, organizados por mulheres, esses movimentos culturais 

criaram festivais de teatro, cinema, música, promoveram concursos de literatura, poesia, música, e 

criaram companhias de teatro, Fundações culturais. Lourdes Ramalho, conhecida internacionalmente 

como a dama do teatro nordestino, foi uma das mulheres que na vida e no texto rompe com o modelo 

da mulher passiva, submissa, filiada a um movimento feminista na cidade, o MIMDE (movimento para 

integração da mulher e desenvolvimento), criou em seus textos mulheres questionadoras da cultura 

masculinizante, os homens em suas peças sempre aparecem mortos castrados, doentes. Eneida 

Agra é outra mulher da elite que irá organizar a cena da cidade, que sai da vida privada para a vida 

pública, imprimindo outra subjetividade feminina no social, Elisabeth Marinheiro funda a FACMA 

(Fundação de arte Central Manuel Bandeira). Essas e outras mulheres estão situadas em um 

contexto de mudanças sociais no Brasil, elas idealizam outras identidades das mulheres com a arte, 

propagam o ativismo feminista na arte e fazem da arte, da literatura, do teatro, um campo de luta e de 

combate ‘a cultura masculina, machista. 

Entre os anos 60 e 70 o Açúde Velho no Bairro do Catolé, foi reformado para criação de 

espaços de diversão e lazer, hoje, esse mesmo local tem um parque (da criança) e uma extensa área 

de lazer frequentada pela elite da cidade e por sujeitos considerados “marginais”, muitas das presas 

pesquisadas inclusive atuaram nessa área para roubos e furtos. Essa área é apontada nas pesquisas 

atuais como sendo uma das mais violentas da cidade. No período supracitado tem-se muitas criações 

culturais, por exemplo, o primeiro jornal impresso (Diário da Borborema) data dos fins dos anos 50 e 

                                                           
1201

 Ver GURJÃO, Eliete de Queiroz. Imagens Multifacetadas da História de Campina Grande. 
João Pessoa: A Uniào editora, Prefeitura Municipal de Campina Grande/Secretaria da Educaçao, 
2000.  



 

 

137 

 

início dos anos 60, ale da criação da TV Borborema nos anos 60. Nos anos 70 a cidade terá outro 

jornal impresso, o Jornal da Paraíba, além da construção das duas maiores universidades, a URNE, 

hoje Universidade Estadual da Paraíba e UFCG hoje, Universidade Federal de Campina Grande. 

Essas invenções são importantes para perceber as mudanças históricas na cidade. Evidente que ao 

longo dessas invenções vai havendo segregações, separatismos e um processo urbano que vai 

jogando a periferia para os recantos da cidade, isolando-as, mas desde esse período, os pobres, 

ladrões, vagabundos, mulheres que roubam e furtam, escolhem exatamente os centros, os espaços 

da elite para realizarem seus delitos. 

Quando as mulheres presas em liberdade saem de suas casas e vão para as ruas, estão 

continuando um processo de dobras iniciado desde o momento que se pensou o centro da cidade 

apenas para as elites, quando se construiu parque, shoppings e centros de diversões para as elites. 

As presas na atualidade, dobram esses espaços, reinventam-no de modo a dividir com os mais ricos, 

as texturas espaciais, com outros desejos e objetivos. Obedecendo ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento urbano, Campina Grande em 1970 consolida o processo de substituição das 

favelas por ruas centrais ou ruas que conduzem ao centro da cidade. De 1980 a 2000 Campina 

Grande amplia os espaços urbanos com construções de diversas áreas de lazer, como exemplos, 

centros esportivos, shoppings, terminais rodoviários e outros, é nesse período que se tem também a 

construção do complexo Penitenciário do Serrotão, onde se situa o Presídio Feminino de Campina 

Grande hoje. 

Essas trajetórias de mudanças especificamente a partir dos anos 60 do século XX em 

Campina Grande, torna possível perceber de um lado as elites locais mobilizando a cultura da cidade, 

escrevendo teatro, nos jornais, ditando as normas do lazer, da arte, da cultura e da cidade; do outro 

lado, temos o que a produção historiográfica de Antônio Clarindo (2011) chama de populares, 

burlando a lógica urbana da cidade, saindo de suas periferias, indo penetrar o centro da cidade para 

praticar suas festividades, mas também seus delitos e violências diversas. O autor discute as 

espacialidades (re)significadas pelos sujeitos pobres, trabalhadores, prostitutas, mendigos, embora 

as elites tentassem ordenar esses espaços, eles eram reconstruídos pelas vidas ordinárias. 

A pesquisa de Antônio Clarindo situada entre os anos 40 e 60 do século XX, mas alargando 

uma significativa produção de artigos sobre os anos 70 em Campina Grande, mapeia o lugar 

ordinário de quem representava a anti disciplina nas ruas, nas calçadas, no centro da cidade. O autor 

discute os conflitos entre o que chama de populares e elites a partir dos jornais da cidade dos anos 

60 e 70 do século XX ( Diário da Borborema), ao mesmo tempo discute as práticas de sujeitos 

excluídos no cotidiano das ruas centrais da cidade, como exemplos, os vagabundos, as prostitutas, 

as mulheres dos roubos e furtos. É a partir das práticas e dos sujeitos marginalizados que Clarindo 

Barbosa discute o processo de mudanças urbanas, elencando sujeitos anônimos, mas iluminados 

pelo poder quando autores de práticas que se contrapõem à ordem e disciplinas instituídas.  

 O autor se dedica à pesquisa nos jornais que envolvem prostitutas, larápios, traídos, loucos, 

vadios, insanos que perambulam pela cidade para pensar as outras histórias do processo de 

modernização de 1960 a 1980 em Campina Grande. É a história das resistências que conta a 

narrativa desse historiador, histórias de corpos que combatem a homogeneidade da ordem, textos 
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que inscrevem sensibilidades outras, escritoras de trajetórias outras nos espaços da cidade 

campinense, trajetórias singulares em seus desejos e sonhos. Corpos fugidios, resistências múltiplas, 

essas são as histórias escolhidas por Antônio Clarindo Barbosa quando cartografa as práticas dos 

sujeitos que questionam a ordem da elite política e letrada da cidade. O autor  retira das páginas dos 

jornais, as histórias, as vidas infames que lutaram contra o poder naquele contexto dos anos 70 em 

Campina Grande. A meretriz cearense Maria José, Creusa Araújo que roubava e provocava 

desordens, a maconheira Maxixe, nomes rotulados e explicados de uma só maneira: “mulheres 

trabalhosas”, conforme explica o autor. 

 As mulheres desta pesquisa nasceram em uma sociedade em que os lugares da cidade 

campinense estão definidos, as favelas nas margens, as ruas centrais da cidade movidas pelo 

comércio. As mulheres, porém, que hoje estão presas, conforme as mulheres pobres, os larápios, os 

trabalhadores na primeira metade do século XX, escolheram as ruas centrais da cidade para suas 

atitudes “trabalhosas”, seus delitos, suas arrumações com os roubos, tráficos e crimes diversos. 

Diferente das mulheres que roubavam nos anos 70, como explica Antônio Clarindo Barbosa, as 

mulheres desta pesquisa não usam mais o trabalho doméstico para realizar seus furtos e roubos, 

mudaram, escolhem na atualidade as ruas centrais, as lojas comerciais, armarinhos, padarias, 

shoppings e outros estabelecimentos comerciais, as ruas se alargaram, o comércio e suas lojas 

expandiram-se, as indústrias multiplicaram-se, na cidade atualmente as áreas de lazeres e de 

diversão incluindo clubes esportivos, casas de shows, parque são incontáveis, mas se tornam 

frequentes ainda atuação das presas que roubam e furtam nas ruas centrais da cidade, ocupando as 

calçadas e as entradas das lojas, mesmo havendo um maior número de policiais nas ruas, mesmo 

havendo uma constante vigilância nesse setor da cidade. As presas na década de 70 tinham outras 

táticas para realização de seus roubos e furtos, escolhiam os esconderijos das casas de família, 

inventavam faxinas, trabalhos domésticos e roubavam seus patrões, nos anos 90 com a mudança no 

comércio, na própria estrutura da cidade campinense, as mulheres inventaram a tática de roubar 

espaços e asfaltos. 

As mudanças ocorridas ao longo do século XX, já mencionadas,  criam outras práticas 

femininas, práticas que defensoras de uma liberdade e libertação desse feminino, produz ao mesmo 

tempo, a exclusão de outras mulheres, mulheres que por algum motivo não se especializam em 

alguma profissão ou são alijadas da formação educacional, ainda, pode-se falar de mulheres que não 

conseguindo ou não podendo estabelecer relações familiares aceitas socialmente, produzem outros 

efeitos, outros modelos de família, de mulher, de liberdade, de desejo, de sexo, rompem padrões, ao 

mesmo tempo em que tentam segui-los, as presas acusadas de roubo e furto, por exemplo, 

principalmente as que furtam roupas e acessórios femininos são signos dessa busca de um padrão 

de mulher que a sociedade institui esteticamente, roubam calças, tintas de cabelo porque inclusive 

introjetam os modelos de cabelo, de moda instituídos socialmente e sem trabalho, sem dinheiro, em 

sua maioria, encontram no roubo a maneira mais fácil de seguir essa estética socialmente desejada. 

Durante as entrevistas a maioria das presas responde facilmente que o roubo está envolvido com a 

carência econômica, justificam sua trajetória no crime a partir das ausências materiais, discurso 

comum entre as presas, discurso em grande medida aprendido na prisão para se produzirem vítimas 
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dos seus próprios crimes, para elas a pobreza e miséria jogaram-nas na vida marginal. Na verdade 

essas mulheres são partes de um processo que não se inicia no ano 2000, são resultados de 

mudanças sociais ao longo do século XX, ao mesmo tempo, práticas singulares, mesmo que os 

crimes as unam, porque vivenciam o crime e apreensão do papel feminino de modo diferenciado. 

Campina Grande desde os anos 90 do século XX vivencia grandes mudanças 

urbanas, um significativo expansionismo comercial, industrial, além de ter uma 

economia movimentada no setor de serviços de educação e saúde, ao mesmo 

tempo, Campina Grande é a cidade vizinha de cidades que hoje são tidas como os 

pólos do tráfico, como por exemplo, Patos, Queimadas, fazendo ainda fronteira com 

cidades pernambucanas como Sertânea, onde o tráfico de drogas é uma prática 

comum e bastante desenvolvida. As presas demarcam lugares, desmontam mundos 

e valores, afetam espacialidades, inscrevem nos tecidos das ruas da cidade, as 

linguagens do tráfico, do roubo, da morte, devoram mundos e por mundos marginais 

são devoradas, mas esses mundos extrapolam os limites da geografia campinense. 

As mulheres do tráfico e do roubo, por exemplo, atuam também nas cidades vizinhas 

de Campina Grande, as mulheres do tráfico trazem a droga de outros estados e 

movimentam no interior de Campina Grande e nas cidades circunvizinhas. Essas 

mulheres deslocam as geografias, montam “bocas de fumo”, coordenam práticas de 

furtos, elaboram ruas de violências, reproduzem as geografias marginais que já 

existem. 

 Para Adorno1202 essas mudanças na sociedade brasileira e nos padrões de 

delinquência e violência, incluem o envolvimento das mulheres com os diferentes 

crimes e de modo acelerado, uma dessas mudanças é o crescimento do tráfico de 

drogas nas cidades do interior dos Estados, como ocorre na Paraíba. Em Campina 

Grande, conforme em outras cidades em desenvolvimento, há o aperfeiçoamento e 

inovações no setor de indústrias e tecnologias em geral, o que interfere no processo 

de produção, no mercado de trabalho e na própria distribuição da força de trabalho, 

gera também novos conflitos não somente entre grupos que dominam a economia, 

como também entre indivíduos que buscam se situar nos novos padrões de vida e 

de trabalho. 
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 A discussão que relaciona violência e pobreza está bastante questionada, 

mas ainda para Adorno (2002)1203  o autor não há como negar o processo 

histórico de concentração de riqueza de um lado, e do outro a construção de 

periferias, a marginalização de dados sujeitos da sociedade que não conseguem, 

não querem ou não podem se enquadrar nos novos padrões de vida e de 

trabalho. Ainda para o autor é justamente nas periferias onde se tem o maior 

número de homicídios. Em Campina Grande há uma singularidade, os maiores 

índices de violência não estão exatamente nas periferias, os produtores dos 

crimes saem delas, mas vão para os bairros ditos nobres praticar seus atos, como 

ocorre em Bodocongó, Catolé, Centro, fato que torna possível identificar outra 

mudança na criminalidade campinense: a migração do crime, os autores e 

autoras da violência e do crime saem de seus bairros e praticam seus atos nos 

bairros nobres da cidade. As mulheres que concederam entrevistas para essa 

pesquisa em sua maioria moram em outras cidades, Estados e nas periferias, 

nenhum delas é parte dos bairros tidos como nobres na cidade, esta é  uma das 

geografias do crime em Campina Grande, geografia nômade, migratória. 

 As idas das mulheres para as ruas, morar provisoriamente nas ruas, eis 

uma das principais mudanças na história das mulheres que hoje estão presas. 

Mariinha, Fabiana Tito são signos dessa história de mudanças. Ambas são dois 

personagens ricos na reinvenção dos espaços, do terceiro espaço1204, espaço 

reinventado pelo desejo, pela improvisação da vida, espaço outro, imprevisível e 

descontinuado como sugere Paul Ricouer, ambas se constituem como duas 

flâneurs, transitam e perambulam pelas ruas, nelas dormem e agem, duas 

personagens que vagabundeiam na paisagem urbana, perdem-se entre os 

labirintos dos becos, rasgam os tecidos lógicos da cidade. Mariinha faz das ruas, 

especificamente, dos pontos de ônibus, a geografia do seu roubo, Fabiana Tito 

faz das ruas, sua moradia, a primeira antes de encerrar a pesquisa foi posta em 

liberdade, sem casa e sem os filhos, visto que o Conselho Tutelar levou suas 

cinco crianças, foi morar nas ruas. Fabiana Tito, sempre escolheu a rua, as 
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calçadas das ruas de Campina Grande, onde dormia, roubava e usava drogas 

quando estava presa. 

No século XIX Victor Hugo
1205

 criou uma trama onde se destacavam personagens miseráveis, 

o principal deles, Jean Valjean, um homem que fora preso pelo roubo de um pão, que fora perseguido 

a vida toda pelo poder, perseguição que o levou a cometer outros crimes, como por exemplo, falseou 

o seu nome e a sua identidade para fugir da polícia. Outros personagens miseráveis aparecem, como 

a prostituta Fantine que vendeu seus dentes e seus cabelos para sobreviver e a sua filha. 

 Quando no início da entrevista me deparei com Mariinha e com sua história de vida, pus-me a 

refletir  e a pensar nos personagens miseráveis de Victor Hugo, embora separados pelo tempo, pelo 

significado das histórias, em tempos e espaço tão diferentes, Mariinha me aparecia como uma desses 

personagens miseráveis, uma vida marcada e aturdida pela fome. Jean Valjean naquele contexto 

cometera o crime de roubar um pão, Mariinha carrega outros crimes em suas páginas de história, 

embora todas registradas no mesmo artigo (155), furto. No último delito, Mariinha roubou dois reais 

de uma senhora par tomar sopa, mas não pôde matar a fome, os policiais chegaram em tempo e a 

prenderam. Mariinha ficou sem a sopa, sem o dinheiro, sem a liberdade. 

 Mariinha, catadora de lixo, uma das vidas mais miseráveis que encontrei na prisão. O 

processo crime objetivamente a define
1206

: solteira, doméstica, moradora do José Pinheiro, negra, 

cabelos crespos e negros, olhos em formato orientais e pequenos, 1,49m. No final das informações 

uma observação: possui uma tatuagem em formato de estrelas. Estrela? Será o sonho de Mariinha? 

Ser uma estrela! Queria ser um estrela  ou estar entre elas? Mas que interesse tem o discurso jurídico 

pelos sonhos de Mariinha? Trata-se apenas de uma marca para se instituir a mulher que furta, sinal 

no corpo que se torna o signo da mulher que furta, da ladra. 

 Reincidente por cinco vezes, nascida em 1970, envolve-se com o crime quando tinha 26 

anos, em 2005, período de sua primeira prisão. Foi  presa duas vezes em 2005, uma vez em 2006, 

uma vez em 2007 e uma vez em 2010. No último crime, o processo explica que Mariinha agrediu a 

dentadas a senhora de quem roubou dois reais, mas Mariinha narra-se diferente, explica-se para a 

vida e para a história de modo distinto: 

 

Estou aqui faz 5 meses, mas vou me orientar, fui sentenciada 
da outra vez, foi roubo, assalto foi agora, mas não assaltei, ela 
mora perto da minha casa, ela não gosta muito de mim não, eu 
estava assim no ponto do ônibus, ela disse ‘isso é uma ladrona 
fecha a porta pra ela não te roubar’. Eu disse não sou ladrona 
não, eu estava bêbada, se eu quisesse roubar eu tinha lhe 
roubado, você está ai e eu estou aqui, ela me agoniou demais 
dizendo que eu era ladrona, ai eu avancei em cima dela e 
tomei dois reais dela, ai quando eu tava lá em cima tomando a 
sopa, os homens me pegou e me abordou, por causa de dois 
reais, só se eu tivesse matado ela,  eu estou vendo gente que 
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mata e sai, mata o marido e sai, e eu por causa de dois reais 
estou aqui. Eu cato garrafa, deixei de fumar pedra porque a 
pedra  quase que me matava, não quis mais saber não, 
quando eu sair daqui minha vida vai ser outra1207. 

  

Em 2011 Marinha estava fora da prisão, encontrei-a na rua, cheirando cola de sapato, ao lado 

de um rapaz, perguntei brevemente como ela estava, respondeu que estava morando nas ruas, havia 

perdido a casa e a guarda dos filhos. Olhou para o companheiro e disse: “Não mexa com ela não viu, 

é minha professora!”. Os sonhos de Mariinha se perderam de alguma maneira. Seus roubos? Creme 

dental, feijão, arroz, dois reais. Gostava de ir roubar no centro da cidade campinense, nos mercados 

das cidades vizinhas como: Boqueirão e  Queimadas, as mais próximas de Campina Grande. Quando 

interrogada na prisão sobre seu envolvimento com o crime, Mariinha situa o lar e a família como 

referências da memória para explicar-se: 

 

(...) antes da prisão eu vivia na minha casa, trabalhava quando 
era de menor, minha mãe levava eu pra trabalhar e ajudar ela, 
eu vivia bem, aconteceu essa droga no mundo aí pronto minha 
vida virou, eu fumava, mais num traficava não, meu maior 
medo é pegar muitos anos de cadeia, mas fui absolvida, 
antigamente eu roubava pra dá de cume a meus fios, meus fios 
era pequeno, vivia com outro marido que bebia cachaça, ele 
bebia e dava em mim, de manhã os guri tudo pedindo pão pra 
comer ai eu ia roubar e fui pega muitas vezes com pacote de 
feijão, de arroz, leite dentro das pernas pra dá  de comer a 
meus filhos1208. 

 

 Mariinha roubava inicialmente para alimentar os filhos, depois para alimentar o vício. Um 

irmão e irmã seus também têm envolvimento com drogas. Sua maior tristeza na prisão está 

relacionada ao fato de não ter nenhuma visita, de não comer um lanche, sente-se abandonada. Por 

que Mariinha estava nas ruas novamente e com drogas? Cadê os sonhos de estudar e trabalhar 

como havia dito? Quando voltou para casa não havia mais casa, nem filhos, estes o Conselho 

Tutelar
1209

  levou. Na prisão havia me dito:   faço minhas coisas erradas, mai gosto de trabalhar, 

minha casa era toda limpinha, só quero duas coisas: estudar e minha casa. Estudar a noite, eu só vou 

mudar por causa dos meus fios (...)
1210

. 

 Quando saiu da prisão nem casa, nem filhos. Isso justifica o retorno de Mariinha para as ruas, 

para o vício? 

Mariinha seleciona na lógica da sua explicação apenas o fator da carência econômica, não 

consegue compreender que dentro do cenário de sua constituição histórica, assumiu o lugar do pai, 
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 Entrevista concedida por Mariinha Souza no dia 07-07-2011 na Penitenciária Regional Feminina 
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às 10:00h. 



 

 

143 

 

de quem deveria trabalhar para sustentar os filhos, visto que se relacionando de modo instável, era 

ela a mãe e pai de seus filhos. As drogas contribuíram para que Marrinha ao invés da busca pelo 

trabalho, buscasse maneiras mais fáceis de resolver sua carência financeira, mas Marrinha é uma 

dessas mulheres que encontra no roubo a realização de um papel paradoxal: realizar-se enquanto 

mãe, ser aquela que move a economia do lar, mesmo que essa economia resulte do crime, afinal, são 

estes papéis que são cobrados pelas próprias mulheres ao longo do século XX. Na prisão, como 

ocorre com frequência, foi abandonada e ao sair dela, abandona-se nas ruas, (re)significa sua vida, 

(re)significando o tecido da cidade: os banheiros das lojas se tornam seus banheiros, as calçadas 

forradas com papel sua cama, a sombras das paredes alheias sua varanda de onde assiste a vida 

passar, de onde lembra onde os filhos possam estar. Mariinha preferiu as ruas do que um casamento 

que agredia sua feminilidade, correu para as ruas onde o roubo e o furtocomplementavam o vazio de 

uma vida caótica no campo material e afetivo. 

Fabricia Tito, outra vida que se chocando com o poder, fez-se  infame. Um ano mais jovem do 

que Mariinha, solteira, conforme está escrito no processo, “do lar”. Fabricia viveu o mundo e no 

mundo, desde que se separou do segundo marido. Fabricia é reincidente por quatro vezes, uma vez 

a menos do que Mariinha, e tal qual Mariinha envolveu-se com furto e roubo. Mas diferente de 

Mariinha não roubava comidas, mas roupas. No último roubo arrombou uma loja e subtraiu com a 

parceira 24 calças, bolsas, objetos outros, foram presas em flagrante. Nos comentários informais 

ouvidos na prisão Fabricia roubava para voltar para o presídio, visto que não tinha onde morar. Seus 

filhos estão com os pais e sua tia. 

 Fabricia situa seu envolvimento com o crime na fase na fase do segundo casamento, tem 

cinco filhos, um do primeiro relacionamento e quatro do último casamento, as brigas com o marido e 

as surras que sofria, segundo diz, foi o motivo que a levou para as ruas e para o crime:  

 

Eu briguei com meu marido, fui viver na rua, fiz uma amizade 
com pessoal da droga, da prostituição, ai conheci essa menina, 
andava com ela, de vez em quando bebia, tomava uma (...) 
minha vida antes da prisão eu vivia sofrendo nas mão do meu 
marido, faz 9 anos que me separei dele, quando ia olhar meus 
filhos ele queria judiar comigo, ficar comigo à força, ele vive 
com a mulher dele, meus quatro meninos ficaram com ele, o 
outro que num é dele ficou com minha tia1211. 

 
  

 Da mesma maneira que Mariinha, sem casa, sem filhos, Fabricia é mais uma andarilha das 

ruas, a liberdade para ela significa prisão, sabe que entre grades livra-se das drogas e dos roubos, 

prefere as asas da prisão. As presas em suas narrativas explicam-se por outra lógica, com outro 

sentido. Quando falam, marcam a entrada de suas vidas na história por outro caminho: o de cometer 

o crime da palavra, a qual questiona, contradiz, omite, desfaz e choca-se com a epistemologia 

jurídica. Suas palavras reagem como se quisessem tomar a vida com suas próprias mãos: entrar na 

história por outra brecha e construir para suas vidas outros significados. Os relatos falam de uma 
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vida, de uma singularidade em um contexto onde suas práticas são parte de uma relação de 

espelhamento, de trocas e autonomias. O relato de vida, afirma Pineau, insiste sobre o enunciado de 

uma intriga. (PINEAU apud SOUZA, 2006, p.139)
1212

. As presas quando a si produzem, produzem um 

saber que realça sua singularidade existencial, inscrevem o sentido de suas vidas, de modo a 

enfatizar uma vida coerente, reta. Combinam acontecimentos, ocorrências, associam elementos que 

entrelaçam o fio condutor de suas vidas e experiências, de modo que apareçam sempre como 

injustiçadas. 

 Cada memória narrada traz um conjunto complexo de emoções, instáveis emoções, opondo-

se exatamente à memória aqui descrita e instituída, escrita de modo racional. Suas memórias fluidas 

assombram as memórias que aqui se petrificam. A doença de Fabricia é uma maneira emotiva de 

questionar a ladra que o processo institui, seu sangue ou a simbologia do seu sangue é a metáfora 

que inscreve uma existência que toma pra si a doença para salvar-se do crime. Adoecer para ela, 

manter viva essa doença, é uma maneira também de viver a liberdade na prisão, usufruir de alguns 

privilégios que as outras presas não podem, como exemplos, ter acesso a remédios, vários pacotes 

de absorventes, direito às consultas médicas, trabalho na casa, mesmo criando discussões com as 

outras presas. 

 Fabricia, conforme explicita Ricouer
1213

, é uma flâneur a vagabundear pela urbanidade. 

Fabricia é uma dessas mulheres que percebendo a desarmonia do casamento, opta pelas ruas, 

rompe com a importância do matrimônio e da maternidade ao mesmo tempo, foge de casa e 

abandonas seus filho, ao invés da lógica do trabalho, a da vagabundagem, rouba para ter comida e 

roupa, adoece para ter privilégio na prisão, uma mulher que dentro da lógica do trabalho cultivada na 

nossa sociedade representa o antitrabalho, antimaternidade, antimatrimônio, suas pisadas são relatos 

flâneus de quem decide ser transeunte na cidade e na vida... 

Farmácias, armarinhos, mercadinhos, malharias, esses eram os estabelecimentos onde 

Evellyn Ramalho roubava e furtava. Solteira, 27 anos, envolvida com o crime desde 2005, reincidente 

por três vezes, Evellyn além do crime por furto e roubo, foi presa usando identidade falsa. Assim 

como muitas mulheres envolvidas com o crime, tem o ensino fundamental incompleto. No processo 

aparece como moradora de dois bairros: Jeremias ou Palmeira? Depois da primeira prisão seguiu o 

destino de Mariinha e Fabiana Tito, foi habitar as ruas, não os ponto de ônibus ou calçadas do centro, 

conforme as presas citadas, mas os bancos onde se faz possível a venda das drogas. 

 Mãe de três filhos, cada filho de um pai diferente, afirma, que tem apenas um companheiro, 

seus roubos e furtos ocorriam em cidades vizinhas ou em bairros longe da sua residência. Viciada em 

craque, encontrei-a em uma dessas tardes, perto de um supermercado. Estava acompanhada de 

uma amiga, pedindo-me dinheiro e roupas, dizendo ainda que estava morando na rua e que o 

companheiro tinha sido assassinado, estava sem casa, sem o companheiro e sem filhos. Alguns dias 

depois, assistindo o noticiário da TV, vi o rosto de Evellyn mais uma vez ao lado de um rapaz, a 
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reportagem falava de um casal que havia assaltado uma creche perto do segundo Batalhão de 

Polícia Militar, dois dias depois a polícia havia prendido os acusados. Quase não acreditei no que via, 

mais magra, mais sofrida e novamente no crime, estava Evellyn no noticiário policial local. 

 Antes de encontrar Evellyn nas ruas, um ano antes ela havia dito:  

O maior medo é voltar para as drogas, nunca tive tratamento 
não, mas um tratamento desse eu creio que to recuperada, eu 
não quero mais não, se eu não me envolver com pessoas que 
digam vamos ali, vamos viajar, que eu era assim, me chamava 
pra fazer alguma coisa eu ia, me chamavam pra viajar eu ia1214. 

 

 Mas Evellyn foi viajar outra vez pelo visto, para ela, seu envolvimento com as drogas, o crime 

se deu pelas amizades: 

 

Eu comecei a fumar craque assim, um disse: vamos fumar 
pedra. Eu disse não vou fumar isso não que isso mata com seis 
meses, ele disse: mata não isso é mentira, aí eu fui e dei o 
primeiro pega e não senti nada ai ele disse isso é lomba de 
doido isso não tem nada não, ai ele foi e deu um pedaço maior 
ai foi que eu senti, aí pronto, desde já viciou e já começou a 
doer  minha barriga, já começou o sistema nervos, comecei a 
fumar e pronto. O craque é uma sensação de gente doido, sei 
lá aquela pancada na mente que a pessoa fica, acho que é 
coisa de doido mesmo, escuta vozes, quando usa bastante que 
passa muitos dias, a pessoa fica acordado vendo coisa, gente 
atrás da pessoa que num tem, escuta outra pessoa falando e 
não tem ninguém falando nada1215. 

 

 Evellyn é uma das mulheres representante do feminino que na atualidade faz-se viciada em 

drogas, especificamente o craque, não trafica, mas rouba para o uso, as amizades certamente 

influenciam, mas nesse caso, Evellyn é uma das mulheres que representa uma identidade marcada 

pelo caos, por ausências que buscam complementos no uso de drogas. Evellyn em muitos momentos 

revelou a vontade de ter estudado, de ter trabalhado, o uso da droga parece ser uma revolta consigo, 

um suicídio lento que ela causa em si. Na prisão estava recuperada do vício, afirmava, mas com a 

morte do marido, espedaçou-se novamente e voltou a matar-se lentamente com o uso das drogas, 

sem dinheiro, retorna para o roubo. O vício parece ser a fuga da vida, a fuga de si, dentro de um 

contexto social que exige dela um papel, uma profissão, uma prática aceita socialmente, sem 

conseguir, apropria-se da droga, como quem se vinga de sua própria vida. Evellyn é parte de um 

processo histórico de mudanças no qual muitas mulheres alijadas dessas mudanças sociais, 

envolvem-se com álcool e drogas, afirmando-se de outra forma, acupando-se das margens para 

constituir-se mulher. O vício das drogas acaba sendo uma fuga para essas mulheres que vivenciam 
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diferentes mudanças na identidade feminina e que de diferentes maneiras reagem à violência do 

mundo onde vivem. 

 Diferente das outras presas que vão para as ruas viver o crime do roubo,Wilma Queiroz já 

vem das ruas, habitava as ruas. Assim como  todas as presas desta pesquisa, tem uma vida trágica, 

desde a infância. Conta hoje com 29 anos, ensino fundamental incompleto, solteira, mãe de duas 

filhas,  dados comuns às presas no que se refere ao nível educacional e identidade materna, visto 

que a maioria das presas são mães solteira. Wilma Queiroz foi presa nas ruas por furto, já na prisão 

foi presa também por crime contra o patrimônio por ter queimado colchões em outra penitenciária do 

Estado da Paraíba, na cidade de Patos. É ré primária. Doze anos, esse é o tempo que Wilma recorta 

para situar-se no crime, período em que seus pais se separaram: 

 

Não gosto de lembrar quando eu vivia na rua, fui estuprada 
com 14 anos quando eu ainda era virgem, engravidei desse 
estupro, o pai da criança sumiu, já pedi e passei muita fome, ter 
que pedir um prato de comida, lavar um banheiro pra ter que 
comer, vizinho dizendo: ‘você tá na minha casa de favor, ah! 
Você não tem que comer desse feijão que tá bem preparado, 
você tem que comer desse arroz1216

. 
 

 Wilma trabalhava de doméstica e em padarias , quando ficou grávida da segunda filha foi se 

prostituir para sustentar as filhas, depois se envolveu com o crime: 

 

Conheci um pessoa aí me envolvi com esse negócio de roubo, 
antes eu fazia programa pra sustentar minhas filhas e me 
sustentar, conheci um pessoal e comecei a me envolver, fui 
buscar um dinheiro, a polícia disse que era roubado (...) me 
envolvi com esses caras, são de Salvador, só me davam o 
dinheiro pra guardar e, também não perguntava de onde saía, 
aí fui gostando que o dinheiro era muito, tava dando pra viver 
melhor do que o programa que eu fazia aí vim parar na 
cadeia1217. 

 

 Wilma disse que na sua infância não houve brincadeiras, apenas sofrimentos, vivia 

trabalhando de doméstica, em casa dos tios e dos avós, em casas de passagem e abrigos para 

menores. E esta é uma informação importante para pensar a trajetória de uma mulher que desde a 

infância foi criada sem referências familiares tradicionais, abandona os lares que lhes foram 

emprestados, o trabalho/honesto/doméstico para morar nas ruas, roubar, furtar. Reelabora-se a partir 

dos códigos do crime, da vida que perambula nas jornadas dos crimes, códigos que a conduziram 

para a prisão. Desde sua infância vem construindo sua subjetividade nas ruas, fora dos padrões 

tradicionais de família, de mulher e de trabalho. Em um dado momento de sua vida opta pelo 

trabalho, mas recusa este papel, prefere as ruas, o dinheiro oriundo das drogas, dos roubos. 
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Evellyn Ramalho, Wilma Queiroz Mariinha e Fabiana Tito, criam os espaços de seu crime no 

comércio da cidade de Campina Grande. Essas mulheres criam táticas, reinventam o terceiro espaço, 

este terceiro espaço afirma Ricouer é o espaço humano, espaço onde vidas têm lugar. Merleau Ponty 

complementa: 

 

A fenomenalidade do espaço vivido tem a ver com o modo de 
habitar do corpo que somos- desse corpo que é “unidade 
aberta”, expressividade recíproca das partes que deve 
reconhecer-se exatamente correlativa da unidade aberta e não 
tematizável unidade de estilo mais do que significado, que 
caracteriza o mundo. (2011, p.144). 

  

Essas mulheres dão outra vida e estilo aos espaços onde cometem seus delitos, transitam, 

habitam temporariamente, aproximam-se, reconhecem tempos. Quando os demais sujeitos adentram 

os espaços do comércio para comprar, elas invadem para roubar, carregam em suas sacolas de 

plásticos as bagagens alheias da sociedade, produtos baratos, mas caros para seus custos de vida. 

Elas reinventam o terceiro espaço, o espaço humano, lugar onde inscrevem seus furtos e assaltos, 

mas esse terceiro espaço só é possível narrado, tornado texto. Conforme afirma Merleau Ponty e 

Ricouer não existem espaços dados, geometricamente disponíveis, essas mulheres reinventam as 

ruas, os pontos de ônibus, as praças e os próprios comércios da cidade e das cidades circunvizinhas, 

alterando não apenas o cotidiano da cidade, como também, a lógica urbana na qual calçadas se 

transformam em leitos, escombros em casas, banheiros públicos em banheiros privados, porque o 

espaço humano onde se habita humanamente, é um espaço onde o vivido se mistura com referências 

– ainda que imaginadas, ainda que sonhadas – de um espaço construído. As presas alheias ao lar 

que um dia tiveram, inventam nas ruas ou na prisão o lar desejado e vão assim habitando o mundo 

com a imaginação e os sonhos particulares de quem se elabora na rua, na vida noturna e solitária do 

crime. 

 Os corpos dessas mulheres não pertencem a nenhum espaço, se há uma pertença, é 

necessário muito mais ver como se localizam e se deslocam, seus espaços vividos, humanos são, 

pois, um entrecruzamento com as casas do mundo. Embora muitas dessas presas tenha vindo das 

ruas ou escolhido as ruas para habitar e nelas forjar seus delitos, levam para essas outras geografias 

suas referências, jogam para este rizoma geográfico, o conforto, a intimidade e todo um conjunto de 

sentido aprendidos em seus lares:  

 A história dessas mulheres com o crime é também uma história de transformação dos 

espaços na cidade, do cotidiano da urbanidade onde para sobreviverem recriam espaços onde fixam 

deslocamentos, onde humanizam qualquer geometria para sobreviverem do crime, dormir nas 

calçadas, trocar vestimentas atrás de um muro, almoçar sentada no chão, passar o dia nos 

escombros de tijolos e madeiras esperando a noite chegar, sonhar com a casa perdida, com a casa 

que um dia fora lar e vida....fazer de um ponto de ônibus um ponto de esperança, essas são algumas 

histórias de vidas cartografadas nesta pesquisa que exercitam a trágica relação entre a liberdade e a 

prisão. 
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Resumo: Este trabalho propõe-se abordar o perfil das mulheres vítimas de violência 
doméstica no Estado de Alagoas, que é considerado como segundo colocado no 
ranking de homicídios contra mulheres no país, segundo o Conselho Nacional de 
Justiça. Partindo de estudo de gênero e dos direitos. Ao finalizarmos, introduzimos 
algumas questões como a Lei Maria da Penha e as políticas públicas de 
enfrentamento, com um olhar crítico e respaldado na teoria marxista. 
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ABSTRACT: This paper proposes to address the profile of women victims of 
domestic violence in the State of Alagoas, which is considered as second place in 
the ranking of homicides against women in the country, according to the National 
Council of Justice. From the study of gender and rights. As we finish, we introduce 
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some issues like the Maria da Penha Law and public policy coping with a critical eye 
and backed in Marxist theory. 
 
Key words: Domestic Violence, Right e Gender. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo, abordar o perfil das mulheres vítimas de 

violência doméstica. Tendo como referência o Estado de Alagoas. Como 

instrumentos de estudo utiliza-se fundamentos legais como o disposto na Lei 

11.430/06, denominado por Lei Maria da Penha e fundamentos teóricos expostos a 

seguir. 

A violência é um fato que atinge muitas pessoas independentes da classe 

social. Porém, enquanto espaço público e privado, no caso das mulheres utiliza do 

espaço privado (doméstico), para exercer a opressão masculina, frequentemente 

provocada por uma pessoa com quem a mesma mantém relações afetivas. 

No primeiro momento relatamos um breve contexto histórico da mulher no 

desenvolvimento da sociedade, desde o surgimento da agricultura, onde foram 

definidos papéis para homens e mulheres, segundo a divisão sexual do trabalho. 

No decorrer do contexto abordaremos o conceito de violência, dando ênfase a 

violência doméstica contra a mulher, como também categoria de violência, no qual, 

possui vários conceitos, sendo um deles com maior visibilidade a violência de 

gênero. 

Após expôr como se da essa violência, apresentamos o perfil das muheres 

vitímas de violência, tendo como base em pesquisas bibliográficas que terá como 

suporte teórico o Método Critico Dialético, partindo do pressuposto que a violência 

doméstica é um fenômeno que apresenta uma dinâmica complexa, concreta e 

material, ela possui uma lógica que não é criada abstratamente pela razão humana 

ainda que possa e deva ser compreendida, descrita e analisada a partir do 

pensamento humano. 

Também utilizamos como fonte de dados em nossa pesquisa documental, 

documentos institucionais e/ou governamentais, e/ou legais, como exemplo: a 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra Mulher, além da investigação 

em documentos de caráter público. 
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Na referida seção depois de ter realizando o estudo de forma ampliada da 

violência como um todo, parte-se para um estudo sobre a violência doméstica contra 

a mulher, destacando ainda sua naturalização. 

Concluímos este estudo, discutindo as políticas de enfretamento à violência 

contra a mulher, considerando os índices e tipos de violências percebidas no cenário 

alagoano, as disposições legais sobre o assunto. Por fim, colocamos alguns casos 

sobre tais violências domésticas que fere a nossa sociedade e expressam de forma 

nua e crua o patriarcado presente no cotidiano, acarrentando a elevada estatística 

de violência contra a mulher no Estado de Alagoas. 

 

1. UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA MULHER NO 

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE 

 

Ao se estudar a história da sociedade, percebe-se que esta muda conforme o 

desenvolvimento das relações de produção, dos valores e normas sociais, os quais 

configuram a cultura. Segundo Rogoff (2005, p.41), o desenvolvimento humano é 

“um processo no qual as pessoas se transformam por meio de sua participação 

contínua em atividades culturais, que, por sua vez, contribuem para as 

transformações em suas comunidades culturais com o passar das gerações”. 

No desenvolvimento histórico da sociedade, o homem pelas suas 

necessidades, no decorre do tempo, precisou desenvolver habilidades e técnicas 

para a sua sobrevivencia, ou seja, instrumentos de pedras, madeiras, metais e etc; 

até chegar ao desenvolvimento da agricultura, e a domésticação de animais, 

acarretando as mudanças profundas na história do homem. 

É através desse panorama que se visualiza de forma ampla que pode 

perceber que o homem em sua forma de mudança começou a produzir seus 

próprios alimentos nas sociedades agrícolas, ao qual passou a definir papeis para os 

homens e para as mulheres. Segundo, a divisão social do trabaho, os quais as 

condicionaram a aceitarem a subordinação masculina, pois as mesmas pela sua 

capacidade reprodutiva eram dadas a responsabilidade de cuidar do filho, mesmo 

assim, ainda participava do cultivo de alimentos e dos cuidados com os animais. 

Neste contexto de transformação do papel da mulher, ao qual foi submetido a 

da subordinação, onde era vista como portadora apenas de capacidade reprodutiva, 
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pois está foi caracterizada como um sexo sensível incapaz de ocupar cargos de 

chefia e direção, onde estes tinham como responsabilidade o sexo masculino, pois 

estes possuíam uma estrutura física forte e detinham o poder. Assim, conforme 

Saffioti, 

A eles correspondem uma certa divisão social do trabalho, conhecida como 
divisão sexual do trabalho, na medida em que ela se faz obedecendo o 
critério do sexo. Isto não implica, todavia, que as atividades socialmente 
atribuídas às mulheres sejam desvalorizadas em relação às dos homens. 
Nas sociedades de caça e coleta, por exemplo, a primeira atividade cabe 
aos homens e a segunda às mulheres (SAFFIOTI, 2004, p.58). 

 

Assim, a mulher em seu cotidiano mediante o processo histótico foi 

profundamente marcada pela discriminação e violência, este era transmitido pelo 

sistema patriarcal. O patriarcado é definido “como um pacto masculino para garantir 

a opressão de mulheres. As relações hierárquicas entre homens, assim como 

solidariedade entre eles existente, capacitam a categoria constituída por homens a 

estabelecer e a manter o controle sobre as mulheres” (HARTMANN, apud, 

SAFFIOT, 2004, p.104, grifo do autor). 

O patriarcado é algo muito forte na sociedade, no qual é uma relação social, 

construida de forma ideologica. Segundo Saffioti (2004), o sistema patriarcal e sua 

ideologia impregnam a sociedade e o Estado. Para a autora, na ordem patriarcal de 

gênero, o poder é exercido por os homens, branco e heterossexual. A sociedade é 

perpassada não apenas por discriminações de gênero, como também de raça, etnia, 

classe social e orientação sexual. Saffioti (2004) também acrescenta que a grande 

contradição da sociedade atual é composta pelo nó patriarcado, racismo e 

capitalismo. 

Conforme Alves e Pitanguy (1991), até meados do século XIX, a vida da 

mulher era administrada conforme os interesses masculinos, sendo envolta em uma 

aura de castidade e de resignação, pois devia procriar e obedecer às ordens do pai 

ou do marido. Por conta de lutas e de reivindicações de igualdade de direitos com 

relação ao gênero masculino - por exemplo, com o movimento feminista - a mulher 

conquistou seu espaço na sociedade, obtendo o direito de votar e de trabalhar fora 

do lar. Mas as concepções acerca da subjetividade e do corpo feminino também 

acompanharam as modificações políticas, econômicas, históricas e socioculturais, 

pois, no período patriarcal, a mulher tinha funções voltadas, prioritariamente, para a 

reprodução e era intensamente submetida ao poder masculino. Com o surgimento 
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do capitalismo, a mulher passou a ter não apenas funções reprodutoras, mas 

assumiram, também, tarefas produtoras de força de trabalho como resultado do 

maior espaço conquistado na sociedade, ou seja, o modo como ela organiza seu 

modo de existir no mundo e as relações com os outros também foi influenciada 

pelas transformações econômicas, políticas, históricas e socioculturais. É a interação 

do indivíduo com os outros e com o mundo, em um determinado período histórico, a 

principal responsável pela organização de seus padrões de conduta e de suas 

reações emocionais e racionais. 

 

2. CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

O conceito de violência contra as mulheres é bastante amplo e compreende 

diversos tipos de violência: a violência doméstica (que pode ser psicológica, sexual, 

física, moral e patrimonial), a violência sexual, o assédio sexual no trabalho, o 

assédio moral, o tráfico de mulheres, dentre outros. 

A categoria violência possui vários conceitos, pois no Brasil existe uma 

“variedade” dos tipos de violência, no entanto a categoria violência contra a mulher é 

usada para caracterizar a violência de gênero, como também outra confusão entre 

violência torna-se difícil conseguir distinguir cada uma sem que confunda a mente, 

ao meio de várias categorias de violência a que mais se destaca é a violência de 

gênero.  

Segundo a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres (2011), o conceito de violência contra as mulheres, adotado pela Política 

Nacional, fundamenta-se na definição da Convenção de Belém do Pará (1994), 

segundo a qual a violência contra a mulher constitui “qualquer ação ou conduta, 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado” (Art. 1°). 

 
A violência de gênero não significa dizer que não ocorra entre pessoas do 

mesmo sexo, pois de acordo a cultura ocorre apenas entre homem e mulheres, 

segundo Saffioti (2004), a violência doméstica encontra espaço no domicilio de 

forma predominante.  
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Vale ressaltar que o conceito de violência contra as mulheres, tem como 

embasamento a questão de gênero como já foi explicitado, no qual tem raizes 

histórico-culturais, penetrando as questões étnico-raciais como também as de classe 

e de geração. 

 

2.1 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A violência contra as mulheres tem como contexto o espaço doméstico e 

familiar, onde se ocorre às agressões mais comuns, constituindo-se em ação de 

violação dos direitos humanos, evidenciado na vida das mulheres de todas as 

classes sociais, raças e etnias, gerações, idades e orientação sexual. Uns dos 

principais agressores das mulheres são aqueles que mantêm laços bastante afetivos 

como, por exemplo: o marido, considerado como maior agressor. 

A violência contra as mulheres muitas vezes é decorrente do processo 

histórico, cultural, econômico e político, ou seja, da questão de gênero construída ao 

longo dos anos. Como já foi abordado no decorre da leitura o homem na sociedade 

sempre teve seu papel, o qual voltado à provisão do lar, a essência de dominador, e 

as mulheres consideradas de sexo “frágil”, levando a cuidadoras do lar e ajudar no 

cultivo. 

A violência doméstica é um problema que não é consciderado como um 

fenomeno novo; mesmo assim só vindo ganhar visibilidade apartir dos anos 1970 

por uma tomada de iniciativa e lutas das organizações que eram a favor dos direitos 

das mulheres. Esta violência sendo resultado das desiguais relações de gênero, pois 

através desta relação é percebível a exclusão da mulher no mercado de trabaho na 

sociedade contemporânea. 

Nas ultimas décadas do século XX as mulheres vítimas de violência vem 

sofrendo e lutando pela ruptura da questão de gênero e também pelo respeito aos 

direitos e conquistas que obtiveram por meio de lutas e reivindicações. É importante 

perceber como já se abordou que a mulher é considerada como sexo frágil pela 

sociedade, sendo sucessivamente discriminada e digna apenas de submissão. 

 Segundo Godoy e Oliveira (2011), “a sociedade capitalista carrega sua 

parcela de culpa no que tange a efetivação dos direitos e também da aceitação de 
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tais comportamentos que acabam por submeter cada vez mais a mulher em uma 

situação de inferioridade”. 

Contudo, a violência doméstica distingue-se dos demais tipos de violência por 

incluir indivíduos, sem grau de parentesco, onde compartilham do mesmo espaço 

doméstico. Compartilhando esse espaço no âmbito do trabalho, ou seja, as pessoas 

que convivem diariamente, com ou sem afinidade parental. 

Pois, através de realizações em pesquisas bibliográficas, podemos observar 

que a violência doméstica exercida pela masculinidade sobre as mulheres acontece 

pela submissão e dominação do homem. 

 

3. O PERFIL DAS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 

O perfil das mulheres vítimas de violência em Maceió/AL, no período de 

setembro de 2006 a setembro de 2009, quando esta Lei passa a vigorar é momento 

em que as mulheres começam a denunciar seus agressores. Apresentar o perfil 

dessas mulheres as quais prestaram queixa no ano de 2008 é um trabalho científico 

e político, pois esta violência ainda é considerada como um fenômeno 

contemporâneo considerando como historicamente construído, através da ideologia 

dominante de que a mulher é um sexo frágil, segundo Mesquista (2010). 

A violência não se resume ao uso da força física mais também a quaquer 
ameaça de usa-la, a violência está diretamente à imposição do poder, 
quando obriga o outro a submeter a sua vontade e/ou desejo através da 
força ou do medo. 

 
De acordo com estudos brasileiros nos últimos 30 anos entre 1980 e 2010, 

mostram que foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, após a 

implementação da Lei Maria da Penha em 2006, percebeu que as violências 

experimentaram um leve decréscimo. Como ilustra o gráfico abaixo, o aumento do 

número de Homicídios no Estado de Alagoas segundo pesquisa realizada pelo 

Instituto Sangrai disponível no Mapa da Violência 2010. 
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Número de homicídios de mulheres/ano, no Estado de Alagoas 

Fonte: A própria autora 

 

Diante das estatísticas mostradas nota-se que estas refletem a relação de 

poder e da força física imposta no contexto histório da desigualdade cultural entre 

homens e mulheres, ao qual transparece de um formato como violência doméstica e 

familiar, pois os números de documentos sobre a violência contra a mulher são bem 

claros no Brasil, no Estado de Alagoas. Como se percebe foram assassinadas entre 

2003 a 2007, um total de 434 mulheres em Alagoas, fora isso o grande aumento no 

número de denúncias recebidas pelo Disque 180.  

Os motivos reais que acarreta o homem a cometer violência contra a mulher 

vinculam-se pela questão cultural, ou seja, os papéis definidos para homens e 

mulheres, apartir de sua infância, ao qual desvaloriza o feminino em relação ao 

masculino. Como já se mencionou nesse estudo, a inferiorização entre os sexos, o 

qual educa e socializa uma subordinação da mulher ao homem, muitas vezes 

considerada como coisa, objeto de posse, dentre outros fatores. É através desse 

alicerce cultural que muitos homens são atiçados a cometerem violência. 

A pesquisa feita pelos jornais: Já é notícia, Gazeta web, Alagoas em Tempo 

Real, Alagoas 24 Horas, Tribuna Hoje, Primeira edição e Tudo na Hora, demostra 

que alguns dos casos de violência contra mulher ocorrida durante esse ano, casos 

estes que foram registrados na Polícia, como também a Secretaria de Estado da 

Defesa Social e o Mapa de Violência de 2012. 

O estudo buscou verificar como a mulher aparece nas notícias. Observamos 

primeiramente matérias que debatessem sobre a violência contra a mulher. No 

decorrer do estudo verificou-se que as mulheres apareciam como objetivo de 
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propriedade de seus companheiros, pois até o termino do relacionamento os mesmo 

se sentiam como se tivessem o direito de opinar na vida da ex-companheira. 

Ao momento de realização da pesquisa nesses jornais online, constatamos 

que há certa negligência no sentido de promover e abordar o tema e debates tão 

polêmicos, sobre a violência doméstica contra a mulher, como também sobre 

estratégias eficazes para combatê-la. Através dessa invisibilidade é que acarreta a 

violência a sua aprofundação na desigualdade de gênero. Pois, faz com que não 

exista um despertar na sociedade para discutir sobre o tema, até mesmo como 

forma de alerta a mulher sobre a violência que a cerca. 

Diante dos resultados encontrados, podemos destacar alguns casos como os 

seguintes: 

 Maria Roseane da Silva, de 28 anos, foi agredida pelo esposo, Ervanil Lourenço 

de Souza, 56 anos, que foi denunciado e autuado em flagrante. 

 José Antônio dos Santos, de 43 anos, foi preso acusado de agredir a mulher, 

Maria Cilene Ferreira da Silva, 34 anos, ocorrida em Maceió na cidade 

Universitária. 

 Paulo Serfio Ferreira da Silva, de 36 anos, foi preso por desferi um golpe de 

faca peixeira contra a companheira, Catiana dos Santos Viana, 27 anos. 

 Willames Stefane dos Santos, de 27 anos, quebrou tudo dentro de casa e 

agrediu fisicamente deixando com lesões na cabeça sua companheira, Eliane 

dos Santos, de 26 anos, da zona rural do município de Arapiraca. 

 Edilma Aparecido da Silva, de 35 anos, disse ao policiamento que seu 

companheiro, Claudênio Vicente da Silva, 30 anos, estava nervoso e 

implicando com ela, com isso iniciaram uma discussão e em seguida o marido 

a agrediu  com um soco em sua testa, foragindo em seguida do local, na 

cidade de Arapiraca. 

 Uma mulher de 32 anos corre o risco de perder a visão de um dos olhos após 

sofrer espancamento do namorado. Segundo a delegada de Combate à 

Violência contra a Mulher do Centro de Teresina, Vilma Alves, o olho direito 

da vendedora de iniciais A. M. da C. S. está comprometido após ela ter sido 

agredida a socos pelo namorado José Fidalgo, de 20 anos. 
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 Ana Lúcia Vieira dos Santos, 33 anos, informou aos policiais que seu ex-

marido, José Faustino dos Santos Neto, 24 anos, havia quebrado vários 

objetos dentro de sua casa e se encontrava na Central de Polícia, caso 

aconteceu no Sítio Poção, Arapiraca-AL. 

 Maria Franciele dos Santos, 18 anos, residente no povoado Antonica, zona 

rural de Lagoa da Caonoa e Maria José dos Santos, de 25 anos, foram 

agredidas por José Carlos Lima dos Santos, 23 anos. 

 Em Arapiraca, no povoado Canaã, Rone Clécia de Farias Lima, 32 anos, foi 

agredida pelo companheiro, Lindneyfe Azarias da Silva - 32 anos. 

 O primeiro caso foi o de Jaqueline Mércia da Silva Ferreira, de 24 anos, que 

acusa com companheiro, Alex Sandro Vital da Silva, de 25 anos, de tê-la 

espancado e a expulsado de casa, em Arapiraca. 

 Maria Rivanilda Soares Silva, de 31 anos, acionou a polícia, denunciando que 

o ex-companheiro, Michael Douglas Farias dos Santos, de 16 anos, estaria 

tentando invadir sua residência, chutando a porta até quebrar os vidros, em 

Arapiraca. 

Enfim, estes casos demonstram alguns tipos de violência contra a mulher, 

como a violência física, verbal e psicológica. Percebe-se ao realizar a pesquisa que 

a Lei Maria da Penha em muitos casos não tem sua efetivação, pois as vitímas 

fazem o Bo, mas acabam retirando por ter um vínculo com o agressor. 

Cabe salientar ainda que a Lei Maria da Penha tem por objetivo proteger a 

mulher contra o agressor, seja ele homem ou mulher. Ao fazer o estudo do perfil das 

mulheres vítimas de violência doméstica em Alagoas, tentou conhecer quem são 

essas mulheres vítimas de violência para que se possa contribuir em tentar 

minimizar o índice de violência contra as mulheres. 

 

3.1 A LEI MARIA DA PENHA (11.340/2006) 

 

No Brasil houve uma grande luta pelo fim da violência contra mulheres e teve 

como marco desta luta a Lei nº 11.340, de 7(sete) de agosto de 2006, conhecida por 

Lei Maria da Penha. Não sendo fruto de apenas uma luta das mulheres e sim de 
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várias lutas, elas tiveram coragem e começaram a denunciar a violência cometidas 

contra as mesmas, enquanto tudo isso acontecia se afirmava uma questão de 

políticas públicas à necessidade do Estado de forma direta começar a intervir 

através de lei e também de políticas públicas que desarraiga, este tipo de violência é 

baseado numa lógica patriarcal de poder e dominação do sexo masculino, onde há a 

subordinação e opressão da mulher. Com o intuito de romper com esta ideologia do 

que só homem podia ser chefe, dentre outras funções. Assim, conforme a Lei  

[...] cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a 
Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar. (Art. 1o) 

 

A Lei Maria da Penha avançou bastante de forma muito importante definindo 

alguns conceitos de violência doméstica e familiar contra a mulher e também esta 

traz os tipos de violência existentes mostrando que a violência não se resume 

apenas nas que deixam marcas pelo corpo, às violências pode ser: violência física, 

violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patriarcal. 

É de amplo conhecimento a importância das leis, compete-se ainda que esta 

Lei seja uma vitória para as mulheres, as quais foram protagonistas de forma 

importante a frente desta batalha, onde durante séculos a visão é de que elas são 

como propriedades de seus maridos, ou de quem tem direito sobre a vida e morte. 

Pois, esta Lei é um válido instrumento que propõe romper essa permissão social 

historicamente idealizada na sociedade. Embora, as leis por si só não basta é 

preciso acionar um leque de políticas públicas que tenham a possibilidade de 

garantir a efetivação e que me disse a nova lógica social, sabendo de que a 

violência contra a mulher é também uma violência de direitos humanos, assim, 

sendo crime. 

Com embasamento feito nas pesquisas bibliográficas observa-se que esta 

pesquisa tem um recorte metodológico, significa dizer que existe um universo de 

mulheres que faz a denúncia ao sofrer violência, mas também tem outro universo 

que vivem esta violência em seu cotidiano e não conseguem denunciar, na maioria 

das vezes é por sentir medo de seus agressores. 
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Em 2008 no Estado de Alagoas na cidade de Maceió, foi constatado que 

houve 2.388 Boletim de Ocorrência (BO’s) apenas em 2 (duas) delegacias da 

mulher, ao qual uma pesquisa realizada em parceria com a Polícia Cívil do Estado 

de Alagoas institulada “As Marias que não calam”. 

Mesmo com a Lei 11.340/06, ainda se encontra a árdua relação de 

dominação e opressão violenta contra a mulher nos dias atuais. 

 

3.2  AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRETAMENTO Á VIOLÊNCIA CONTRA 

A MULHER  

 

Na construção de um país social de forma igualitaria deve, sem dúvida levar 

em conta as condições postas pelas mulheres, bem como historicamente nossa 

sociedade tem estabelecido comportamentos com expectativa de oportunidades 

com diferença entre mulheres e homens. Resquício este que vem surgir com uma 

cultura patriarcal que orienta práticas de discriminação e violência contra as 

mulheres, verá alguns exemplos: Violências físicas (doméstica e sexual) e 

simbólicas (que impõem padrões estéticos e de comportamento), jornada tripla de 

trabalho, discriminações em diversos espaços sociais, remuneração inferior a dos 

homens no exercício das mesmas funções são apenas alguns exemplos das 

opressões presentes no cotidiano das brasileiras. 

Diante da desigualdade de gênero que é interseccional com outras 

desigualdades, tais como de raça, de etnia, de classe, entre outras. Assim, as 

assimetrias de gênero atigem todas as mulheres, sem distinção de classe social, 

mais adquire particularidade quando se entrelaça em outras formas de 

desigualdades.  

Com isso o governo brasileiro, cria em 2003, a Secretaria de Política para as 

Mulheres – SPM/PR assume o compromisso de combater as desigualdades de 

gênero. Através desse contexto, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

representa um marco na concretização das ações do Estado para a promoção da 

iguadade de gênero. 

Conforme a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (2011), 

 

O conceito de enfrentamento, adotado pela Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, diz respeito à 
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implementação de políticas amplas e articuladas, que procurem dar conta 
complexidade da violência contra as mulheres em todas as suas 
expressões. O enfrentamento requer a ação conjunta dos diversos setores 
envolvidos com a questão (saúde, segurança pública, justiça, educação, 
assistência social, entre outros), no sentido de propor ações que: 
desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de gênero e 
a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões sexistas/machistas 
ainda presentes na sociedade brasileira; promovam o empoderamento das 
mulheres; e garantam um atendimento qualificado e humanizado às 
mulheres em situação de violência. Portanto, a noção de enfrentamento não 
se restringe à questão do combate, mas compreende também as 
dimensões da prevenção, da assistência e da garantia de direitos das 
mulheres. 

 

Destaca-se também que no âmbito preventivo, a Política Nacional prevê 

desenvolvimento de ações que desconstruam os mitos e estereótipos de gênero e 

que modifiquem os padrões sexistas, perpetuadores das desigualdades de poder 

entre homens e mulheres e da violência contra as mulheres. 

Foi no sexto ano de vigor da lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, 

período em que o governo federal e o sistema de justiça do país uniram esforços 

para aprofundar o enfrentamento da violência contra a mulher. 

Momento de grande importância foi também no dia 7 de Agosto de 2012 que 

em Brasília deverá ser lançado, sob a coordenação da Secretaria de Políticas para 

as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), um Compromisso Nacional 

visando combater a tolerância e impunidade existente, diante do preocupante 

aumento desse tipo de crime. Como declara a ministra Eleonora Menicucci, da SPM-

PR “A Lei Maria da Penha é resultado do compromisso do Estado brasileiro para a 

prevenção da violência e punição dos agressores. É necessário frear o acréscimo 

dos casos e a crueldade com que eles acontecem. É inaceitável que as mulheres 

morram, ou seja, vítimas de agressões em qualquer etapa de suas vidas”. 

 De acordo com os dados divulgados pelo o Centro Brasileiro de Estudos 

Latino-Americanos (CEBELA) e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 

(FLACSO) são divulgando uma atualização do Mapa da Violência de 2012: 

Homicídio de Mulheres no Brasil, publicado no início de maio do corrente ano, pois 

com a elaboração do estudo, os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde 

tinham um caráter preliminar, sujeito a alterações de autoria de Júlio Jacobo 

Waiselfisz. 

Para seu enfrentamento e um reconhecimento das dimensões, a violência 

contra a mulher dá-se no nível relacional e social, solicitando mudanças culturais, 

educativas e sociais de geração e de classe na exacerbação do fenômeno. Deste 
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modo, a construção social dos sexos atribui diferentes espaços de poder para 

homens e mulheres, nos quais a mulher em geral ocupa lugares de menor 

empoderamento, de desvalorização e de subalternidade. Não se fala, portanto, em 

diferenças, mas em desigualdades que são produzidas e reproduzidas em diferentes 

espaços – no âmbito doméstico, no trabalho, nas religiões, nas profissões, dentre 

outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do trabalho aqui explicitado são óbvias as diferenças entre homens e 

mulheres, uma vez que apresentam estruturas físicas diferentes. Entretanto a 

sociedade explanou essa diferença de caráter simbólico e sofisticado, modificando-

se em desigualdades sociais que abrangem as mulheres do mundo todo. Estas 

diferenças são apenas de estilo biológico, de forma inadmissível a aferição da 

desigualdade de direitos e de ocasiões sob esta justificativa. 

Com a realização de pesquisa bibliográfica compreende-se que a história da 

humanidade é marcada pela submissão da mulher na sociedade. E esta sendo 

justificada pela categoria feminina de forma natural, a qual definia a mulher como um 

ser inferior ao homem. Em seguida, durante um longo período as mulheres se 

submeteram as vontades do sistema patriarcal, o qual propulsionou para as 

mulheres o espaço privado. 

Por muito tempo as mulheres tiveram seus direitos sociais, civis e políticos 

negados, ou seja, violados. Vale ressaltar a importância do seu papel nos 

movimentos feministas na conquista dos direitos dessas mulheres. Estas lutas foram 

e ainda são registradas importantes no combate à violência contra mulher na 

sociedade. 

Portanto, diante disso podemos perceber que a violência doméstica contra as 

mulheres se configura como um aspecto cultural, submissão, dentre outros da 

sociedade brasileira, a qual empurra as mulheres para o âmbito do doméstico, 

fazendo com que permaneçam à margem da sociedade mesmo quando seus 

direitos são violados. 

Enfim, ao finalizarmos este trabalho e a partir de tais considerações espera-se 

contribuir para o fortalecimento dos debates relacionados à temática, tendo em vista 

a banalização da violência, assim, com o intuito de mostrar à sociedade alagoana a 
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importância do respeito com a diversidade diante a esta sociedade contemporânea. 

Esta pesquisa não se limita ao escopo deste trabalho, sugerindo-se, como trabalhos 

futuros, a realização de novas pesquisas sobre o tema, bem como a busca do perfil 

do agressor. 
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Resumo: 
11 de fevereiro de 1971. Antecipando as festividades comemorativas ao dia internacional da 

mulher, contou Campina Grande com a realização do I Encontro Regional do MINDE 

(Movimento de integração da mulher no desenvolvimento). Objetivando lutar por uma maior 

liberdade exterior, da mulher, em todos os aspectos: jurídico, político, econômico, cultural e 

social. Dito isto, o presente artigo tem a finalidade de problematizar as identidades 

apresentadas pelo MINDE ao sujeito feminino, dialogando respectivamente com o historiador 

Roger Chartier e sua maneira de entender as representações; e a noção de identidade elencada 

pelo sociólogo Stuart Hall, enquanto construções culturais, formadas e transformadas no 

interior de representações. Para tanto, teremos como base as diretrizes básicas do movimento, 

bem como os periódicos que o narraram, especificamente, o Diário da Borborema. Em nossa 

analise, portanto, compreendemos ser este evento um dos meandros que deu pertinência para 

a circulação das idéias feministas e, com as mesmas, a elaboração de novas representações e 

identidades ao feminino, na “Rainha da Borborema”(Campina Grande), nos anos de 1970.  

Palavras –chave: feminismo, gênero, identidade e representação.   

 

Introdução 

11 de Fevereiro de 1971. Antecedendo as festividades comemorativas ao Dia 

Internacional da Mulher, contou Campina Grande com a realização do Primeiro Encontro 

Regional do MINDE (Movimento de integração da mulher no desenvolvimento) 

(Requerimento da Câmara Municipal de Campina Grande, Cartório do 4º Oficio, Acindo 

Lima – Tabelião, 1971). Objetivando, “Lutar por uma maior liberdade exterior em todos os 

aspectos: jurídico, político, econômico, cultural e social” da mulher (DIRETRIZES 

BÁSICAS DO MINDE, Câmara municipal de Campina Grande).    

      Na presença do público elitizado campinense, a 

saber, médicas, jornalistas, advogadas, dentre outras, assim como autoridades políticas a 

exemplo do vereador Ary Rodrigues; discursou, de pé, no auditório da TV Borborema, 

localizado no então Edifício Rique, a médica campinense responsável pela organização e 

promoção de tão ilustre evento, Lírida Figueiredo. Seus dizeres, emanados nesta seção de 

abertura ao desconstruírem representações, identidades e lugares sociais a mulher que a 

posicionava enquanto sujeito inferior nas relações de gênero causou comoção e aplausos da 

plateia (Requerimento da Câmara Municipal de Campina Grande, Cartório do 4º Oficio, 

Acindo Lima – Tabelião, 1971).       

 Diante do dito, propomos a problematizar a atuação do MINDE em Campina Grande 

como movimento social e cultural que articulado a outros movimentos sociais e culturais de 

caráter feminista nacional e internacional, possibilitou o repensar das relações de gênero por 

meio da leitura, da apropriação e da elaboração de novas representações e identidades 
                                                                                                                                                                                     

pesquisando e orientando trabalhos acerca dos seguintes temas: história e educação, ensino de História, cultura, 

identidades e discurso.  
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pensadas para mulher. Assim, objetivamos compreender como essas novas representações, 

identidades e novos espaços exigidos e conquistados pelas mulheres campinenses foram 

possíveis através do MINDE. Para tanto, contamos como corpos documental a documentação 

produzida pelo MINDE, tais como ementas, requerimentos, diretrizes, legislação; periódicos 

(Diário da Borborema e o jornal da Paraíba).    

 

A AÇÃO DO MINDE EM CAMPINA GRANDE 

   O MINDE, é um movimento que  deve ser estudado, tanto pela sua relevância social, 

como pela a sua relevância historiográfica. Dizemos isto, porque estuda-lo nos ajuda a 

repensar as relações de gênero como culturalmente construídas, conflituosas, sobretudo 

quando os lugares dos sujeitos, mulher/homem, outrora determinados pelo biológico são 

questionados.           Ora, o 

principio básico do MINDE consistia na equiparação dos gêneros (Requerimento da Câmara 

Municipal de Campina Grande, Cartório do 4º Oficio, Acindo Lima – Tabelião, 1971), uma 

concepção que permeia os demais movimentos do mesmo estilo, na década de 1970. Por outro 

lado, ressaltamos  que falar em movimento feminista no Brasil, nesse período, pelo menos, na 

forma organizativa e articulada, é compreendê-lo enquanto embrionário (BRESCIANE, 

1989).      Nesse aspecto o MINDE se destaca pela sua organização 

e articulação, sediando Campina Grande, em 1971, o segundo encontro nacional do MINDE, 

ou seja, o primeiro encontro fora de sua sede organizativa, o Rio de Janeiro. Uma articulação 

de tal modo, que o primeiro momento do evento antes de qualquer discurso de sua 

organizadora, versou em apresentar de forma nominativa as representantes das delegações 

feministas do Brasil e de outros países que vieram participar do evento. De pé, postura ereta, 

bem vestidas, portando as faixas de seus respectivos países, semelhantes aos concursos de 

miss, estavam ali, representando o movimento feminista desenvolvido em cada um dos 

Estados-Nação, numa tentativa de integrar toda causa em prol da equiparação dos gêneros 

(Diário da Borborema, Campina Grande, 11 DE fevereiro de 1971). Diante disso, questiono: 

Por que uma cidade interiorana e não uma capital sediou tal evento? O que tornava Campina 

Grande atrativa para este fim?   Desde o inicio do século XX Campina 

Grande passou pela intensificação do seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Vale 

lembrar a fundação do Parque Ferroviário da Sociedade Algodoeira do Nordeste (SANBRA), 

na década de 1930, o maior complexo da industrialização do algodão da América Latina, 

responsável por inserir um número considerável de mão-de-obra feminina campinense. 

Desenvolvimento este, que tende a se continuado por meio do incentivo a educação 
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profissionalizante com a federalização da Escola Politécnica, na década de 1960 e 

posteriormente, na década seguinte UFPB; a fundação da Faculdade de Ciências Econômicas 

e a inauguração da energia elétrica vinda de Paulo Afonso, na década de 1950. Outros 

fatores ainda que merecem menção correspondem a criação do Distrito Industrial, a 

inauguração da TV Borborema  e do Teatro Municipal, também, década de 1960; a fundação 

da TV Paraíba e de seu periódico Jornal da Paraíba na década de 1970 e a, posteriori, a 

criação da Federação das Industrias do Estado da Paraíba (FIEP)( LIGIA PEREIRA, 2008).

       O desenvolvimento agora apresentado,  

corrobora  a representação da “Rainha da Borborema” enquanto espaço que desde o inicio do 

século XX fez circular novas ideias, novas concepções. Campina Grande é representada 

porquanto como cidade que recepciona o novo e o moderno, tendo de certo modo, seus 

habitantes, a pertinência de fazerem uso de novos comportamentos, novos valores e novas 

condutas.     Tal pertinência é perceptível com a própria realização do 

referido evento, visto que, as mulheres campinenses desde então reivindicam com mais 

ênfase, também, fazerem uso dos novos comportamentos, novos valores e novas condutas, 

sobretudo do que outrora se restringia ao gênero masculino. Além disso, contou o movimento, 

ainda, com a presença de importantes autoridades masculina, jurídica, política e intelectual, a 

saber, o coronel Wilson Ribeiro, o juiz Sarmento de Sá, o representante do governador João 

Agripino e o sociólogo Berilo R. Borba. Presenças de corpos masculinos que legitimam e dão 

pertinência as novas representações, identidades e práticas requeridas e realizadas pelo corpo 

feminino, independentemente desses sujeitos de gênero masculino discursarem ou não
1223

, 

pois  sabemos que  o corpo não é apenas feito de carne, tecidos, órgão e ossos, mas 

linguagem, símbolos, representações e significados, não necessitando o sujeito falar, 

discursar, oralmente, para demonstrar determinados posicionamentos.     

       Referente às novas práticas e 

comportamentos, percebemos a ênfase dada pelo MINDE quanto a importância da mulher 

adquirir sua independência financeira, por meio do estudo, por meio do trabalho, por meio da 

profissionalização. dizemos isto porque é relatado no Diário da Borborema, que se seguiu, 

logo após a apresentação das representantes das delegações feministas, a homenagem as 

mulheres campinenses ou não, que exerciam “corajosamente” profissões que ainda eram do 

domínio masculino, a exemplo de motoristas, juízas, advogadas, técnicas em contabilidade, 

locutoras, engenheiras, cirurgiãs, políticas, administradoras etc. (O Diário da Borborema, 

                                                           
1223

 Dos representantes citados apenas discursou oralmente o sociólogo, Berilo R. Borba. Discurso de abertura 

do MINDE, de título, Emancipação da Mulher. Disponível no Museu Histórico de Campina Grande.  



 

 

168 

 

Campina Grande, 11 de fevereiro 1971).       

 O interessante é que não há discursivamente restrição a qualquer profissão, sendo 

ressaltadas o magistério, profissão pioneira conquistada pela mulher, assim como a menção a 

prostituta mesmo na ausência de uma representante, demonstrando  mudanças no valores 

morais. Apesar de que a cadeira vaga, destinada a esta profissão (O Diário da Borborema, 

Campina Grande, 11 de fevereiro 1971) sinaliza para a continuidade, ainda, de valores morais 

depreciativos quanto à prostituta, pois ficamos com a dúvida de que a ausência de sua 

representante seja resultante, tanto de uma rejeição do próprio grupo promotor do evento, 

quanto pela recusa da própria representante em se representar publicamente.   

    Em contrapartida, ressaltamos que embora o movimento tenha 

sido organizado pelas mulheres da elite campinense, evidenciadas pelas profissões destacadas, 

suas ideias não se mantiveram restritas a esse grupo socioeconômico e cultural, nem tão 

pouco foram pensadas apenas para estas. As diretrizes do MINDE se referem à emancipação 

de todas as mulheres. Lembrar-se da própria prostituta evidencia isto. Pensar a circulação de 

concepções e não limitar-se as barreiras entre pobres/ricos. Não obstante, a apropriação de 

ideias parte dos lugares dos sujeitos, sendo perceptíveis variações de interpretação dessas 

ideias. Assim, entendia o MINDE, a profissionalização da mulher como meio primordial para 

sua emancipação e equiparação ao masculino, uma emancipação, entretanto consciente, 

devendo: 

(...) se preparar psicologicamente procurando atingir plenamente sua maioridade 

tornando-se capaz de assumir seu destino com absoluta responsabilidade. Ela se tem a 

tornar adulta, consciente das dimensões de sua personalidade e do papel  que 

deve exercer na vida social (Discurso da Médica Lírida Figueiredo, 1971, Arquivo 

Municipal de Campina Grande). 

Ao incentivar a independência financeira de modo consciente, as participantes do 

movimento compreendiam que apenas esta independência não seria suficiente para retirar a 

mulher da situação de sujeito subjulgado e excluso de certos lugares sociais. Era preciso que a 

mesma, além de ter uma profissão, se entendesse enquanto dona de seu corpo, no direito de 

usá-lo a seu modo, a sua maneira. Isso significa equiparar a mulher ao homem, 

desconstruindo ela própria lugares sociais naturalmente pensados para os sujeitos 

homem/mulher. Como então essas concepções chegaram às mulheres campinenses que delas 

se apropriaram, fizeram uso e as praticaram, a ponto de encontrarmos os vestígios dessa 

circulação no corpus documental escolhido? Como foi dito anteriormente, o MINDE se 

constituiu em um evento de grande evidencia midiática, sendo relatado por vários meios de 
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comunicação, os jornais, as rádios, o meio acadêmico, órgãos públicos, sobretudo municipais, 

organizações não governamentais e outros. A somar não podemos esquecer que essas e outras 

ideias feministas já circulavam em terras campinenses, de modo que ocasionou na própria 

realização do MINDE, além do que os sujeitos se relacionam e nessa relação transmitem 

ideias, as fazendo circular.         

   O movimento feminista e os seus discursos fazem-nos entender a possibilidade 

de inverter os papéis que é dado ao homem e à mulher, pois, a representação das mulheres na 

sociedade, não só das mulheres mas também de outros agentes sociais, é realizada a partir de 

estratégias e práticas, em que um determinado grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção  

do mundo social, os valores que são os seus, e o seu domínio, fazendo com que através dos 

discursos elaborados, se construa uma determinada realidade social (CHARTIER, 1988).
1224

 

     Para mudar este espaço que foi dado às mulheres, é 

preciso muita luta. Dessa forma, o MINDE foi de fundamental importância na Cidade de 

Campina Grande, porque nos mostra que não só existiam mulheres oprimidas e sem reação. 

Mas mulheres que como as participantes do MINDE reivindicavam seus direitos, 

desmistificando o mito da inferioridade feminina.   O MINDE
1225

 permitiu que as mulheres 

campinenses tivessem a possibilidade adentrar no meio social, e para isto o movimento 

elaborou um documento que incentivou as mulheres de Campina Grande a buscarem suas 

outras identidades. As leis  de diretrizes básicas do MINDE  reivindicavam: 

 

a) Amadurecer e enriquecer a personalidade desenvolvendo os valores 

universalmente válidos. (Respeito, dignidade humana, fraternidade, justiça, etc.); 

b) Conquistar uma maior liberdade interior. (Libertação de todo e qualquer fator que 

embote a consciência e escravize a vontade); 

c) Lutar por uma maior liberdade exterior em todos os seus aspectos: jurídico, 

político, econômico, cultural e social; 

d) Retirar os obstáculos que, na vida prática, impedem ou dificultam a mulher de 

usufruir muitos dos seus direitos de pessoas humana; 

e) substituição de preconceitos, tabus e mitos, que aprisionam e esmagam a mulher, 

por opções conscientes, pessoais e atualizadas; 

f) Assumir as responsabilidades e os deveres que a própria emancipação nos impõe;  

                                                           
1224

A história cultural prega que a realidade social é formada a partir de práticas culturais e de discursos 

elaborados por um determinado grupo que detém o poder na sociedade e impõe e sua autoridade à custa dos 

outros, justificando aos próprios indivíduos as sua escolhas e condutas. 
1225

As leis de diretrizes básicas do MINDE foram definidas no discurso pela médica Ligia Figueiredo, no 

encontro Regional na cidade de Campina Grande. 
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g) Motivar a mulher pra um crescente aperfeiçoamento profissional a fim de que ela 

possa atuar, com mais eficiência nos mais variados setores de atividade humana; 

h)Desenvolver a criatividade e tentar descobrir rumos novos dentro da realidade que 

nos cerca; 

i) Despertar a mulher para a dimensão social da pessoa e conseqüente participação 

mais ativa e consciente nos problemas da comunidade; 

h) Estudar problemas sociais, principalmente aqueles que interessam mais de perto à 

mulher;  

i) Estimular uma maior união e valorização mútua entre as mulheres; 

j) Conhecer a situação da mulher em outras partes do mundo; 

k) Manter intercâmbio com outras entidades e organizações femininas do conhecido 

interesse para comunidade local, nacional ou Internacional.  

    

        Nas leis de diretrizes exportas acima vê-se o compromisso do movimento em defender os 

direitos das mulheres na sociedade. Um movimento que proporcionou à elevação da mulher 

campinense nas atividades humanas, visando integrá-las no desenvolvimento da cidade, ao 

lado dos homens na condução dos destinos da Humanidade. Neste movimento, foi possível 

perceber que a luta foi para integrar a mulher ao lugar público, tirá-la um pouco do mundo 

doméstico mostrando - lhes um outro lado da vida, o lado de ser profissional de participar das 

políticas públicas e outros setores. 

  Segundo Perrot (1988) o século XX, trouxe-se o caráter do anti-feminismo, mas foi 

um século que foi alimentado pelas conquistas das mulheres, do esboço, ainda que tímido de 

uma inversão de papéis pela mulher emancipada que reivindica a igualdade dos direitos civis 

e políticos, o acesso às profissões intelectuais e recusa justamente confinar-se à vocação 

materna.  

   A década de 1970 foi um marco para o movimento de mulheres no Brasil. Na época os 

grupos de mulheres reivindicavam a redemocratização do País, lutavam pela melhoria das 

condições de trabalho da população brasileira. Em 1975 foi comemorado o ano Internacional 

da mulher, quando  realizou-se a I Conferência Mundial da Mulher, promovida pela ONU, 

instalando-se também, as primeiras delegacias da mulher. Durante a década de 1980, o 

movimento se amplia e fica mais diversificado adentrando, partido políticos, sindicatos e 

associações comunitárias. Depois de muitas lutas e reivindicações o Estado brasileiro 

reconhece a especificidade da condição feminina acolhendo as propostas do movimento 

feminista na Constituição Federal de 1988, e após a elaboração de políticas públicas voltadas 

para o enfrentamento das discriminações e opressões vivenciadas pelas mulheres. 
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       O MINDE com seus discursos elaborou outras identidades para as mulheres campinenses 

não se restringindo só a essas mulheres mais também a mulheres  de outros países que 

participaram do movimento como está escrito nas diretrizes e base do MINDE.A proposta do 

movimento é dar elementos que permitam as mulheres  competir com os homens no mercado 

de trabalho ou em outros espaços sociais. Segundo Stuart Hall o conceito de identidade fixa e 

imóvel
1226

 está sendo fragmentado, pois para ele o processo de globalização possibilitou às 

pessoas terem identidades abertas contraditórias, inacabadas, fragmentadas. Na sua visão, nós 

podemos ter, múltiplas identidades. 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2003, p.13). 

 

           A partir do conceito de Hall, podemos perceber que as identidades proposta pelo 

MINDE permite as mulheres possuem múltiplas identidades, que são mães, esposas, 

profissionais e outros atributos. Essas múltiplas identidades das mulheres por um lado são 

positivas, pois elas lutaram para ter ou apresentar outras identidades. Porém, as mesmas, 

muitas vezes são oprimidas por terem múltiplas identidades. Dentro do lar é notório o 

preconceito masculino, ao ver a mulher adentrar no mercado de trabalho, lugar em que há 

algum tempo não pertencia a elas, e que passam a ocupar. No entanto, muitos homens ainda 

não aceitam as novas identidades das mulheres na sociedade, por ainda possuírem os valores 

do machismo, temendo perder o controle sobre elas e tentando dominá-las. 

          

             

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto concluímos que o MINDE, foi um movimento de 

fundamental importância que incentivou através de suas ideias de punho feminista o 

desenvolvimento da mulher campinense no espaço público, elaborando e representando  

                                                           
1226

 Segundo Hall, o sujeito do iluminismo acreditava em uma identidade fixa e estável, como também o sujeito 

sociológico em que a identidade fixa é formada na interação entre o eu e a sociedade, já o sujeito da pós-

modernidade, é um sujeito que não tem uma identidade fixa permanente. A identidade neste momento torna-se 

uma celebração móvel, ou seja, o sujeito da pós-modernidade possui múltiplas identidades. 
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novas identidades do feminino. Dito isto, percebemos que as mulheres não só as campinenses, 

mas nacional e internacionalmente vieram a partir da década de 1970 reivindicar seus direitos 

na sociedade. As mulheres estão cada vez mais conquistando lugares que antes pertenciam só 

aos homens ocupando várias profissões.    

Enfim o movimento feminista e movimentos como o MINDE impulsionou a  

emancipação da mulheres ,propondo  a conquista da  profissão e consequentemente financeira  

, como um dos caminhos que libertaria  as mulheres do domínio masculino.  
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VOZES DE DOM SILVÉRIO: RESISTÊNCIA E EMANCIPAÇÃO NA TRAJETÓRIA 

DE ROSALINA FERREIRA TOSSIGE GOMES 

GIOVANA MARIA TOSSIGE QUARESMA SOARES1227 

 

RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento e, para este 
artigo, propõe-se a realização de uma revisão bibliográfica sobre gênero e memória, 
com ênfase nos estigmas e imposições dados à mulher. Pretende-se trazer para o 
debate a luta e a superação da mulher para a emancipação e reconhecimento 
enquanto sujeito sócio-histórico. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero, Luta, Resistência, Emancipação. 

 

 

 

ABSTRACT: This work is the result of a research that is developing and, for this 
article, it is proposed to carry out a literature review on gender and memory, with an 
emphasis on stigma and constraints to women. It is intended to bring to the debate 
and overcoming their struggle for emancipation and recognition as a subject 
sociohistorical. 
KEYWORDS: Gender, Struggle, Resistance, Emancipation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por inspiração a história de luta e resistência de 

Rosalina Ferreira Tossige Gomes, mulher humilde e batalhadora que resistiu e 

ultrapassou barreiras para a sua construção enquanto sujeito histórico. 

Através deste artigo, buscamos apresentar a resistência e emancipação de 

Rosalina para a construção de sua identidade e superação do modelo padrão da 

época. O artigo tenta desmistificar esse modelo padrão que era colocado nas 

mulheres antes mesmo de nascerem, e tem por objetivo nos fazer refletir sobre o 

quão é importante o papel das mulheres na sociedade, e como esse gênero 

conseguiu se sobressair à barbárie e as imposições da época. 

Devemos tratar essas questões de forma ontológica, onde o movimento do 

real deve aparecer independente do sujeito, para atingirmos a concepção marxista, 

e deve associar, também, a razão de forma reflexiva sobre a realidade que nos 

cerca. 

A motivação do artigo veio através do embasamento e busca da identidade 

das mulheres de Dom Silvério. Entender a história de Rosalina é abrir possibilidades 

para pensar na construção histórica das mulheres Silverienses: quem são?; como 

funcionava o modelo padrão da época?; eram mesmo um gênero frágil?; eram 

marginalizadas ou a âncora da família?  

São questões que serão desmistificadas ao longo da pesquisa que se 

encontra em andamento. Aqui, portanto, serão apresentados resultados parciais, 

mas que trarão contribuições significantes para pensarmos a história de vida de 

muitas Rosalinas, hoje ausentes, mas que se fizeram presentes nas memórias 

passadas, presentes, pensadas em coletivo. 

Vale ressaltar que as contribuições das vozes e memórias Silverienses para o 

Serviço Social se expressam na construção e efetivação de um debate crítico para a 

profissão, em que podemos refletir como as políticas sociais hoje são pensadas na 

mulher, como estão sendo executadas e qual é o seu caráter de princípio. 

Por tudo isso, o presente artigo propõe refletir sobre as memórias de 

Rosalina, que é a principal protagonista para pensarmos o gênero. Assim, abrimos 

possibilidades para pensar no modelo patriarcal da época e como as mulheres eram 

vistas e quais as dificuldades que hoje se aparentam simples, mas naquela época foi 

crucial para o desenvolvimento e emancipação (libertação), de muitas delas, 
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partindo essencialmente sobre ela, Rosalina. Para tanto, esse artigo discute a 

memória pensada de forma coletiva, e tem como foco o gênero feminino, a luta e a 

resistência. 

 

2. A RELEVÂNCIA DA CATEGORIA “MEMÓRIA” PARA OS ESTUDOS DE 

GÊNERO 

 A autora Ecléa Bosi (1994), nos traz um debate rico no qual retrata a 

construção da memória como algo que precisa ser concretizado, e que para isso 

necessita da resistência para se alcançar a sublimidade do lugar que se habitou. 

 A memória não deve ser vista como um sonho, algo que se passou, mas vista 

como um trabalho. Devemos nos aproximar da ideia que alguém esteve lá, lutou e 

resistiu para compor a sua história, a nossa. A memória não é, por exemplo, apenas 

olhar as fotos como algo concreto, mas tentar abstrair daquele retrato algo para 

além do que está posto; tentar desvendar a essência do passado que se faz 

presente aos dias atuais. 

“A arte da narração não está confinada nos livros, seu veio épico é 
oral. O narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma 
em experiência dos que o escutam.” (BOSI, 1994, p.85). 
 

Segundo a autora Miriam Sepúlveda (2003), a memória não domesticada é a 

que supera o que lhe é posto pela sociedade e vai além, devido a razões mais fortes 

pela sua procura de identidade, seja por âmbito familiar, político, de resistência.  

Partindo da ideia da autora, almejamos entender a geração que pertencemos. 

 Segundo Ecléa Bosi (1994), uma lembrança é um diamante e esse precisa 

ser trabalhado para a localização da imagem, da identidade a qual buscamos. 

Trabalhar para entender esses contextos social, econômico e político que se faziam 

presente na época, é uma busca por pedras preciosas que precisam ser 

encontradas para se construir a trajetória da resistência e emancipação feminina da 

mulher silveriense. 

 Segundo o autor Jessé de Souza Martins (2010), o modelo meritocrático se 

faz presente desde o passado até os dias atuais, em que vai ser assim e ponto; 

cada um possui aquilo que é predestinado a seguir, não se pode ter um 

posicionamento crítico, apenas reproduzir. Ele irá fazer uma crítica a esse 

pensamento que nos é reafirmado em alguns momentos seja pela mídia, pelo 

âmbito educacional ou pelo religioso. 
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 Segundo Ecléa Bosi (1994), devemos tomar certas precauções com 

reafirmações dos estereótipos que acabam apenas reafirmando a ordem capitalista; 

desde a negação a barbárie, pois esta nos rouba a verdadeira história, raiz, e nos 

faz perder as lembranças pessoais, grupais, culturais e familiares a que nos 

propomos.  

             A nova dinâmica trouxe mudanças onde o modo de produção capitalista 

passou a não possuir nada de natural e teve a sua especificidade na exploração da 

força de trabalho ou trabalho assalariado, em que o capitalista precisou cada vez 

mais obter a mais-valia e, a partir desta, extrair cada vez mais a obtenção de lucro, 

que é o seu objetivo primordial. 

“O que era desenvolvimento desigual e combinado no âmbito de cada 
sociedade nacional e no de cada sistema imperialista, sob o 
capitalismo mundial universaliza-se. As desigualdades, tensões e 
contradições generalizam – se em âmbito regional, nacional, 
continental e mundial, compreendendo classes sociais, grupos 
étnicos, minorias, culturas, religiões e outras expressões do 
caleidoscópico global. As mais diferentes manifestações de 
diversidade são transformadas em desigualdade, marcas, estigmas, 
formas de alienação, condições de protesto, base das lutas pela 
emancipação. [...] Assim, a questão social, que alguns setores de 
países dominantes imaginavam superada, ressurgi com outros dados, 
outras cores, novos significados.” (IANNI, 1992, p.143-144). 

 
           Podemos ter em mente que essas contradições geradas pelo capitalismo 

universalizam-se, tem uma expansão não só de riquezas globais, mas também 

possui um grande alastramento pelo mundo das questões geradas pelo capitalismo. 

 Como bem retrata Octavio Ianni (1992), essas desigualdades passam a 

ressurgir com novos dados, novas cores, mas não perdendo o seu modelo original. 

Então podemos ressaltar a importância do gênero, raça, cultura, modelo familiar, 

nesse processo contraditório entre capital e trabalho, no qual abordamos o artigo. 

Reelaborar essa reflexão é relevante, pois contribui para um resgate da 

memória coletiva sobre as mulheres silverienses. Abordando assim a superação de 

uma ordem carregada de estereótipos, estigmas, para a construção de Rosalina 

como sujeito político, histórico e social. A contribuição será no sentido de quebrar 

paradigmas e trabalhar as dificuldades que hoje se aparentam simples, mas naquela 

época houve resistência, luta política e emancipação de muitas Rosalinas, que 

nasceram predestinadas a seguir o modelo patriarcal. 

 A mulher não tinha voz ativa e, infelizmente, era mal vista quando era viúva, 

ou tinha filhas fora do casamento; como era o caso da mãe de Rosalina, que foi 
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enganada por um sujeito que se dizia disposto a esse contrato social, aos votos no 

altar, mas acabou deixando para segundo plano, casando-se com outra. Os frutos 

desse relacionamento fora do casamento foram duas filhas. 

“A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito 
masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão na 
formulação do pacto original. O contrato social é uma história de 
liberdade; o contrato sexual é uma história de liberdade; o contrato 
sexual é uma história de sujeição. O contrato original cria ambas, a 
liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição da 
mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não 
pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela 
como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo 
contrato. A liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e 
depende do direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno 
não apenas para conquistar sua liberdade, mas também para 
assegurar as mulheres para si próprias. Seu sucesso nesse 
empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O pacto 
original é tanto um contrato sexual quanto social: é social no sentido 
de patriarcal- isto é, o contrato cria o direito político dos homens 
sobre as mulheres –, e também sexual no sentido do estabelecimento 
de um acesso sistemático dos homens ao corpo das mulheres. O 
contrato original cria o que chamarei, seguindo Adrienne Rich, de ‘lei 
do direito sexual masculino’. O contrato está longe de se contrapor ao 
patriarcado: ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado 
moderno.” (SAFFIOTI, 2004, p.16-17) 

 
Segundo Míriam Sepúlveda (2003), o autor Halbawachs trata a memória 

como uma construção dos sujeitos, dos grupos sociais que estão ligados e se fazem 

presentes na vida das pessoas como no cotidiano, relacionado linguagem e 

alegando que o tempo e o espaço compõem o resultado da construção do sujeito 

histórico. Segundo afirma Halbawachs, para que haja esse desenvolvimento na 

memória é necessário possuir os protagonistas, os sujeitos sociais interligados com 

a linguagem e o com tempo. 

“A defesa da memória ou de memórias coletivas torna-se crucial em 
conflitos sociais e políticos contemporâneos, que são analisados 
como resultado da luta de diversos grupos sociais por maior 
autonomia e representação. A defesa de identidades, memórias ou 
tradições constituídas torna-se tema político em movimento de 
mulheres.” (SEPÚLVEDA, 2003, p. 84) 
 

 As memórias devem ser pensadas de forma coletiva e não voltadas apenas 

para um pequeno pedaço da história de vida das mulheres, mas abstraindo desse 

menor contexto o real sentido de suas vidas pensado de forma mais ampla. 

Refletindo sobre essa citação, podemos entender o quão difícil foi para Rosalina 

ultrapassar esses muros que precisavam ser derrubados; as mulheres vistas como 

algo frágil já não se encaixavam em seu contexto de vida. Durante alguns bons anos 
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ela conseguiu ir conquistando o seu espaço na sociedade, mesmo carregando um 

emaranhado de estereótipos presentes naquela época. 

“A narração é uma forma artesanal de comunicação. Ela não visa 
transmitir o “em si” do acontecido, ela o tece até atingir uma forma 
boa. Investe sobre o objeto e o transforma.” (BOSI, 1994, p. 88) 
 

 Com a narração, poderemos utilizar da comunicação, fala, linguagem em que 

construiremos e reconstruiremos o acontecimentos dentro do contexto sócio-

histórico, não perdendo a essência e buscando ultrapassar a imediaticidade das 

coisas, ou seja, a fala comum, o senso comum e, optando assim, por desmistificar e 

fazer com que essa singularidade faça uma junção entre universalidade e 

particularidade, em que é a etapa primordial da ontologia, de captar o movimento do 

real do objeto, sendo fiel a ele independente do sujeito. 

 Trabalhando a memória como algo real, vivo, e não como um sonho, 

poderemos nos aproximar da história, identidade, gênero, que nos trará um conjunto 

de emoções que nos revelará a concentricidade que se permeia por traz da 

memória. 

“Quantas relações humanas são pobres e banais porque deixamos 
que o outro se expresse de modo repetitivo e porque nos desviamos 
das áreas de atrito, dos pontos vitais, de tudo o que em nosso 
confronto pudesse causar o crescimento e a dor!” (BOSI, 1994, p. 78) 
 

 Infelizmente as relações humanas sociais estão sofrendo um desgaste devido 

à falta de debate, de reflexão entre as famílias, em que a própria criança, o jovem, 

esquece-se de valorizar as suas raízes históricas, a sua identidade.  O diálogo é um 

grande passo para podermos buscar a nossa própria história passada que se faz 

viva nos presentes olhos dos nossos antepassados. É a partir desse debate 

construído de modo coletivo que poderemos desfrutar da nossa realidade, saindo 

assim dessa imediaticidade e nos atrelando a verdade sobre nós mesmos.  Segundo 

Bosi (1994, p. 40), "a história deve reproduzir-se de geração a geração, gerar muitas 

outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos".  

 A história não deve morrer, ela deve ser trabalhada a partir da memória 

pensada em forma coletiva, familiar, onde esses fios invisíveis possam aparecer de 

forma que possamos ultrapassa-los, seja de geração em geração para entendermos 

o nosso contexto, a nossa identidade, a vida de uma mulher humilde que foi a minha 

avó que lutou e resistiu aos efeitos de uma sociedade corrompida pelo modo de 

produção capitalista. 
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 Podemos refletir que esse modo de produção capitalista nos rouba a 

realidade tal como ela é, que nos faz esquecermos o que nos trouxe ate aqui, o 

porquê de sermos assim, quem compôs a nossa história e quem lutou, resistiu, 

sofreu e derramou suor  para que pudéssemos chegar a conhecer esse tal lugar 

chamado de terra. 

Pensar a relevância da categoria memória para os estudos de gênero é nos 

abrir a possibilidades para pensar além das relações econômico-sociais. Abrem-nos 

portas para refletirmos não somente sobre o gênero feminino, mas atrelando a ele a 

raça, etnia, classe social, geração.  

O conceito de gênero ultrapassa os limites postos pela ordem do capital e nos 

faz ultrapassarmos essa imediaticidade e mergulhamos na particularidade, 

interligando e superando a universalidade com a singularidade entre ambas para 

alcançarmos o real, o particular. 

Para conseguir ir além desse imediatismo dessa singularidade, precisamos 

fazer uma junção entre universalidade que são as leis tendenciais, a relação entre 

capital e trabalho, a singularidade que é esse imediatismo que é posto na vida das 

pessoas, em especial do profissional do Serviço Social, e a particularidade que é a 

parte primordial em que se faz nítida a reflexão, em que o assistente social possa 

entender, refletir sobre o gênero e captar esse movimento do real de forma dialética 

e não dicotomizada. 

Temos de entender que o gênero está interligado com as lutas de classes, em 

que, de um lado estará o trabalhador livre que precisa vender a sua força de 

trabalho, e do outro lado estará o detentor dos meios de produção, da propriedade 

privada que irá comprar essa força de trabalho. Partindo dessa ideia de 

particularidade, devemos entender essa totalidade não como algo sozinho, isolado, 

mas interligado com os antagonismos de classes existentes na sociedade do capital 

e do lucro. 

“O trabalhador não produz apenas a mercadoria e gera a mais-valia. 
O trabalhador produz e reproduz as relações sociais. Onde de um 
lado está o capitalista que possui a propriedade privada e o dinheiro 
para comprar a força de trabalho. E do outro está o trabalhador livre 
que para se manter vivo nesse processo capitalista, precisa vender o 
seu único bem a sua força de trabalho. Qualquer que seja a forma 
social do processo de produção, este tem de ser contínuo ou 
percorrer, periodicamente, sempre de novo, as mesmas fases .Uma 
sociedade não pode parar de consumir, tampouco deixar de produzir. 
Considerando em sua permanente conexão e constante fluxo de sua 
renovação, todo processo social de produção é, portanto, ao mesmo 
tempo, processo de reprodução.” (MARX, 1984, I,2:153) 
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              A partir da ideia da autora Tânia Mara Fonseca (2000), existe uma aliança 

entre patriarcado e capitalismo, uma certa predominância, em que passa a tratar a 

mulher como um gênero submisso, que precisa de seu marido para domesticá-la, 

como se nós fossemos não vistas como seres humanos, mas como animais 

irracionais, que precisaríamos ser guiadas e conduzidas, não somente para agora 

cuidar da casa, gerar e ser reprodutora de filhos, mas também precisaria 

ingressarmos no mercado de trabalho, no sistema capitalista. 

“Assim, a submissão dos trabalhadores, das mulheres e das minorias 
raciais não é uma concessão deliberada e consciente. Ela encontra 
sua gênese na correspondência inconsciente entre seu habitus e 
campo no qual operam. Ela se abriga no mais profundo do corpo 
socializado. Ela é a somatização de relações sociais de dominação.” 
(FONSECA, 2000, p.28) 
 

 Partindo dessa citação, podemos nos posicionar e fazermos uma reflexão 

partindo de um paralelo com as citações de Marx, em que ele ressalta essas 

relações sociais de dominação como uma junção entre capital e trabalho. Para este 

se reproduzir, ele não mais precisa de braços dos homens, também exige uma nova 

roupagem em seu sistema. A mulher então passa a ser gabaritada para trabalhar em 

fábricas, recepção, passando agora não mais a zelar somente pela casa e filhos, 

mas tendo uma dupla, tripla jornada de trabalho. 

 A autora Tânia Mara 2000, em paralelo a Marx nos ressalta que esse 

processo não é algo consciente, podemos ter em mente que é algo que foge ao 

nosso controle, que não só passa a atingir as relações mais íntimas, mas está 

intrinsicamente ligado a nossa subjetividade, conseguindo alcançar não só o 

material, mas para além do nosso espiritual, nos consome e nos rouba a 

consciência, como ressalta Marx, de classe em si para si. 

 

3. MEMÓRIA, GÊNERO E SERVIÇO SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES 

As contribuições das Vozes e Memórias Silverienses para o Serviço Social se 

expressam na construção e efetivação de um debate crítico para a profissão, em 

que podemos refletir como as políticas sociais hoje são pensadas na mulher, como 

estão sendo executadas e qual é o seu caráter de princípio emancipatório ou 

compensatório. O artigo proporciona um olhar mais apurado para esses 

estereótipos, em que nos faz refletir se estes já foram banidos ou se fazem 
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presentes até mesmo dentro das políticas públicas que os assistentes sociais 

executam.  

Devemos fazer uma reflexão sobre como as políticas sociais hoje são 

voltadas para a mulher, a minha casa minha vida, que é um programa vinculado ao 

governo federal, que tem como parceiros os estados, municípios, empresas. Essa é 

uma política de habitação que está diretamente ou indiretamente ligada às mulheres, 

ao convívio harmonioso do lar, a realização da casa própria, ao seu sonho. Como se 

a elas restassem apenas essa dedicação exclusiva e não fossem tratados outros 

assuntos que se fazem presentes, vivos na sociedade. 

Direta ou indiretamente o gênero feminino carrega o peso, o estigma da 

sociedade da meritocracia e, por isso, atentamos para a urgência de se romper com 

esse senso comum e desvendar o real sentido que se faz presente nesse debate. 

Em dados que constam no site Caixa Econômica Federal (http://caixa.gov.br) 

reafirmam-se que foram contratadas mais de um milhão de moradias. Após esse 

sucesso, o programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, pretende construir 

na segunda fase, mais dois milhões de casas e apartamentos até 2014. 

 Outro programa do governo que é mais voltado para as mulheres, para a 

família, para a casa, e vem carregado por estereótipos, é o bolsa família, um 

programa da União, estados, Distrito Federal e municípios. Foi criado para amenizar 

as sequelas das expressões da questão social em que perpassa a contradição entre 

capital e trabalho. É um programa que foi consolidado pela Lei 10836/04 , criada 

pelo governo federal, visando a transferência de renda, em que a família que não 

possui renda per capita a R$70,00 (setenta reais), precisa se inscrever no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, no próprio município, localizado 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).  

Esse programa visa à transferência de renda, mesmo sendo as políticas 

mínimas para o social e máximas para o capital. Algumas famílias brasileiras 

necessitam extremamente desse benefício, para se manterem vivas no sistema 

capitalista – o que não se pode negar que é uma conquista da classe trabalhadora, 

mesmo estando tomando outras direções.    

 

4. DOM SILVÉRIO E ROSALINA: UMA BREVE EXPLANAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Segundo dados do IBGE de 2010, Dom Silvério é composta por 5.196 

habitantes, situada no vale do Rio de Peixe do estado de Minas Gerais, tendo como 
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característica geográfica ser escondida por traz das montanhas e ser cercada por 

águas cristalinas. O seu clima é mesotérmico de verões quentes e úmidos, e está 

situada na zona da mata mineira. 

Dom Silvério foi emancipada por volta 1938, recebendo então o nome do 

primeiro arcebispo de Mariana-MG que era de origem negra, Dom Silvério Gomes 

Pimenta, mesmo este nunca tendo colocado os pés na cidade.  Antes chamada de 

Saúde, surge como uma pequena aldeia, um pequeno povoado rodeado em torno 

de uma capela que foi reconhecida por Mariana (primeira capital mineira) por volta 

de 1761, recebendo assim o nome de Nossa Senhora da Saúde. 

A história contada a todos, desde aos pequenos a adultos, é que se alastrou 

na aldeia uma doença, cujo nome ninguém conhecia, alguns alegaram ser a febre 

amarela. Devido a essa epidemia que se alastrava aos arredores desse pequeno 

povoado; as pessoas fizeram uma promessa a Nossa Senhora da Saúde, para que 

o povoado fosse curado, com isso os escravos da época, junto a seus senhores, 

foram ao Rio de Janeiro atrás da imagem de Saúde e, como agradecimento, o 

povoado recebeu esse nome. 

Feita essa breve apresentação da cidade de Dom Silvério, salientamos que 

este estudo terá como sujeito da pesquisa as mulheres silverienses, resgatando as 

vozes das mulheres da cidade Dom Silvério para conhecer a raiz histórica de 

Rosalina Ferreira Tossige Gomes.  

 Estamos realizando uma pesquisa de campo, qualitativa, utilizando o método 

da história oral. Em que o autor Nunan (1992, p.5) retrata que há diferentes 

maneiras de estruturar uma investigação, dependendo do que pretendemos estudar 

(um fenômeno químico, uma doença ou determinada modalidade de uso da 

linguagem) e de como concebemos a natureza e o estatuto de conhecimento gerado 

em pesquisa. 

As autoras Désirée e Graciela (2010) abordam a pesquisa como tendo três 

passos em seu levantamento: a coleta, a análise e a interpretação. Nós precisamos 

decidir qual caminho almejamos seguir, qual será o nosso caminho de investigação 

e qual ponto crucial queremos atingir. Partindo da pesquisa qualitativa e utilizando o 

método da história oral, trabalhamos a natureza da realidade de forma a construir 

múltiplas questões da realidade. Devemos observar os fenômenos a partir de vários 

ângulos, fórmulas, tamanhos e utilizar de dados de diferentes lugares e fontes 
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comparados entre si. A coleta dos dados está em andamento, portanto, 

apresentamos os resultados parciais. 

 Trabalhar a memória nos faz voltarmos ao passado e pensarmos 

reflexivamente o presente mesmo que nos cause a dor, como retrata Bosi (1994). 

Através desses pequenos fatos, podemos pensar quem foi Rosalina e como a sua 

filha traz em sua bagagem memórias pensadas em coletivo sobre sua amada mãe: 

“É muito estranho estar falando hoje de minha mãe Rosalina ou 
Nenega. Quando criança, eu conheci Nenega, não sabia que 
Rosalina existia. Mãe cuidadosa, queria ver suas filhas, somos duas, 
estudando, formando para que nos tornássemos independentes. Para 
ela o passaporte da independência era o estudo, o conhecimento. 
Antes de um casamento era necessário uma formação acadêmica. E 
ela conseguiu. Eu me lembro bem quando ela fazia pastel e bolo e 
punha nos bares para vender.  Este dinheiro era para pagar o ensino 
fundamental. Na nossa cidade só existia uma escola particular, onde 
fizemos o fundamental. Depois foi o ensino médio em uma 
cidadezinha aqui perto. Íamos todos os dias e o dinheiro dela, suado, 
ganho com pastel, bolo e agora algumas toalhas de banho, de rosto e 
retalhos de tecidos que ela comprava e vendia. E assim foi ate nos 
formarmos como professoras do primário.” (TOSSIGE M., 2013) 
 

 Pelo que podemos perceber, Rosalina, mesmo tendo uma infância difícil e 

carregando desde pequena esses estereótipos e estigmas, nunca quis que a suas 

filhas seguissem o mesmo modelo. Ela era uma mulher morena, vistosa, não 

possuía uma família padrão da época; era de origem bastarda, mas que nunca se 

deixou abater e sempre lutou para que suas filhas pudessem desfrutar de um futuro 

melhor que o dela. Sempre colocou o conhecimento, o saber como primordial, 

mesmo ela não tendo as mesmas oportunidades encontradas na vida. Sempre 

batalhou para conquistar o espaço para suas filhas; por ser de um modelo padrão da 

época, nunca colocou o casamento como algo de maior sublimidade na vida. 

“Daí foi o vestibular para a faculdade de letras. E ela no maior orgulho 
de ver suas filhas continuando os estudos. Neste tempo ela já havia 
sido denunciada pelo comércio da cidade e foi obrigada a abrir sua 
loja. E ela o fez com medo, mas com muita fé em Deus. Daí 
descobrimos que o nome de Nenega era Rosalina, Rosalina Tecidos 
e Confecções foi o nome que ela escolheu para a sua loja, ela foi a 
primeira mulher a abrir uma loja aqui.” (TOSSIGE M., 2013). 
 

Mesmo com medo, Rosalina sempre lutou para a sua superação e construção 

enquanto sujeito histórico de Dom Silvério, não se deixando abater pelas 

dificuldades no caminho e sempre com a cabeça alta e uma palavra certa para quem 

estivesse ao seu redor. Nunca desfazia de ninguém e sempre se propunha a 

participar na sociedade, a lutar pelos direitos do outro, do povo. 
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Uma das grandes dificuldades de Rosalina foi descobrir a sua identidade, pois 

antes a sociedade a colocava apelidos, talvez os piores como Pereirão, pois sua 

família era desse pequeno subdistrito. Com o tempo, ela foi se moldando, 

conquistando espaços e mostrando o seu real valor na sociedade. Aquela filha 

bastarda foi mostrando que podia mais e se sobressaia lutando para ser melhor a 

cada dia, independente ou não de possuir um homem, pai, na sua história. Ela 

queria ter o seu brilho, ser conhecida não pelo seu passado, mas sim pelas suas 

conquistas e superações na sociedade, em que a própria mulher não podia ter uma 

posição, uma empresa e ela o fez e foi a primeira Silveriense a conquistar o espaço 

no comércio, na vida social e política. 

“Nunca me esquecerei desse acontecimento 
Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
No meio do caminho tinha uma pedra.” (DRUMMOND,1967) 

Com as pedras encontradas no caminho ao longo de casada Rosalina, tendo 

um marido alcoólatra, precisou assumir as responsabilidades da casa, ser a âncora 

da família. Então foi nessa contrariedade da vida, que ela passou a não mais a 

vender somente bolos e pasteis, mas toalhas, retalhos e, com isso, foi conquistando 

o seu espaço e se tornando a primeira mulher comerciante da sociedade 

Silveriense. A partir desse acontecimento, o apelido Pereirão, depois Nenega, foi 

ficando destoado e dando espaço para Rosalina que era o seu verdadeiro nome, a 

sua identidade de nascença. 

“Sinto uma enorme gratidão por minha mãe. São trinta e um anos 
sem ela aqui conosco. Quero recordar e ao mesmo tempo me recuso 
a recordar. Ontem quando fui a casa de minha prima fazer uma visita, 
ela lembrou de seus filhos pequenos sentados numa escada de frente 
para sua casa, esperando minha mãe chegar, no dia 25 de 
dezembro. Todos os anos era assim seus filhos seis pequenos, 
ficavam apreensivos, quando ia chegando a tardinha do dia 25, 
porque sabiam que Nenega ia trazer-lhes presentes do menino 
Jesus, de Papai Noel. E era a maior festa. Eu me lembro que minha 
mãe nos aprontava eu e minha irmã para irmos visitar os primos e 
levar-lhes um pouco de alegria no natal. Ela que talvez nunca 
recebera um presente de natal, fazia questão de presentear a todos: 
afilhados, sobrinhos, pedintes entre varias outras pessoas. Era 
aquele prazer em presentear, os seis meses antes do natal ela já ia 
se preparando, uma coisinha para um, outra para outro ia guardando 
para o grande dia. E a festa que se fazia em seu coração, em sua 
vida neste período de natal era imensa: música, pois ela tocava 
piano, órgão e um pouco de violino e cantava. Era pertencente do 
coral de Nossa Senhora da Saúde em Dom Silvério, e às vezes 
tocava para algumas noivas em casamentos. E o natal para ela 
precisava ser muito bem comemorado. Não era tanto a comida era 
mais a presença, o carinho, a boa convivência, o encontro com o 
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outro. Ela prezava muito ir ao encontro do outro. Nisto ela mostrava 
seu espirito cristão. Mesmo tendo uma vida um pouco difícil nunca 
deixou, de espalhar seu bom humor e elegância pela cidade 
Silveriense.” (TOSSIGE M. ,2013) 
 

 As pedras das ruas Silverienses continuaram gritando, urgindo, vozes sobre 

a luta e resistência das mulheres que trabalharam em Dom Silvério, e que hoje se 

fazem presentes em memórias vivas e pensadas em coletivo nas construções do 

passado. Sendo assim, a proposta deste estudo é a busca da geração a qual faço 

parte. Pretendo dar visibilidade às lutas e à resistência de Rosalina. 

Por tudo isso, anseio buscar, através das vozes femininas Silverienses, 

entender a resistência e luta pela emancipação de Rosalina Ferreira Tossige 

Gomes, e localizar quais eram os estereótipos da época, e como Rosalina 

conseguiu ir além daquilo que lhe havia sido imposto pela sociedade meritocrática 

da época. 

Através deste artigo propomos uma reflexão bibliográfica sobre a memória 

das mulheres Silverienses. Parto não das memórias de Rosalina, mas sobre ela 

para entendermos o nosso gênero, a nossa busca pela emancipação (liberdade), 

para concretizarmos os espaços políticos, sociais e econômicos que são rondados 

pelo espectro capitalista, em que as mulheres perdem a sua condição humana para 

serem vista como algo, como objeto para beneficiar ao capital, ao vil metal. 

Trazer para um debate mais crítico o modelo da vida de Rosalina nos abrir 

portas para pensarmos as Silverienses atuais. Tentar entender qual é a 

predominância desses estereótipos, se eles existem, ou foram banidos da cidade de 

Dom Silvério.  

Segundo a sua filha Ângela, antes na escola era chamada de Zazá, depois 

Nenega, e só quando se firmou na sociedade e abriu a sua firma, que ela se 

descobriu e firmou com o seu nome de nascença Rosalina. No fundo, até a 

sociedade parecia negar o seu nome.  

“O verdadeiro valor da memória está na sua função específica de 
preservar promessas e potencialidades que foram traídas e até 
rejeitadas pelo indivíduo maduro e civilizado, mas que um dia já 
foram satisfeitos no obscuro passado, sem nunca terem sido 
totalmente esquecidas.” (MARCUSE, 1974, p. 18-19) 
 

Refletindo sobre o que Marcuse retrata, podemos entender como muitas 

vezes a memória pode nos levar ao êxtase, ou mesmo a dor, em que queremos 

esquecer algo que nos marca tanto que chega a ser impossível. Mas nesse obscuro, 
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lá no fundo da memória, está um emaranhado de pensamentos, fatos, 

acontecimentos que já foram passados e até rejeitados, mas nunca morreram, estão 

guardados e na esperança de serem acordados um dia. 

A memória compõe um forte laço na construção do sujeito histórico, em que é 

através dela que guardamos a nossa identidade, a nossa intuição, os nossos 

pensamentos. Ela nos faz reviver fatos e esquecer aqueles que não tiveram tanta 

importância, ou passaram despercebidos em nossas vidas. Na maioria das vezes, 

as recordações mais simples são aquelas que ficaram na memória e que nos faz 

bem lembrá-las. 

Pensar a memória é sentir-se completo ou em busca da perfeição de algo, 

que está no ar, no presente, no futuro, no passado e no espaço. É uma busca 

incessante, uma sede por nos construirmos enquanto sujeitos, em busca  do nosso 

eu. O eu das mulheres femininas Silveirienses, o eu de Rosalina Ferreira Tossige 

Gomes. 

Como retrata tão bem Marcuse (1974), podemos refletir sobre o que é a 

memória e como ela compõe o nosso eu, a nossa identidade, como ela nos 

completa enquanto sujeitos e a necessidade que temos de buscá-la, encontrá-la 

para nos construirmos enquanto pessoas envolvidas em um contexto social, político 

e econômico que nos ronda. 

A importância da memória é nítida aos nossos olhos e necessitamos dela 

para construirmos e reconstruirmos o nosso estudo que são as mulheres 

Silverienses, a vida e história de Rosalina Ferreira Tossige Gomes. 

 

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

O presente artigo não deve ser esgotado ao tema, mas sim nos abrir 

possibilidades de pensar as vozes das mulheres, a luta do gênero, da resistência, ao 

modelo padrão da época, que se faz presente com uma nova roupagem. 

O artigo nos faz refletir como as mulheres foram protagonistas de sua história, 

independente dos modelos, dos rótulos da época, elas resistiram e lutaram para a 

sua libertação de um modelo patriarcal da época. 

 Abrimo-nos a possibilidades para analisar a construção da identidade de 

Rosalina e a sua superação enquanto sujeito histórico, e entendermos o quão 
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importante foi o papel das mulheres Silverienses, as suas conquistas para 

pensarmos o hoje da nossa cidade. 

As contribuições das Vozes de Dom Silvério, resistência e emancipação na 

trajetória de Rosalina Ferreira Tossige Gomes, se expressam para o Serviço Social 

na construção e efetivação de um debate crítico para a profissão, em que podemos 

refletir como as políticas sociais hoje são pensadas na mulher, como estão sendo 

executadas e qual é o seu caráter de princípio emancipatório ou compensatório. O 

artigo nos proporciona uma reflexão sobre como as políticas sociais hoje são 

voltadas para a mulher, como nós assistentes sociais lidamos com esses 

estereótipos e como os estigmas passados se fazem vivos, na nossa própria 

atuação profissional. O presente artigo nos faz pensar em uma nova prática 

profissional pautada na Emancipação das Políticas para se pensar na libertação das 

mulheres Silverienses e do gênero feminino. 
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